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Abstract: The purpose of this thesis is to evaluate three web-based 

search engines and compare the 10 first retrieved documents. 
We used the search engines Google, Yahoo! and Exalead. 
The evaluation is based upon 20 topics with strong polarized 
opinions and these have been derived from Swedish media 
and every day life. From these topics we have constructed 
the 20 queries used for searching. The 10 first documents are 
each placed in four different categories, For, Against, 
Neutral or Irrelevant. For and Against are opposed to each 
other regarding different opinions in the 20 topics. The 
purpose of this is to get a picture of the different topics, seen 
through the three search engines. Does one of the categories 
weigh more heavily than the other, represented in the 10 first 
documents? If this is the case, does the same category weigh 
more heavily in all three search engines, or how do they 
deviate from each other? The results showed that one of the 
categories, in most of the topics, weighs more heavily than 
the opposed category. The opposed category is in some cases 
not represented at all in the 10 first documents. In some of 
the topics, the same category weighs over in all three search 
engines, but in more than half of the topics the different 
search engines deviate from each other regarding the 
opposed categories. 
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1. INLEDNING 
 
Söktjänster som vi ser dem idag har funnits på Internet sen 1994 (Hock 2004). Sen dess 
har allt gått i rasande takt. Själva Internet har växt otroligt mycket och fler och fler 
människor runt om i världen använder sig av Internet. Flera av söktjänsterna vi idag 
använder började också i en väldigt liten skala. Dessa har nu växt till enorma företag 
med anställda i en rad olika länder och med tjänster som skiljer sig vitt och brett. Den 
tillgängliga informationen har samtidigt ökat den med. Det som tidigare endast var 
tillgängligt för några få privilegierade människor, har idag blivit åtkomligt för en 
ansenlig del av jordens befolkning. Samtidigt kan det idag krävas att man skall ta del av 
den här informationen för att hänga med i tidens tempo. För att göra det vänder man sig 
till de Internetbaserade söktjänsterna och får snabbt svar på de sökningar som görs. De 
största av dessa söktjänster har flera hundra miljoner sökningar per dag och levererar 
länkar till information för nästan lika många människor.  
 
Det här placerar söktjänsterna i en känslig position. Vad är det för länkar som de 
levererar till alla dessa människor? Och hur presenteras de? 
 
1.1 Problemformulering  
   
Vi ser söktjänsters ställning i dagens samhälle som både intressant och problematisk. 
Att söka information på Internet har blivit en del av folks vardag. Detta sker ofta med 
hjälp av söktjänster. De mest populära av dessa söktjänster har på senare år vuxit till 
enorma vinstdrivande företag. Kring dessa företag har det samtidigt skapats hysteri 
bland andra företag som konkurrerar om att synas så bra som möjligt och få så bra 
placering som möjligt på träfflistorna.  
Med detta som bakgrund ser vi det som problematiskt att gemene man ibland har en 
naiv tilltro till söktjänster som ett neutralt verktyg i deras vanliga liv. Vi har velat 
undersöka vilken bild som söktjänsternas träfflistor förmedlar till oss användare. Ger 
söktjänsterna en välbalanserad och opartisk träfflista som många användare tycks tro? 
Eller kan det vara så att en åsikt i en fråga av någon anledning får större utrymme än 
andra? Hur tar detta sig i så fall uttryck i en söktjänsts träfflista? 
 
1.2 Syfte 
      
Vårt syfte med den här uppsatsen har varit att jämföra tre söktjänsters träfflistor med 
sökningar grundade i dagens samhällsdebatt. Vi har inte varit intresserade av att 
redovisa söktjänsternas återvinningseffektivitet, vi har istället velat undersöka vad som 
faktiskt dyker upp på träfflistan. Vi har velat undersöka vilken bild som förmedlas av de 
tre söktjänsternas träfflistor vid olika informationsbehov, och även jämföra 
söktjänsterna med varandra och se på skillnader och likheter. 
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1.3 Frågeställningar  
   

- Finns det på de tre valda söktjänsterna en tendens att en åsikt i en fråga får större 
utrymme än den motsatta, med utgångspunkt i de 10 första träffarna? 

 
- Om så är fallet, skiljer sig detta mellan de tre valda söktjänsterna, eller är det 

samma åsikt som får mer utrymme på alla tre? 

 
2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  
  
Vad vi kan avgöra så finns det ingen undersökning som är lik vår egen. Det finns ingen 
tidigare tradition av sådana här undersökningar att bygga på. Vad som finns är 
undersökningar som har vissa beröringspunkter med vår undersökning. Det finns 
forskning om söktjänster och det finns forskning om informationssökning. Ur denna 
forskning har vi valt ut undersökningar som vi tycker ligger nära vårt område.  
 
Vi har samlat in vårt material via databaser såsom LISA, ERIC och Affärsdata, 
sökningar i Internet-baserade söktjänster samt fysiska bibliotek.  
  
I det här kapitlet berättar vi först kort vad söktjänster är, sedan behandlar vi användare 
och informationssökning. Sist i kapitlet ger vi exempel på kritik och kontroverser kring 
söktjänsterna, för att belysa deras ställning i samhället. 
 
2.1 Söktjänster 
  
En söktjänst på Internet är en tjänst där man kan söka i text på webbsidor och även efter 
till exempel bilder och olika andra filtyper (pdf etc.). Söktjänsterna använder sig av en 
sökmotor (eller sökrobot) för att upptäcka, hämta in och indexera webbsidor. Sökningen 
utförs sedan i detta index. Ofta kallas hela söktjänsterna för sökmotorer vilket dock inte 
är helt korrekt. Sökmotorn är en väsentlig del av varje söktjänst, men den är just en del 
av den och inte likställt med hela söktjänsten. En söktjänsts huvudsakliga uppgift är att 
besvara sökfrågor, vilket den kan göra tack vare att den med hjälp av sökmotorn samlar 
in webbsidor (Wikipedia 2006). 
 
Söktjänsterna presenterar resultaten på en sökning i en träfflista. Där rangordnas 
träffarna efter relevans. Detta går till på olika sätt hos olika söktjänster, men ofta 
handlar det om hur ofta sökordet förekommer på en hemsida och även var på sidan det 
förekommer. Det finns även en mängd andra faktorer som spelar in. Många söktjänster 
använder sig till exempel av unika, mer eller mindre komplicerade algoritmer. Ofta hålls 
dessa algoritmer hemliga (Sullivan 2003a). 
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2.2 Användare 
 
Shelda Debowski (2001) har gjort en undersökning om hur oerfarna sökare söker 
information i en Cd-rom databas. Hon finner att försökspersonerna saknar en 
genomtänkt strategi för sina sökningar. De testar hellre att föra in ord på måfå än att 
tänka ut en plan för hur de skall söka på bästa sätt. Hon finner även att de medverkande 
i stor utsträckning förlitar sig på endast ett sökord istället för flera. 
 
Ingrid Hsieh-Yee (1993) har undersökt huruvida en sökares ämneskunskaper påverkar 
sökresultatet. Författaren jämför erfarna och oerfarna sökare. Hon kommer fram till att 
ämneskunskaperna endast påverkar när sökaren har erfarenhet av att söka information. 
Även Hsieh-Yee kommer fram till att oerfarna sökare i stor utsträckning förlitar sig på 
enbart ett sökord. Hon tror att de är omedvetna om att resultatet skulle kunna bli bättre 
om fler sökord används. 
 
Gary Marchionini (1989) har låtit oerfarna sökare söka i ett fulltext lexikon på Cd-Rom. 
Han fann att trots att systemet tillät en mängd finesser och avancerade inställningar så 
använde de flesta systemets grundinställningar, bl. a. automatiskt booleskt AND. Även 
Marchionini finner att de oerfarna sökarna gärna improviserar istället för att planera sin 
sökning. 
 
Jansen et al (1998) analyserade hur en stor grupp användare sökte i den Internetbaserade 
söktjänsten Excite. De kom bl. a. fram till att sökfrågorna som konstruerades var korta. 
Två av tre sökfrågor innehåll bara en eller två termer, en tredjedel bestod bara av en 
term. Sökarna använde sig överlag inte av booleska operatorer. Två tredjedelar av 
användarna använde endast en sökfråga, väldigt få utvecklade sin sökning utöver det. 
Genomsnittet på hur många sidor i träfflistan användarna tittade på var 2.21, över 
hälften gick inte vidare utöver den första sidan med träffar. Över 75 % av användarna 
nöjde sig med att endast titta på 2 sidor i träfflistan. Författarna kommer fram till att 
användarna inte är bekväma med booleska termer eller andra avancerade funktioner. 
 
2.21 Pew Internet & American Life Project 
 
I sin rapport från 2005 skriver Deborah Fallows om hur människor använder 
söktjänster. Hon har intervjuat 2200 vuxna människor om deras sökvanor. Det hon 
kommer fram till är bland annat att en stor del av de som söker är naiva. Många är 
väldigt positivt inställda till söktjänster och ser sig själva som mycket duktiga på att 
använda dem. I undersökningen framkommer dock att många inte riktigt förstår hur 
söktjänsterna fungerar, till exempel vad som styr vilka träffar som återges och varför. 
De har en tilltro till söktjänster som neutrala och opartiska verktyg. Fallows menar att 
de stora söktjänsterna, i allmänhetens medvetande, har fått en ställning i samhället 
liknande offentliga institutioner; statliga, rättsliga etc. medan de i själva verket inte är 
annat än kommersiella verksamheter. Detta sätter söktjänsterna i en position där de har 
ett mycket stort ansvar att bära . 
  
Att använda söktjänster på Internet är väldigt populärt. Den enda tjänsten som används 
mer är e-post. 84 % av Internetanvändarna har använt sig av söktjänster. En 
genomsnittlig dag använder minst 56 % av de som är uppkopplade söktjänster. 
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En väldigt stor del av användarna tror på sin egen förmåga att använda söktjänster. 92 % 
av dem som använder söktjäns ter är säkra på sin sökförmåga, 52 % är mycket säkra på 
sin sökförmåga. De som är mycket säkra på sin förmåga är oftast yngre, har en 
utbildning och högre inkomst. De har ofta använt Internet längre än de andra 
användarna. 87 % av alla participanterna säger att de lyckas med sina sökningar, 17 % 
säger att de alltid hittar det de letar efter och 70 % hittar oftast det de letar efter (Fallows 
2005, s. 8f). 
 
De flesta användare nyttjar endast ett fåtal söktjänster vid alla sina sökningar. Hela 44 
% använder endast en söktjänst, 48 % använder två eller tre söktjänster. Endast 7 % 
utnyttjar tre eller fler söktjänster. Fallows spekulerar lite kring orsakerna till att vissa 
håller sig till en söktjänst medan andra använder flera. Handlar det om lojalitet, tillit, 
tillfredsställelse, bekvämlighet, användarvänlighet, vana eller trygghet? Eller beror det 
på att söktjänster är olika bra på olika typer av sökningar? Författaren tar upp ett 
exempel där en sökare använder söktjänsten Ask Jeeves när han till exempel vill ta reda 
på ett ords betydelse. När han däremot vill ha tag på biografiska data kring en person, 
telefonnummer eller information om ett företag använder han istället söktjänsten Excite. 
(Ibid., s. 13f) Danny Sullivan från SearchEngineWatch menar att användare förhåller 
sig till söktjänster på samma sätt som till filmkritiker eller andra recensenter; man har 
sin favorit men ibland vill man gärna ha ett extra utlåtande (Graham 2004). De 7 % som 
använder sig av tre eller fler söktjänster är enligt undersökningen mer sofistikerade, 
vana sökare än de som använder färre. De här människorna gör ett medvetet val att 
använda flera söktjänster istället för att slumpartat gå från söktjänst till söktjänst. De 
som endast använder en söktjänst tycker ofta att den duger för dem, även om de inte 
tycker att den är jättebra. De har inte större krav på sin söktjänst än att den skall vara 
adekvat (Fallows 2005, s. 13f).  
 
Rapporten visar på att hela 68 % av användarna litar på de söktjänster de använder, och 
säger att söktjänster är en ovinklad och rättvis informationskälla. 19 % är mer skeptiska. 
De som har störst tillit visar sig också ha mindre erfarenhet av att söka och gör även 
färre sökningar än de mer skeptiska sökarna (Ibid., s. 15). 
 
Trots att tilliten är störst hos de oerfarna sökarna så har även många erfarna sökare stort 
förtroende för söktjänsternas opartiskhet. 65 % av sökare med minst sex års erfarenhet 
av sökning på Internet tycker att de är rättvisa och opartiska. Detta kan jämföras med 73 
% hos de användare som bara har fem års erfarenhet eller mindre. 64 % av de som 
använder söktjänster dagligen tycker att de är rättvisa och opartiska jämfört med 71 % 
bland de som använder söktjänster mer sällan. 63 % av de som använder mer än tre 
söktjänster litar på söktjänsterna jämfört med 69 % av de som använder färre (Ibid., s. 
ii).  
  
En mycket kontroversiell fråga när det talas om söktjänster är betalda eller sponsrade 
länkar. 38 % av sökarna är medvetna om att det finns en skillnad mellan betalda och 
icke-betalda länkar. Hela 62 % känner inte till fenomenet överhuvudtaget! Sen visar det 
sig att ca hälften av dem som känner till att det finns en skillnad, ändå inte kan skilja de 
sponsrade länkarna från de som inte är sponsrade. Endast en sjättedel av alla användare 
i undersökningen säger sig kunna skilja på de två olika typerna av länkar. Hela 70 % av 
användarna, tyckte när de blev tillfrågade, att det är acceptabelt att det förekommer 
sponsrade eller betalda länkar. Samtidigt tycker många att det är viktigt att det går att se 
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på länkarna vilka som är sponsrade eller inte. Nästan hälften, 45 %, säger att de skulle 
sluta använda söktjänster helt och hållet om det visade sig att det inte tydligt framgår 
vilka resultat som är sponsrade eller inte (Ibid., s. 17ff).      
 
Vad folk söker efter på Internet har förändrats mycket under de senaste åren. Förr, när 
den typiske användaren var en ung man, var de populäraste sökämnena porr och teknik 
(Ibid., s. 4). Numera har det blivit vanligare att även använda Internet till att söka efter 
viktiga frågor. 55 % av sökarna i undersökningen säger att ungefär hälften vad de söker 
är viktigt andra hälften är trivialt. 28 % av sökarna säger att det mesta de söker efter är 
viktigt, 17 % säger att det mesta är trivialt (Ibid., s. 1).   
 

2.22 iProspect 
 
iProspect är ett företag som arbetar med söktjänster. De har utfört en enkätundersökning 
med 1679 deltagare i mars 2004. I denna har de undersökt människors sökvanor på nätet 
och hur de använder sig av söktjänster. Det visade sig att 56,7 % av Internetanvändarna 
i undersökningen använder samma söktjänst när de letar efter information. Ytterligare 
30,5 % av användarna har ett fåtal söktjänster som de vänder sig till. 12,8 % använder 
sig av olika söktjänster beroende på vad de letar efter. Författarna påpekar att 87,2 % av 
användarna använder en eller ett fåtal söktjänster och kallar detta för lojalitet mot de här 
söktjänsterna.  
 
De ser ett samband mellan hur stor marknadsandel ett företag har och hur lojala ”deras” 
användare är. Ett annat samband de tar upp är kopplingen mellan tillfredställande 
naturliga, icke betalda träffar och hur lojala användarna är. Naturliga träffar är sådana 
träffar som återfinns av sökmotorn, alltså inte de länkar som är betalda för och är 
sammankopplade med reklam. I undersökningen används begreppet ”loyalty rate”. Vår 
tolkning av detta begrepp är att en söktjänsts ”loyalty rate” är det antal av en söktjänsts 
användare som återkommer regelbundet. I undersökningen får Google 65,8 %, Yahoo 
får 55,2 % och MSN 53,7 %.  Den mest intressanta delen i undersökningen enligt oss 
handlar om användares beteende vid misslyckade sökningar. Många användare överger 
sina sökningar i ett tidigt skede. På frågan ’om du inte hittar det du letar efter, när 
bestämmer du dig i så fall för att ge upp eller göra en ny sökning?’ svarade 22,6 % att 
de bara tittar på de översta träffarna. 18,6 % svarade att de nöjer sig med att titta på den 
första sidan med träffar. Sammanslaget är det över 40 % som inte tittar på mer än den 
första sidan med träffar. Hela 81,7 % av respondenterna ger upp och provar en ny 
sökning om de inte funnit vad de letar efter på de tre första sidorna med träffar. 
(iProspect Search Engine User Attitudes 2004). 
 

2.3 Kritik och kontroverser kring söktjänster 
 
Nedan följer exempel på kritik rörande de största söktjänsterna som belyser deras 
ställning i samhället, taget från medias rapportering. Detta för att ytterligare motivera 
varför det är intressant att granska dem. 
    
Google är inte bara en söktjänst på Internet, de har även tagit fram en mängd andra 
tjänster. En av dessa är något som de kallar ”Google Toolbar”. Det är ett verktyg som 
privatpersoner kan installera som ett tillägg till webbrowsern på sin egen dator. Det 
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består av ett sökfält och några extra knappar som läggs till i browsern och gör den mer 
kompatibel med Googles söktjänst på webben. I ”Google Toolbar” finns en funktion 
som heter ”Autolink”. Det är en funktion som har blivit väldigt hårt kritiserad. Den gör 
om vanlig text på en hemsida till klickbara länkar. Ett ISBN-nummer kan till exempel 
bli till en länk till en sida som säljer böcker. Tanken är att detta ska spara tid samt 
underlätta för användaren. Problemet är att det inte är den/de som ligger bakom sidan 
som bestämmer vart länkarna ska leda, det bestäms av Google. Till exempel länkas alla 
bilar till Carfax.com och alla böcker till Amazon.com. Detta har väckt starka reaktioner, 
bland annat från en konkurrent till Amazon, Barnes & Noble. Det kan till och med vara 
så att böcker på Barnes & Noble´s egen hemsida länkas till Amazon.com. Kritiker 
menar att detta ger Google för mycket kontroll. Google själva slår ifrån sig kritiken och 
menar att användaren själv har kontroll, eftersom man själv måste trycka på en knapp 
varje gång man vill aktivera funktionen (Hamilton 2005). Microsoft hade en liknande 
funktion till Internet Explorer 2001, men tog senare bort den på grund av all kritik de 
fick (Dahlin 2005).   
 
Många företag kritiserar söktjänsterna och anser sig illa behandlade. Ofta gäller det att 
en sökning på det egna företage ts namn kan leda till att sidor tillhörande konkurrenter 
återfinns.  I Frankrike har Google tvingats böta 75000 euro till två företag efter att 
sökningar på företagens namn återvann sponsrade länkar till deras konkurrenter 
(Rönnbäck 2005). 
 
Google har även blivit stämda för liknande fall av en mängd andra företag. Ett av dessa 
företag är den amerikanska herrtidningen "Perfect 10". De menar att Google olovligen 
använder sig av herrtidningens nakenbilder för att locka till sig flera annonsörer 
(Brunnberg 2005a). 
 
Söktjänster är ett väldigt viktigt verktyg för kommersiella företag att nå kunder. Hetsen 
bland företag att hamna så högt upp som möjligt på söktjänsternas träfflistor har till och 
med gett upphov till en helt ny marknad med företag vars hela verksamhet går ut på att 
hjälpa andra företag att på olika sätt placera sig så bra som möjligt. Detta kallas 
sökmotorspositionering, eller sökmotorsoptimering. Företagen får bland annat hjälp 
med att utforma ”metataggar” på bästa sätt (Sjö 2005).  
 
Vissa menar dock att sökoptimeringsföretagens roll är överspelad. De hade en viktig 
funktion att fylla för företag för ett par år sedan. Det var då viktigare att nå en hög 
placering med "naturliga länkar" än vad det är idag, eftersom sponsrade länkar då var 
något som sågs med skepsis, användarna ville helt enkelt inte trycka på dem. Idag har 
sponsrade länkar blivit mer accepterade och därför vänder sig företag som vill synas 
direkt till söktjänsterna istället för som förut, till sökoptimeringsföretagen (Elmberg 
2005). 
 
Reklam på Internet är den annonssektor som växer snabbast i USA, inget annat medium 
är i närheten. Detsamma gäller marknaden i Sverige. Av all annonsering på Internet är 
sökmotorannonseringen den överlägset snabbast växande (Willebrand 2005). 
Företag betalar väldiga summor pengar till söktjänsterna för att deras annonser och 
hemsidor ska förknippas med rätt ord eller kategori (Berg 2005). 
Samtidigt tävlar de stora söktjänsterna med varandra i en stenhård kamp om 
annonsmarknaden (Lignell 2005). 
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Det blir allt vanligare att illasinnade hackare använder söktjänster på Internet för att 
hitta säkerhetshål för att sprida virus och så kallade maskar. Söktjänster som Google 
erbjuder ett extremt effektivt sätt att samla information som kan användas för attacker. 
Det går att samla massor med specifik information som kan avslöja felkonfigurerade 
servrar, filer med lösenord och program med säkerhetshål. De avancerade 
sökfunktionerna hos Google, Yahoo, MSN med flera gör det relativt enkelt att hitta 
webbplatser med säkerhetshål och samla data som kan användas för en attack. Genom 
att använda rätt sökningar kan hackare styra sökmotorerna att bli avancerade skannrar 
som snabbt letar reda på sårbarheterna i webbservrarna (Danielsson 2005). 
 
Googles VD Eric Schmidt blev ursinnig när en stor nyhetssajt på Internet publicerade 
information om honom, som de hade funnit med hjälp av Googles söktjänst. Detta 
gjordes för att påvisa att söktjänsten kan användas för att hitta väldigt mycket personlig 
information, och att det kan vara problematiskt att det är så enkelt. Schmidt tog det som 
ett personligt påhopp och bestämde att Google inte skulle ha något som helst att göra 
med nyhetssajten på ett helt år (Björk 2005a). 
 
”Phising” är när bedragare försöker lura av människor personliga uppgifter såsom 
lösenord eller bankkontonummer för att kunna stjäla deras pengar. Detta har tidigare 
vanligtvis gjorts via e-post, där bedragaren utger sig för att till exempel vara en bank 
och att offret behöver verifiera sina uppgifter, eller något liknande. Men det händer även 
att bedragarna tar söktjänster till hjälp. De skapar trovärdiga hemsidor och låtsas sälja 
eftertraktade varor till låga priser. Därefter väntar de på att sidan ska komma med i olika 
söktjänsters index och lurar därifrån in offren. Slutligen installeras så kallade trojanska 
hästar hos offren som samlar in de uppgifter som krävs för att stjäla deras pengar (Björk 
2004). 
 
Två studenter vid Oxford University i England använde Google för att kunna hitta 
verktyg som hjälpte dem att bryta sig in i skolans IT-system och få tillgång till 
personliga hemsidor och de övriga studenternas lösenord (Google hjälpte hackare 
2004). 
 
På senare år har marknaden för söktjänstsföretag förändrats. Det är inte längre endast 
attraktivt att bara öka mängden sökare. Reklam via Googles och Yahoos sidor och 
sökresultat har funnits länge, man  kan se att en utbredning av verksamheter har skett på 
sistone. Vid en granskning av Google ser vi snabbt att de har en rad olika företag och 
projekt på gång. Google har en fot inne på många olika områden så som telefoni, 
bredband och olika program till din dator (Cowley 2005). De försöker även slå sig in på 
desktopbranschen, i konkurrens med program som Windows. Google har också gett sig 
in i kampen med ett ”instant messaging”program som redan Yahoo har (Wallström 
2005a). Google och Yahoo arbetar parallellt med att köpa upp mindre företag för att 
bredda sin verksamhet ofta i ren konkurrens med varandra.  
Våren 2005 lanserade Google sin tjänst Google Talk, för att få en andel av marknaden 
där MSN Messenger och Skype redan fanns. Dessa är tjänster för att prata med varandra 
via Internet med hjälp av text eller ljud (Björk 2005b). Runt slutet av maj 2005 började 
rykten på Internet florera att Google köpt upp bredbandskabel över hela den 
nordamerikanska kontinenten. Detta är för att kunna erbjuda gratis bredband (Google-
rykten skalla 2005). På Di.se kunde man läsa att Google skulle använda all kabel till 
eget bruk eftersom all trafik inom företaget kostar mycket pengar (Google på G 2005). 
Även hos konkurrenten Yahoo kan vi se hur de breddar sin verksamhet. På Realtid.se 
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kan vi läsa om hur det spekuleras kring hur Yahoo skall få övertaget igen mot Google. 
Detta genom att de lanserar en musiktjänst där det erbjuds sökningar efter låtar att köpa 
och ladda ner (Brunnberg 2005b).  
 
Google sprider sig till alla möjliga olika sorters verksamheter. I februari 2005 
publicerades information i Ny Teknik om Googles senaste uppköp. Sökföretaget äger 
nu och har lanserat ett bildbehandlingsprogram för att sortera och visa bilder i datorn. 
Programmet är gratis som det mesta av Googles tjänster men är samtidigt fullt med 
kopplingar till Googles andra tjänster. Du blir lotsad via direktlänkar i programmet till 
Gmail, eller om det skulle vara så att pappret tar slut i din skrivare, finns en direktlänk 
till Googles katalogtjänst Froogle där du kan beställa nytt papper (Ryberg 2005). 
Google och Yahoo vill hålla sina användare inom företaget och det blir fler och fler 
liknande tjänster för att lägga beslag på oss användare. För att ta ett ytterligare exempel 
så erbjuder Google TV-tittare, i främst USA en digitaliserad TV-guide. Det är även tal 
om video och egen TV (Björk 2005c).  
 
Ett av de mest kontroversiella projekt som Google är inblandade i är att digitalisera 
böcker. Google kommer att scanna in stora delar av bokbeståndet i Amerikas ledande 
forskningsbibliotek samt Bodleian Library i England. Just det här avtalet rör cirka 15 
miljoner böcker och kommer enligt Google ta ungefär tio år att genomföra. Google är 
inte ensamma om att digitalisera böcker, men det som får folk att reagera är den stora 
mängden böcker som kommer att behandlas. Det finns både positiva och negativa 
åsikter om att Google ger sig in på det här fältet. Själva finansieringen av projektet 
kommer från reklam som Google placerar i kontakt med böckerna. I och med projektet 
kan man läsa citat som ”Vi kan nu erbjuda våra böcker till resten av världen” och att 
”projektet kommer att bidra till demokratiseringen” samt ”bli en gåva till 
mänskligheten”. Detta utöver att projektet kommer att öka Googles trafikmängd och 
företagets förmåga att locka fler annonsörer. Digitaliseringen gäller i första hand böcker 
som är över 70 år gamla och inte faller under kopieringslagar. Många amerikanska 
företag är oroade över att flera söktjänster följer i Googles spår och digitaliserar böcker. 
Förlagen är rädda att förlora intäkter på att ge ut gamla böcker. Andra anser att 
inkomsterna kommer att öka då hela projektet kan ses som en reklamkampanj för 
böckerna (Neuman 2004). Även i Frankrike oroar man sig över projektet, kommer 
Google att skada fransk kultur? Chefen för Frankrikes nationalbibliotek Jeanney säger 
att Googles projekt bidrog till ”a risk of crushing domination by America in defining the 
idea that future generations have of the world”. Han uppmuntrar den Europeiska 
unionen att börja med ett eget projekt för digitalisering av böcker och andra media 
(Albanese 2005). 
 
I augusti 2005 meddelade Yahoo att de indexerat 20,8 miljarder webbobjekt, varav 19,2 
miljarder är webbsidor. Google säger sig ha indexerat 11,3 miljarder objekt, varav 8,2 
miljarder är webbsidor. Siffror som dessa blir ammunition i det man kallar 
sökmotorskriget. Yahoo vill underminera Googles varumärke genom att kunna säga att 
de har nästan dubbelt så många sidor indexerade. Google kontrar med att säga att de 
välkomnar genombrott när det gäller webbsökningar, men att det inte har verifierats att 
Yahoos index har genomgått någon större förändring. Danny Sullivan från 
SearchEngineWatch säger att storleken på indexet inte säger något om själva träffarnas 
relevans och att det finns tillfällen när söktjänster har ökat sina index och blivit sämre 
(Yahoo hittar mer än Google 2005). När det pratas om ”kriget” är det oftast Yahoo och 
Google som det handlar om. Lite då och då kommer rapporter om att nya parter skall ge 
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sig in i kampen om marknadsandelarna, nu senast MSN, Microsofts egen söktjänst. I 
mars 2005 kunde man läsa om att ”sökmotorer är högvilt i USA” och ”konkurrensen om 
nätsurfarna fortsätter att hårdna”. Artikeln handlar om att söktjänsten Ask Jeeves har 
blivit uppköpt av en bolagsgrupp med förhoppningar om att få en större marknadsandel 
än den dåvarande på 6-7 % av USA´s  marknad (Sökmotorer högvilt i USA 2005).  
 
Efter att ha läst i Fallows rapport om att användare ser söktjänster som en källa till 
opartisk och rättvis information (2005), ställs den bilden upp och ner när det gäller 
söktjänster och Kina. I skrivande stund har debatten och kritiken mot Google och andra 
söktjänsters agerande rörande den kinesiska marknaden blossat upp. Men kritik har 
funnits i några år. Både Google och Yahoo och andra Internetföretag har under en 
längre tid varit intresserade av att köpa in sig på den kinesiska marknaden och har redan 
börjat med uppköpen. Redan år 2002 gick Yahoo med på att begränsa vissa kinesiska 
sökningar på bland annat Falun Gong, som har förbjudits av regeringen i Kina. 2004 
blockerade Kina tillgången till Googles engelskspråkiga nyhetstjänst, Google News. 
Kineserna skall istället använda Googles kinesspråkiga nyhetssida. Det intressanta här 
är att Google censurerar sig själva, enligt organisationen Reportrar utan gränser. De 
hävdar att Google censurerar vissa regimkritiska nyheter. Google själva kommenterar 
att det hela handlar om att höja kvalitén på sidan. Kopplar man det här till den enorma 
tillväxten av Internetanvändare i Kina är det inte svårt att se hur Google vill ha en bit av 
den kakan och inte gärna stöter sig med den kinesiska regeringen (Bergin 2004).  

 
3. METOD 

  
Vi har konstruerat 20 sökfrågor som är förankrade i aktuell svensk samhällsdebatt. 
Ämnena vi har valt är sådana som har tydliga motpoler. Med det menar vi att man kan 
vara för eller mot. Viktigt är också att inkludera kategorier för neutrala sidor samt att 
notera om sidor är helt irrelevanta eller är icke-fungerande. Vi har undersökt hur dessa 
kategorier fördelar sig på de 10 första träffarna i en söktjänsts träfflista. På så sätt vill vi 
kunna se om det är jämvikt mellan de olika åsikterna eller om det slår över åt det ena 
eller andra hållet. Vi har valt att begränsa oss till de 10 första träffarna eftersom att 
många användare nöjer sig med att titta på den första sidan med träffar i en träfflista 
(Jansen et al 1998; iProspect Search Engine User Attitudes 2004). 
Vi delade in träffarna på våra sökningar i fyra kategorier: för (hädanefter För), mot 
(hädanefter Mot), neutral (hädanefter Neutral) samt irrelevant (hädanefter Irrelevant). 
Vår grundtanke är att sidor med aktivt ställningstagande i en fråga klassas som För eller 
Mot, medan sidor med mer passiv redogörelse för ett ämne klassas som Neutral. Detta 
har ibland visat sig svårt då en sida vid första anblicken kan verka neutral fastän den 
egentligen inte är det. Vi har undersökt detta så gott vi kunnat, inom vår tidsram. 
Irrelevanta sidor är dels sidor som inte har något att göra med ämnet överhuvudtaget 
och även ”döda”, icke-fungerande länkar. Det är inte enbart sidor med tydligt, aktivt 
ställningstagande som vi klassar som För eller Mot. Det finns även vissa undantag.  
 
De flesta sidor är lätta att klassa som För eller Mot utifrån tydliga ställningstaganden, ett 
fåtal sidor har vi däremot varit tvungna att klassa som För eller Mot utan att det finns 
tydliga ställningstaganden på sidan. Vi har klassat dem som För eller Mot utifrån deras 
verksamhet, till exempel statliga eller kommunala instanser, eller sidor med försäljning. 
2 exempel som belyser det är fråga 4.101 Abort och 4.102 Tv-spel. I fallet abort skulle 
man möjligen kunna tycka att en statlig/kommunal/landstings sida som till exempel ett 
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sjukhus borde klassas som Neutral. Vi menar dock att eftersom sjukhuset står under 
svensk lag och eftersom det enligt svensk lag är tillåtet med abort så hamnar sjukhuset 
under kategori För. I fallet våldsamma tv-spel stötte vi på en sida som uttryckte oro för 
ungas påverkan av våldsamma tv-spel samtidigt som man på sidan hade samma 
våldsamma tv-spel till salu. För oss är det självklart att klassa denna sida som För 
(våldsamma tv-spel). I detta avseende går det också att dra paralleller till frågan om 
abort, då det på sjukhus ges möjlighet att genomföra en abort.  Vi är medvetna om att vi 
lika gärna skulle kunna tolka ställningstaganden från endast det skrivna på den aktuella 
sidan, men vi menar att helheten måste tas i beaktande.   
Vi har valt att använda oss av principen att är man ”lite För” så är man För. Vill man till 
exempel legalisera hasch men inte heroin så är man alltså enligt denna princip För att 
legalisera knark.    
 
När det gäller inlägg på forum har vi valt att klassificera sidan som Neutral om det 
kommer fram åsikter från olika åsiktsläger. Vår första tanke var att bedöma hela sidan 
utifrån första inlägget på sidan, men det var inte hållbart märkte vi. I vissa fall har en hel 
”tråd” följt samma linje och då har vi valt att klassa den efter det ställningstagandet.  
 
Länksamlingar har vi behandlat på samma sätt som debattforum. Om det länkas till 
sidor med olika ståndpunkter så klassar vi den som Neutral. Om alla sidor det länkas till 
har samma ståndpunkt så har vi klassat länksamlingen efter det. 
 
Mediebevakning av olika frågor har vi valt att klassa som Neutral när det handlar om 
ren rapportering, men om sidan är en ledare eller ett annat slags debattinlägg så har 
saken bedömts utifrån vad som står där. 
 
I utvärderingen av varje fråga tittade vi på hur många träffar som hamnar i vardera 
kategori. Vi noterade även huruvida det ”slår över” åt det ena eller andra hållet (eller 
inte) dvs. om det till exempel finns fler träffar som är För än vad det finns träffar som är 
Mot. Om så är fallet har vi valt att benämna detta som att träfflistan är övervägande För, 
eller att det finns ett överslag åt För. Om det till exempel på en fråga är 4 träffar som är 
För och 2 träffar som är Mot ger detta ett överslag på För. 
  
Neutrala och Irrelevanta träffar väger inte över åt varken det ena eller andra hållet. Det 
betyder att till exempel en träfflista med 1 träff För, ingen träff Mot, 7 Neutrala träffar 
och 2 Irrelevanta träffar ändå ger ett överslag på För.  
 
Vi har vidare undersökt om det finns skillnader mellan de tre söktjänsterna vad gäller 
vilken kategori som är övervägande på varje fråga. Det krävs inte att alla tre 
söktjänsterna ska skilja sig från varandra, det räcker till exempel med att två av 
söktjänsterna inte väger över åt ena eller andra hållet medan den tredje gör det, för att 
det ska räknas som att skillnad föreligger. 
 
Den sida som hamnar överst på en söktjänsts träfflista är den sida som rankas högst av 
söktjänsten, och därmed anses överensstämma bäst med sökfrågan. Därför tycker vi att 
det har varit intressant att titta extra noga på denna träff. Vi undersökte även på varje 
fråga huruvida den kategori som den första träffen hamnar i stämmer överens med den 
kategori som är övervägande på den frågan. 
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Vi har valt att ta med den första träffen så som den ser ut i träfflistan för att påvisa 
svårigheten att avgöra vilken ”åsikt” som sidan företräder. Vi har även velat visa vad 
användaren möts av och har att ta ställning till i valet att gå in på sidan eller inte. 
 
På varje fråga undersökte vi även om det förekom överlappning. Vi noterade, om så var 
fallet, inom vilka kategorier de överlappande sidorna hamnade. 
 
Vi är väl medvetna om att det i en undersökning av det här slaget inte går att räkna ut 
något medelvärde eller dylikt, då varje fråga står för sig själv. Det är t.ex. inte möjligt 
att säga att många För betyder en sak och många Mot betyder någonting annat. Vad vi 
däremot kan påvisa är om en söktjänst har någorlunda jämvikt eller tenderar att ofta 
väga över åt ett håll. Vi har också gjort jämförelser av de tre olika söktjänsterna för att 
se hur de skiljer sig mot varandra.  
 
Vi har inte varit intresserade av att undersöka söktjänsternas återvinningseffektivitet, 
med exempelvis precision och recall. Det är irrelevant för vår undersökning. Vi har 
även varit noga med att inte låta våra personliga åsikter och ståndpunkter i de respektive 
sakfrågorna lysa igenom. 
 
3.2 Undersökningen punkt för punkt 
 
 

1. Konstruera en enkel och kort sökfråga som passar informationsbehovet. 
Sökfrågan skall vara på svenska. 

2. Notera antalet återvunna sidor. 
3. Notera vilken sida som ligger etta, vilken åsikt för den sidan? Är den relevant 

för ämnet?  
4. Undersöka de tio första träffarna. Hela träfflistan tas med, vi hoppar inte över en 

träff bara för att den är defekt eller irrelevant. Det är ändå intressant att se att den 
finns med på listan. Undersöka vilken åsikt de olika sidorna har och placera in 
dem i kategorierna För, Mot, Neutral respektive Irrelevant. 

5. Undersöka huruvida sökfrågan genererar många sponsrade länkar. Är någon av 
sidorna i träfflistan synligt sponsrade? 

6. Undersöka de andra två söktjänsterna (samma sökfråga) samt gå igenom steg 2-
5. 

7. Undersöka om det finns en överlappning mellan de tre söktjänsterna. 
8. Undersöka huruvida det finns överslag åt ena eller andra hållet på varje fråga. 

Jämföra likheter och skillnader mellan de tre söktjänsterna. 
9. Se om första träffen går åt samma håll eller skiljer sig från den kategori som är 

övervägande på varje fråga. 
10. Jämföra resultaten från hela undersökningen: överslag, skillnader och likheter 

mellan de tre söktjänsterna. 
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3.3 Val av söktjänster 
     
Vi har valt att i vår undersökning använda oss av tre söktjänster. Dessa är Google, 
Yahoo och Exalead. Vi valde Google och Yahoo därför att de är två av de absolut mest 
populära söktjänsterna på nätet. Dessa jättar är intressanta att ha med i undersökningen 
eftersom de har en påverkan på väldigt många människors sökresultat. De används av 
många och är välkända.  Vi har även valt att ha med Exalead, som är en nystartad 
söktjänst av franskt ursprung. Exalead är bra att ha med för att få någon sorts motvikt 
till de båda amerikanska jättarna, och för att se om en annan utgångspunkt kan ge andra 
resultat. Att vi valde just Exalead berodde på att den vid tidpunkten var i ropet.  
 
3.31 Google, Yahoo, Exalead  
   
Google började som ett studentprojekt kallat BackRub av Larry Page och Sergey Brin 
på Stanford University. 1998 bytte de namn till Google och söktjänsten lanserades 
officiellt (Sullivan 2004).Google säger sig indexera 11,3 miljarder objekt, varav 8,2 
miljarder är webbsidor (Toppresultat för Google 2005). 
 
Yahoo startades 1994 och kunde länge kalla sig världens äldsta webbaserade katalog, 
med manuellt indexerade webbsidor i kategorier. I oktober 2002 bytte de dock taktik 
och började med automatisk indexering. Till och med februari 2004 användes Googles 
index, men numera har Yahoo egen sökteknologi (Sullivan 2004). Enligt Yahoo själva 
har de 20,8 miljarder objekt i sitt index, varav 19,2 miljarder är 
webbsidor (Yahoo hittar mer än Google 2005). 
 
Exalead är ett franskt mjukvaruföretag med specialisering på informationsåtervinning. 
De har funnits sedan 2000 (Exalead 2006b), men det var inte förrän i oktober 2004 som 
deras söktjänst lanserades offentligt (Notess 2005). Exalead säger att de har strax över 
fyra miljarder webbsidor i sitt index (Exalead 2006c). Exalead särskiljer sig genom att 
erbjuda sina sökare en mängd avancerade sökmöjligheter, bland annat trunkering och 
flera närhetsoperatorer. Det finns även, i vänsterkanten på träfflistan, en mängd 
möjligheter att snäva av sökningarna (Notess 2005). 
 
American Customer Satisfaction Index är en undersökning som görs av 
analysföretaget Foresee Results i samarbete med University of 
Michigan. Det är en sammanställning av de företag som kunder är mest tillfredsställda 
med. Enligt denna är Google väldigt populärt och ligger på första plats i kategorin ”e-
handel”, med betyget 82 på en skala från ett till hundra. Yahoo är tvåa med betyget 80 
(Wallström 2005b). 
 
I en undersökning av vilka söktjänster som används mest (i USA) utförd av 
Nielsen//NetRatings i november 2005 hamnar Google och Yahoo på första respektive 
andra plats. Google står för 46,3 % av alla sökningar och Yahoo 23,4 % (Sullivan 
2006). 
 
I januari 2003 gjordes ca 112 miljoner sökningar på Google och 42 miljoner på Yahoo 
per dag i USA (Sullivan 2003b). I oktober 2005 var genomsnittet för sidvisningar 3,4 
miljarder per dag på hela Yahoo (det vill säga yahoo.com, yahoo.se och så vidare) 
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(Yahoo! 2006b). Vid samma tidpunkt uppmättes Yahoos unika användare över hela 
världen varje månad till 411 miljoner (Yahoo! 2006a). 
 
Det är svårt att hitta siffror på hur många som söker på Exalead, eftersom det är en så 
pass ny söktjänst. 
 
De tre söktjänsterna finansierar sin verksamhet på olika sätt. Google och Yahoo 
finansieras till största delen av reklamintäkter (Toppresultat för Google 2005) medan 
Exalead säljer sin sökteknik till olika företag (Exalead 2006a). De har varken reklam 
eller sponsrade länkar i sin träfflista, något som däremot de två andra har. 
 
3.4 Utformning av sökfrågor  
   
Vilka ord som används i sökfrågan är viktigt och känsligt. Inte bara för hur bra träffarna 
blir, utan även eftersom vissa ord i sig är väldigt värdeladdade. Genom att välja ”fel” 
ord i sökfrågan kan det styra om träffarna blir För eller Mot. Med ”fel” ord menar vi till 
exempel ett ord som endast används av ”Mot-anhängare” eller ett ord som bara 
återvinner en del av debatten. Detta har vi haft i åtanke och försökt undvika så mycket 
som möjligt. I vissa fall har vi dock blivit tvungna att använda oss av mer eller mindre 
värdeladdade termer då det varit enda sättet att komma åt den aktuella debatten. 
 
Vi har använt oss av termer som är hämtade från det aktuella ämnet och den debatt som 
förs kring det. I vårt förarbete kring att utröna vilka ämnen som skulle tas med i 
undersökningen har vi bildat oss en uppfattning om vilka termer som används. Dessa 
termer har i så stor utsträckning som möjligt använts när vi har utformat våra sökfrågor. 
Vi har därför inte haft någon övergripande mall för termerna vad gäller böjning, 
ordklass eller tempus.  
 
Trots vår ambition att välja ämnen där det är lätt att utläsa klara ståndpunkter För och 
Mot, så är många av dem väldigt komplexa. I vissa fall har vi därför blivit tvungna att 
förenkla sakfrågorna ganska mycket. Det är inte vårt syfte att i den här uppsatsen gå in 
på djupet i var och en av dessa.  
 
I vår undersökning har vi utgått från en viss typ av sökare. Vår utgångspunkt har varit 
människor som inte har någon avancerad kunskap om söktjänster, personer som inte har 
utbildning i eller kunskap om informationssökning. Dessa oerfarna sökare använder ofta 
bara en eller ett fåtal söktermer när de söker information (Debowski 2001; Hsieh-Yee 
1993; Jansen et al 1998). Vi utformade våra sökfrågor och genomförde sökningarna 
utifrån detta. 
 
Vi sökte på svenska eftersom vi använde oss av frågor tagna från svensk 
samhällsdebatt. Att det var på svenska gjorde det även enklare för oss att bedöma en 
sidas innehåll. 
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3.5 Praktisk användning av söktjänster 
 
Enligt Jansen et al (1998) är flertalet användare oävet inställda till booleska operatörer 
och avancerade inställningar i söktjänsterna. Marchionini (1989) visar att användarna 
oftast struntar i de avancerade inställningarna och accepterar systemets 
grundinställningar. I enlighet med detta använde vi oss därför endast av enkel sökning 
på framsidan av söktjänsten. Samma sökfråga, för respektive informationsbehov, 
användes i alla tre söktjänster. Vi har valt att söka i de svenska versionerna av Google 
och Yahoo, detta känns mest naturligt då vi söker på svenska. Exalead däremot har 
ingen svensk version. Det går att ställa in så att sökningar görs på svenska men det är en 
avancerad funktion och passar inte in i vårt perspektiv vad gäller användare. Dessutom 
fungerade funktionen dåligt, då undersökningen utfördes.  
  
3.6 Val av ämnen  
 
De ämnen som vi har baserat våra sökfrågor på har vi valt utifrån den rådande 
samhällsdebatten i Sverige. Ämnena har plockats ifrån dagstidningar (Dagens Nyheter, 
Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Östersunds-Posten…) TV (Rapport, Aktuellt, 
diverse debattprogram...) och andra media (radio, bloggar, forum på Internet…). Vi har 
valt ämnen som har tydliga motpoler. Med det menar vi att man kan vara För eller Mot. 
Här nedan följer de 20 informationsbehov som vi har konstruerat samt hur vi översatt 
dem till sökfrågor. 
 
1. Informationsbehov: Abort, För eller Mot?    
    Sökfråga: abort  
 
2. Informationsbehov: För eller Mot våld i tv-spel?    
    Sökfråga: våld tv-spel 
  
3. Informationsbehov: Kärnkraft eller inte?   
    Sökfråga: kärnkraft   
 
4. Informationsbehov: Dödsstraff, För eller Mot?   
    Sökfråga: dödsstraff   
 
5. Informationsbehov: Skall kvinnor få vara präster?             
    Sökfråga: kvinnliga präster  
 
6. Informationsbehov: Dödshjälp eller inte?   
    Sökfråga: dödshjälp   
 
7. Informationsbehov: Försök på djur för t.ex. läkemedel?   
    Sökfråga: djurförsök  
 
8. Informationsbehov: Monarkins kvarvarande?  
    Sökfråga: monarki eller republik  
 
9. Informationsbehov: Skall vi ha yrkesarmé?  
    Sökfråga: svensk yrkesarmé 
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10. Informationsbehov: Prostitution, ja eller nej?   
      Sökfråga: prostitution sexköp  
 
11. Informationsbehov: Censur av film?        
      Sökfråga: filmcensur 
 
12. Informationsbehov: För eller Mot pornografi?   
      Sökfråga: pornografi  
 
13. Informationsbehov: Homosexuellas rätt till adoption?   
      Sökfråga: homoadoption   
 
14. Informationsbehov: Utvisa brottsliga invandrare?      
      Sökfråga: utvisning invandrare brott 
 
15. Informationsbehov: Lägre skatt för arbete i hemmet?  
      Sökfråga: pigdebatten  
 
16. Informationsbehov: Ska barnaga vara tillåtet?   
      Sökfråga: barnaga  
 
17. Informationsbehov: Genmodifierad mat?      
      Sökfråga: genmodifierad mat  
 
18. Informationsbehov: Avskaffa pälsindustri?   
      Sökfråga: pälshandel  
 
19. Informationsbehov: Monopol på alkohol i Sverige?   
      Sökfråga: spritmonopol  
 
20. Informationsbehov: Laglig Narkotika?   
      Sökfråga: legalisera knark      
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION 
  
4.1 Undersökning 
 
Här redovisar vi undersökningen, fråga för fråga. Undersökningen genomfördes under 
två veckor i månadsskiftet juni/juli 2005. Det är viktigt att notera hur dynamiskt och 
föränderligt Internet är. Vi är medvetna om att vår undersökning säkerligen skulle ha 
sett annorlunda ut om den utförts vid ett annat tillfälle. 
 
4.101  Informationsbehov: Abort, För eller Mot?  Sökfråga: abort  
 
Vi menar att en statlig/kommunal/landstings-sida, som till exempel ett sjukhus, inte kan 
klassas som Neutral eftersom de står under svensk lag. Eftersom det enligt svensk lag är 
tillåtet med abort och eftersom att det på sjukhus ges möjlighet att genomföra en abort, 
så hamnar sjukhuset under kategorin För. Exalead behandlade ordet ”abort” i både dess 
engelska och svenska form och gav färre träffar inom vårt ämne.  
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Figur 1: Fördelning över kategorierna i fråga 1 

 
Google: Antal träffar: 2600000    
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Abort - det svåra valet 
En sida som skall fungera som hjälp och stöd före och efter en abort. Detta är 
inte en sida som tar ställning för eller emot abort. 
www.geocities.com/Wellesley/Veranda/2733/  
 
För: 5 Mot: 1 Neutral: 4 Irrelevant: -  
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Exakt samma fördelning av träffarna som Yahoo. Ingen  
reklam återfinns på sidan. 
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Yahoo: Antal träffar: 3 340 000     
 
Först på träfflistan: För 
 
Kvinnor under 18 år som söker abort  
Meddelandeblad. Mottagare: Abortmottagningar, ungdomsmottagningar, skolhälsovård 
och motsv. Juli 2004. Information: Anna Åberg, Hälso- och sjukvårdsavd, tel 08 555 
536 78. Kvinnor under 18 år som söker abort ... en omyndig kvinna (under 18 år) söker 
och genomgår abort. Socialstyrelsen vill på detta ... 2004:4) om abort. Citat ur denna 
återges med kursiverad stil under rubriken Samman- ... 
www.sos.se/FULLTEXT/1/2004-1-3/2004-1-3.pdf  
 
För: 5 Mot: 1 Neutral: 4 Irrelevant: - 
 
Kommentar: Övervägande För. Exakt samma fördelning av träffarna som Google. Ingen 
reklam finns på sidan. 
 
 
Exalead:  Antal träffar: 228111    
 
Först på träfflistan: Irrelevant 
 
John F. Kennedy Space Center - Space Shuttle Tran ...... Site (RTLS); East Coast 
Abort Landing (ECAL) Site; Transoceanic Abort Landing (TAL); Abort Once Around 
(AOA); and Abort to Orbit ( [...] would depend on when in the ascent phase an abort 
became necessary. The TAL abort mode was developed to improve ...  
www-pao.ksc.nasa.gov/ kscpao/ nasafact/ tal.htm  
 
För: 3 Mot: - Neutral: 1 Irrelevant: 6 
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Exalead väljer att lista den engelska varianten av ordet 
abort. Här finner man en uppsjö av datakod. Därav många irrelevanta träffar. Exalead 
återger också nordiska träffar, vilket vi inte ser som ett problem. Plats 10: norsk statlig 
sida som egentligen är För (tror vi), men sidan ger oss ingen information som hjälper 
oss med vårt problem.  
 
Överlappning:    
EX &  G 1           1 Neutral sida,            
EX &  Y 0 
G  &   Y 4 3 Neutrala, 1 För  
 
Sammanfattning av fråga 1: Alla tre söktjänster har övervägande För på sin träfflista. 
Förstaträffarna skiljer sig dock åt. Stor överlappning mellan Google och Yahoo. 
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4.102  Informationsbehov: För eller Mot våld i tv-spel?  
           Sökfråga: våld tv-spel 
 
Frågan är om det är skadligt med våldsamma tv- eller datorspel. Det var lite svårt att 
skapa en sökfråga som var kort och behandlade ämnet. Det fungerade inte alls med 
sökfrågan ”våldsamma tv-spel”, det var för smalt. Sidor som förespråkar våldsamma tv-
spel, eller inte tror att det kan vara skadligt, är För. Mot är sidor som tycker att 
våldsamma tv-spel är skadligt eller moraliskt förkastligt. Sidor som säljer våldsamma 
tv-spel är För. 
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Figur 2: Fördelning över kategorierna i fråga 2 

 
Google: Antal träffar: 10 300     
 
Först på träfflistan:  För 
IMC Sverige: nyhetsspalt/24601 
TV-spel handlar inte om människor som möts och har det trevligt. TV-spel handlar om 
cyniska personer som vill tjäna pengar på våld.  
indymedia.se/newswire/display_any/24601/index.php  
 
För: 4 Mot: 3 Neutral: 1 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande För. Ett väldigt ironiskt debattinlägg på första plats där det är 
svårt att bedöma vilken ställning som författarna tar vid en första anblick, men de är helt 
klart för tv-spel med inslag av våld. Vi tyckte att det var intressant med 4 positiva träffar 
som toppar listan. Två länkar till sidor som säljer tv-spel. 
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Yahoo: Antal träffar: 53600 
 
Först på träfflistan: Mot 
 
 SvD: Tv-spel dödar  
Lördagen den 18 juni 2005. SvD Internet. Sök bland 6000 matrecept. Bilar. 107324. 
MC. 16028. 21/2 2003. Tv-spel dödar ... du spelar tv-spel istället för att åka snowboard 
på sportlovet? Tänk om. Knark, våld, död och belastningsskador ... 
www.svd.se/dynamiskt/Noje/did_4936208.asp  
 
För: 2 Mot: 3 Neutral: 3 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Yahoo levererar mycket reklam för tv-spel. Intressant 
är att Yahoo och Google ställer sig mot varandra i den här frågan. Två sponsrade länkar 
ovanför träfflistan och en till höger alla med koppling till att sälja tv-spel, en stor 
auktionssida.  
 
Exalead:  Antal träffar: 106 
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Aftonbladet nyheter: Sex och våld ska sälja tv-sp ...  
Sex och våld ska sälja tv-spel En kvinna stirrar ner i ett akvarium. Runt hennes huvud 
cirklar pirayor. [...] akvariet och flickan sitter sönderklöst och blodig. Sex och våld ska 
sälja Sonys Playstation-spel till barn. – Reklamen tilltalar allt ...  
www.aftonbladet.se/ nyheter/ 0003/ 07/ playstation.html 
 
För: 2 Mot: 1 Neutral: 3 Irrelevant: 4 
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Microsoft har en sida om hur man gör för att övervaka så 
att barn inte spelar våldsamma tv-spel, samtidigt som Microsoft producerar dessa 
våldsamma tv-spel. Här har vi följt vår principen och placerar den under kategori För. 
 
Överlappning: 
EX &  G 0                       
EX &  Y 2 2 Neutrala 
G   &   Y 0 
 
Sammanfattning av fråga 2: Här är det skillnad mellan söktjänsterna angående vilken 
kategori som är övervägande. Google och Exalead har övervägande För medan Yahoo 
har övervägande Mot. Viss överlappning återfinns mellan Exalead och Yahoo. 
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4.103  Informationsbehov: Kärnkraft eller inte?   
           Sökfråga: kärnkraft 
 
Kärnkraftsfrågan har debatterats länge i Sverige och vi har klassat sidor som vill ha kvar 
kärnkraften eller bygga ut den som För. Mot är de sidor som vill avveckla eller stänga 
ner den. Neutrala är de sidor som generellt informerar om kärnkraft, t. ex. hur ett 
kärnkraftsverk fungerar rent praktiskt.   
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Figur 3: Fördelning över kategorierna i fråga 3 

 
 
Google: Antal träffar: 80 300   
 
Först på träfflistan: För 
 
Miljövänner För Kärnkraft 
www.mfk.nu/  
 
För: 5 Mot: 2  Neutral: 2          Irrelevant: 1  
 
Kommentar: Övervägande För. Man bör notera att miljövänner för kärnkraft har lyckats 
få in sin sida två gånger på träfflistan. Det visar sig att Google rankar sidor på swipnet, 
och andra leverantörer av utrymme på Internet, under varandra som om de skulle vara 
på samma sajt. Poängen är att de kan ha vitt skilda åsikter men Google ger oss en 
illusion av att de skulle höra ihop. En sponsrad länk till höger som handlar om hur man 
skaffar gratissaker, och den har ingen koppling till frågan. 
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Yahoo: Antal träffar:  65000    
 
Först på träfflistan: För 
 
Miljövänner För Kärnkraft  
sedan 2000-03-23. Miljövänner För Kärnkraft. Föreningen för kunskapsbaserad miljö- 
och energiinformation ... Miljövänner för Kärnkraft är en politiskt och kommersiellt 
oberoende ideell förening, som bildades 1988 ... Vi i Miljövänner för Kärnkraft ser alla 
ett mycket stort behov av ... 
www.mfk.nu  
 
För: 5 Mot: 2  Neutral: 3  Irrelevant: -  
 
Kommentar: Övervägande För.Väldigt stor överlappning med Google. Miljövänner för 
kärnkraft i topp även här. 
 
Exalead:  Antal träffar:  4660    
 
Först på träfflistan: Mot 
 
Folkkampanjen mot kärnkraft - kärnvapen  
European Spallation Source Project 2005-04-03: Ren propaganda för kärnkraft av Paul 
Rimmersfors, Informationsansvarig för Linje 3 under kärnkraftsomröstningen [...] Oss) 
- Östhammar (http:/ oss.avfallskedjan.se/ ) Stöd Folkkampanjen mot kärnkraft-
kärnvapen! Pg 300 90-5. Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Barnängsgatan ...  
www.folkkampanjen.se/   
 
För: 4 Mot: 5  Neutral: -  Irrelevant: 1   
 
Kommentar: Övervägande Mot. 
 
Överlappning:  
EX &  G 2                    1 Neutral 1 Mot  
EX &  Y 2 1 Neutral, 1 Mot  
G   &   Y 6 1 För, 5 Neutrala  
Alla tre 1 1 Neutral  
 
Sammanfattning fråga 3: Här är det skillnad mellan söktjänsterna när det gäller vilken 
kategori som är övervägande. Google och Yahoo har övervägande För medan Exalead 
har övervägande Mot. Mycket stor överlappning mellan Google och Yahoo. Viss 
överlappning mellan Exalead och Google respektive Exalead och Yahoo. 1 Neutral sida 
återfinns på varje träfflista. 
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4.104 Informationsbehov: Dödsstraff, För eller Mot?  
          Sökfråga: dödsstraff 
 
Här var det ganska enkelt att skilja på ståndpunkterna. Vill vi införa dödsstraffet i 
Sverige igen eller inte? Enbart information om dödsstraff, vad det är etc. klassas som 
Neutralt. 
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Figur 4: Fördelning över kategorierna i fråga 4 

Google: Antal träffar: 58500   
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Dödsstraff - susning.nu 
Dödsstraff innebär att en brottsling bestraffas genom avrättning. ... Dödsstraff var under 
medeltiden och framåt näst intill ett folknöje, ... 
susning.nu/D%F6dsstraff –  
 
För: 1 Mot: 3 Neutral: 6 Irrelevant: - 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Det återvanns många neutrala informationssidor i den här  
sökningen. Det var även intressant att den enda reklamen som fanns var en länk till 
scientologi.nu: ”var dig själv men vem är du?” Det här är också en intressant koppling 
av reklam till frågan. 
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Yahoo: Antal träffar: 86400   
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
dödsstraffwebsidor  
JA ELLER NEJ TILL DÖDSSTRAFF? VILKA ÄR ARGUMENTEN OCH VAD 
ANSER DU? Tisdagen den 3 februari 1998 avrättades Karla Faye Tucker genom att 
injiceras med det dödande giftet natriumtiopental. ... överraskande resultatet att 
varannan svensk är positiv till dödsstraff. Här nedan finns tips på svenska ... 
hem.passagen.se/pasteur/dodsstraffwebs.htm 
 
 För: 1 Mot: 3 Neutral: 6 Irrelevant: - 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Även här finns många neutrala informationssidor. 
 
Exalead:  Antal träffar: 3339 
 
Först på träfflistan: Mot 
 Frågor om dödsstraff 
dödstraff? (2002-05-12) Tycker ni att man skall införa dödsstraff i Sverige? (2000-10-
04) är du för dödstraff? (2000-06-25) Vad anser Katolska kyrkan om dödsstraffet? På 
Amnesty Internationals hemsida står det att i Katekesen från 1992 ...  
www.fragaprasten.nu/ html/ f-dodstraff.htm  
 
För: 2 Mot: 4 Neutral: 2 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Exalead ger en mer polariserad träfflista än de två 
andra söktjänsterna på den här sökningen. 
 
Överlappning: 
EX &  G 1                    1 Neutral  
EX &  Y 1 1 Neutral  
G   &   Y 4 3 Neutral, 1 Mot  
Alla 1 1 Neutral  
 
Sammanfattning av fråga 4: Alla tre söktjänster har övervägande Mot på sin träfflista. 
Förstaträffarna skiljer sig dock åt. Det visar sig vara mycket stor överlappning mellan 
Google och Yahoo. Viss överlappning mellan Exalead och Google finns, respektive 
Exalead och Yahoo. 1 Neutral sida återfinns på varje träfflista. 
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4.105  Informationsbehov: Skall kvinnor få vara präster?  
           Sökfråga: kvinnliga präster  
 
Om kvinnor ska få vara präster eller inte har debatterats mycket inom svenska kyrkan 
och även i samhället i stort. Oftast är ståndpunkterna ganska klara i denna fråga. 
Eftersom det idag finns kvinnor som är präster så är behovet att propagera för detta inte 
lika stort som om det ej vore tillåtet. Detta syns i träfflistorna. Ordvalet var lite 
problematiskt i sökfrågan. Genom att kalla kvinnor som är präster för kvinnliga präster 
och inte bara präster gör man ett ställningstagande redan där. Vi är medvetna om detta, 
men för att komma åt debatten blev vi tvungna att göra så. Vi försökte med andra 
sökfrågor, t.ex. präster och genus men fick då nästan inga träffar. 
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Figur 5: Fördelning över kategorierna i fråga 5 

 
Google:  Antal träffar: 17 300    

Först på träfflistan: Mot 

Problemet kvinnliga präster 
Om det här med kvinnliga präster är emot Kristi ord, så ger man inte efter bara för 
... Och de bibliska argumenten mot kvinnliga präster är så starka att de ... 
lbk.cc/biblicum/19747709.HTM  

 
För: 4 Mot: 2 Neutral: 4 Irrelevant: - 
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Det var intressant att de två som var Mot, även låg överst 
på listan.            
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Yahoo: Antal träffar: 11200 
 
Först på träfflistan: Mot 
 
Problemet kvinnliga präster  
UTBLICK Tidskriften Biblicum nr 7, 1974 sid. 189. Problemet kvinnliga präster. 
Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson. © Stiftelsen Biblicum. Alla rättigheter förbehållna. 
Publicerad med tillstånd. ... gjort sig känd som en kraftfull motståndare mot kvinnliga 
präster. I anslutning till Kyrklig Samlings riksmöte i ... 
lbk.cc/biblicum/19747709.HTM  
 
För: 3 Mot: 3 Neutral: -  Irrelevant: 4 
 
Kommentar: Det visar sig vara en jämn fördelning av För och Mot. Första träffen är 
dock Mot. 
 
Exalead:  Antal träffar: 1020 
 
Först på träfflistan: För 
 
En fri kyrka del 3 Av Maciej Zaremba 
en övertydlig demonstration av kyrkans sekularisering, skriver Maciej Zaremba. 
Kvinnliga präster en fråga om tro? Det första man ser på [...] handlar det om biskop 
Gärtners och Synodens motstånd mot kvinnliga präster. "Tack för att jag fick komma. 
Ni är snart ...  
www.katolik.nu/ html/ artcl-kyrka3.htm   
 
För: 2 Mot: 2 Neutral: 1 Irrelevant: 5 
 
Kommentar: Jämn fördelning av För och Mot. Första träffen är För. En av träffarna var 
en länk till en träfflista på söktjänsten Altavista. 
 
Överlappning: 
EX &  G 2                     1 Mot, 1 Neutral   
EX &  Y 0 
G   &   Y 0 
 
 
Sammanfattning av fråga 5: Här är det skillnad mellan söktjänsterna i fråga om vilken 
kategori som är övervägande. Google har övervägande För, Yahoo samt Exalead har 
jämn fördelning mellan För och Mot. Förstaträffarna skiljer sig även. Viss överlappning 
mellan Exalead och Google. 
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4.106  Informationsbehov: Dödshjälp eller inte?  
           Sökfråga: dödshjälp   
 
Ska en person som vill dö kunna få hjälp med detta eller inte? Man brukar skilja på 
aktiv och passiv dödshjälp. Aktiv dödshjälp betyder att man förkortar en persons liv med 
exempelvis en injektion av något slag. Passiv dödshjälp är när livet förkortas av att man 
undviker medicinska och tekniska hjälpmedel för att hålla en person vid liv. Vi har 
klassat så att om en sida är För en av dem (eller båda) så är den För. Sökfrågan är ett 
prima exempel på att ordvalet kan vara känsligt. Dödshjälp kan uppfattas som 
förskönande och positivt jämfört med t. ex. mord som någon som är Mot kanske hellre 
skulle vilja kalla det. Men i debatten kring detta ämne är dödshjälp det ord som 
används. Ett annat ord för denna företeelse är eutanasi. Det valde vi bort på grund av att 
vi vill hålla språket så enkelt som möjligt.  
 

0

2

4

6

8

10

För Mot Neutral Irrelevant

Exalead

Google

Yahoo

 
Figur 6: Fördelning över kategorierna i fråga 6 

  
 
Google: Antal träffar: 16200    
 
Först på träfflistan: För 
 
Eutanasi-dödshjälp 
Nu för tiden använder man ordet som en synonym till dödshjälp. ... Man brukar 
dock skilja mellan passiv och aktiv dödshjälp.  
www.mimersbrunn.se/arbeten/896.asp  
 
För: 2 Mot: 4 Neutral: 3 Irrelevant: 1 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Flera länksamlingar fanns med bland träffarna: En samling 
länkar där alla är För aktiv dödshjälp. En annan är Neutral, med både För och Mot i sin 
samling. Sist på listan fanns lite information om punkbandet Aktiv dödshjälp. Dom är 
antagligen För eller Mot men eftersom detta inte framgick på sidan så valde vi att klassa 
det som Irrelevant. 
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Yahoo: Antal träffar: 40400 
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Dödshjälp - eutanasi  
DÖDSHJÄLP - EUTANASI. Finns det situationer då det kan vara rätt att ge dödshjälp? 
Hur ska man se på aktiv dödshjälp i relation till passiv? Länkar: 
www.etik.nu/eutanasi.htm  
 
För: 1 Mot: 3 Neutral: 6 Irrelevant: - 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Stor överlappning mellan Yahoo och Google. 
 
Exalead:  Antal träffar: 1374   
 
Först på träfflistan: Irrelevant 
 
http:/ / home.swipnet.se/ ~w-67839/  
home.swipnet.se/ ~w-67839/ 
 
För: 1 Mot: 5 Neutral: 3 Irrelevant: 1 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Första träffen var en död länk. 
 
Överlappning: 
EX &  G 1                        1 Mot,  
EX &  Y 0 
G   &   Y 3     2 Neutral, 1 Mot 
 
Sammanfattning av fråga 6: Alla tre söktjänster har övervägande Mot på sin träfflista. 
Förstaträffarna skiljer sig dock. Stor överlappning mellan Google och Yahoo. Viss 
överlappning mellan Exalead och Google. 
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4.107  Informationsbehov: Försök på djur för t. ex. läkemedel?   
           Sökfråga: djurförsök  
 
Är sidor För eller Mot försök på djur inom olika forskningsområden eller verksamheter? 
Det här är ett känsligt ordval, djurförsök säger en del och andra kallar det djurplågeri. 
Djurförsök är dock ett begrepp som förekommer flitigt i debatten och därför valde vi det 
till vår sökfråga.  
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Figur 7: Fördelning över kategorierna i fråga 7 

 
Google: Antal träffar: 28800 
 
Först på träfflistan: För 
 
Information om djurförsök, försöksdjur, medicinsk forskning, etik ... 
En diskussion om djurförsök ur ett medicinskt perspektiv. Det finns särskilda 
avdelningar för gymnasiet och högstadiet, samt frågelåda, länk- och lästips. 
www.djurforsok.info/  
 
För: 5 Mot: 5 Neutral: -  Irrelevant: - 
 
Kommentar: Jämn fördelning av För och Mot. Första träffen är dock För. 
En sponsrad länk till läkemedelsföretaget Astra Zeneca och deras syn på djurförsök och 
etik. 
            
Yahoo: Antal träffar: 32900     
 
Först på träfflistan: Mot 
 
Stiftelsen Forskning utan djurförsök  
Stiftelsen Forskning utan djurförsök (StiFUD) ger anslag till forskning som kan leda till 
att djurförsök helt eller delvis ersätts med alternativ, både inom vetenskaplig 
verksamhet och inom undervisning. Tack vare anslag från stiftelsen ... tips och länkar 
om alternativ till djurförsök! ... 
www.stifud.a.se  
 
För: 6 Mot: 2 Neutral: 1 Irrelevant: 1 
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Kommentar: Övervägande För. Det är intressant att notera hur första träffen inte 
stämmer överens med vad som är övervägande bland träffarna. 
 
Exalead:  Antal träffar: 2642 
 
Först på träfflistan: För 
 
 http:/ / www.djurforsok.info/  
www.djurforsok.info/   
 
För: 2 Mot: 6 Neutral: 1 Irrelevant: 1 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. 
 
Överlappning:  
EX &  G 1                    1 Mot  
EX &  Y 2 1 Mot, 1 För  
G   &   Y 4 1 Mot, 2 För,1 Neutral 
Alla  1 1 Mot  
 
Sammanfattning av fråga 7: Här är det stor skillnad mellan söktjänsterna när det gäller 
vilken kategori som är övervägande. Yahoo har övervägande För, Exalead har 
övervägande Mot och Google har jämn fördelning mellan För och Mot. Stor 
överlappning mellan Google och Yahoo. Viss överlappning mellan Exalead och Google 
respektive Exalead och Yahoo. En sida som är Mot återfinns på varje träfflista. 
 
 
 
4.108  Informationsbehov: Monarkins kvarvarande?   
           Sökfråga: monarki eller republik 
 
Skall vi i Sverige ha kvar vår monarki eller gå över till att vara republik? Man är För 
monarki eller Mot monarki. Vi valde att konstruera vår sökfråga med ett ”eller” då detta 
begrepp används flitigt. Intressant var att se att träfflistorna förändrades en del när 
republik stod före monarki. 
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Figur 8: Fördelning över kategorierna i fråga 8 
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Google: Antal träffar: 6340   

 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Corren.se - Monarki eller republik? 
Monarki eller republik? » Kungen har lågt stöd. Välkommen att diskutera: ... 
Monarki eller republik? 3 jun 10:20. Diskussioner ... 
www.corren.se/.../archive/2005/6/22/i7buutvsdq6jcuj. xml?category1=1097835189-
26&category2=1100702641-0 -  
 
För:  Mot: 3 Neutral: 6 Irrelevant: 1 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Inga träffar för att bevara monarkin, vilket kan bero på att 
vi redan har monarki i Sverige. 
 
Yahoo: Antal träffar: 1670   
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Monarki eller republik  
Monarki eller republik. Se tabeller i pdf- format ... 
www.opinion.se/html/publicerade/2002/3825990.htm  
 
För: 2 Mot: - Neutral: 6 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Här är ingen träff Mot monarki.  
 
Exalead:  Antal träffar:410  
 
Först på träfflistan: Irrelevant (död länk) 
 
Monarki  
produced by the Evil Empire (Microslopft). Crash and burn! VARFÖR MONARKI? 1. 
Vad vinner vi? 2. Rätt att utöva makt? [...] Carl XVI Gustaf Sveriges tronföljd 
Australiens monarki Danmarks monarki Länkar Monarki eller republik? Jag har deltagit 
i åtskilliga debatter om ...  
home.swipnet.se/ ~w-49954/ monarki.html   
 
För: 1 Mot: 2 Neutral: 3 Irrelevant: 4 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Stor spridning över alla kategorier. 
 
Överlappning: Ingen överlappning. 
 
Sammanfattning av fråga 8: Här är det skillnad mellan söktjänsterna gällande vilken 
kategori som är övervägande. Google och Exalead har övervägande Mot medan Yahoo 
har övervägande För. Förstaträffarna skiljer sig även. 
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4.109  Informationsbehov: Skall vi ha yrkesarmé?   
           Sökfråga: svensk yrkesarmé 
 
Skall Sverige ha en egen yrkesarmé? Det visade sig vara ett svårt ämne att hitta debatt 
om, få sidor som återvanns. Vi prövade med yrkesarmé Sverige men det gick ännu 
sämre. 
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Figur 9: Fördelning över kategorierna i fråga 9 

 
 
Google: Antal träffar: 1090 
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
DN - Nyheter - EU:s insatsstyrka bäddar för svensk yrkesarmé  
EU:s insatsstyrka bäddar för svensk yrkesarmé. Det svenska försvarets huvuduppgift 
finns nu utomlands. Den första januari 2008 ska en svenskledd ... 
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=404306  
 
För: 1 Mot: 2 Neutral: 7 Irrelevant: - 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Överlag dåligt med träffar. 
 
            
Yahoo: Antal träffar: 241     
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
DN - Nyheter - EU:s insatsstyrka bäddar för svensk yrkesarmé  
Tisdag 28 juni 2005. Publicerad 17 april 2005 21:46. EU:s insatsstyrka bäddar för 
svensk yrkesarmé. Det svenska försvarets huvuduppgift finns nu utomlands. 
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=404306  
 
För: - Mot: 3 Neutral: 4 Irrelevant: 3 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. De två första sidorna är exakt lika! 
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Exalead:  Antal träffar: 7 
 
Först på träfflistan:  Irrelevant 
 
BA03/ NORDBAT 2  
Rock on Läs mer om Fältartisterna på www.fbu.se Svensk FN-soldat vårdas för 
ögonskada (22 maj 2004) En [...] egna frågor kolla in detta forum SOLDATFORUM 
Generaler vill ha yrkesarmé (19 april 2004) Korttidsanställda soldater och 
mönstringsplikt för både ...  
www.ba03.org/   
 
För: - Mot: - Neutral: -  Irrelevant: 7 
 
Kommentar: Misslyckad sökning. Bara sju träffar och alla irrelevanta. Exalead kunde 
inte riktigt hantera den här sökfrågan. 
 
EX &  G 0                     
EX &  Y 0  
G   &   Y 2 1 Mot, 1 Neutral  
 
Sammanfattning av fråga 9: Exaleads återvinning av vår sökfråga misslyckades och vi 
kan därför inte jämföra alla tre söktjänsterna vad gäller För eller Mot på denna fråga. 
Både Google och Yahoo hade dock övervägande Mot båda två. Förstaträffarna skiljer 
sig även. Viss överlappning mellan Exalead och Yahoo respektive Google och Yahoo. 
 
 
 
4.110 Informationsbehov: Prostitution, ja eller nej?   
          Sökfråga: prostitution sexköp 
 
Här letar vi efter debatt kring huruvida det skall vara lagligt med prostitution. Man är 
För prostitution eller Mot. Vi ville komma åt debatten och inte sidor där prostitution 
utbjuds, annars hade vi formulerat sökfrågan annorlunda. Vi var lite oroliga över att vi 
skulle få fram endast rena porrsidor, men vi hittade nästan inget sånt.   
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Figur 10: Fördelning över kategorierna i fråga 10 
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Google: Antal träffar: 5 650  
 
Först på träfflistan: Mot 
 
[Tjejjouren Falun] Feminism - Exempel ur verkligheten 
Legaliseringen ökar efterfrågan av prostitution. Sexköp blir socialt accepterat 
Avkriminaliseringen medför att många män som tidigare inte velat riskera ... 
www.tjejjourenfalun.nu/feminism/prostitution.htm  
 
För: 2 Mot: 4 Neutral: 2 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande Mot. 
            
Yahoo: Antal träffar:   1.350   
 
Först på träfflistan: Mot 
 
Mona Sahlin: Vi fortsätter kampen mot prostitution och sexköp 
Med anledning av Europaparlamentets beslut att lyfta bort Marianne Erikssons rapport 
om porr och prostitution från sin dagordning, säger jämställdhetsminister Mona Sahlin 
att kampen mot den europeiska synen på prostitution och sexköp ... 
sap.se/sapdesign.nsf/main?openagent&layout=ReadSimpleDoc&...  
 
För: 1 Mot: 6 Neutral: 2 Irrelevant: 1 
 
Kommentar: Övervägande Mot. 
 
Exalead:  Antal träffar: 133  
 
Först på träfflistan: Neutral 
  
Aluma om sexköp - Passagen Debatt 
Bli medlem Du är här: Passagen > Debatt > Prostitution « Tillbaka till Prostitution 
Visningsläge: Aluma om sexköp Skrivet av Sanxra 12.okt. [...] bryter mexikansk lag. 
Att ynka 2% ger oss problem med sexköp här i Sverige skiter jag i. Det är en ...  
debatt.passagen.se/ show.fcgi?category=3500000000000014&conference=1   
 
För: 2 Mot: 4 Neutral: 2 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande bland träffarna. Få träffar åtrvinns. 
 
Överlappning: 
EX &  G 2                    1 Mot, 1 Neutral   
EX &  Y 1 1 Mot  
G   &   Y 3 2 Mot, 1 För  
 
Sammanfattning av fråga 10: Alla tre söktjänster har övervägande Mot på sin träfflista. 
Förstaträffen skiljer sig dock på Exalead. Stor överlappning mellan Google och Yahoo. 
Viss överlappning mellan Exalead och Google respektive Exalead och Yahoo.  
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4.111 Informationsbehov: Censur av film?      
          Sökfråga: filmcensur 
 
Ännu ett svårt ämne för att få fram en träfflista. Vi började med sökfrågan ”censurera 
film”, men det blev allt för smalt. Vi insåg när vi gjorde undersökningen att den här 
frågan var svår att kristallisera ut i För eller Mot. En person kan vara mot klippning av 
film men det behöver inte betyda att personen tycker att ett barn skall få se alla filmer. 
”Filmcensur” kan tolkas på flera olika sätt. I valet mellan den statliga instansen ”Svensk 
filmcensur” som granskar filmer, och systemet med åldersgränser eller mer allmänt att 
(oftast) för våldsamma sekvenser klipps bort och inte visas för en vuxen publik, har vi 
valt att titta på det sistnämnda. Tycker man att vuxna människor ska få titta på vad de 
vill är man Mot filmcensur, tycker man det inte är man För. Sidor med allmän 
information om vad filmcensur är klassar vi som neutrala. 
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Figur 11: Fördelning över kategorierna i fråga 11 

 
Google: Antal träffar: 8160  
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Svensk Filmcensur 
Vid sidan av funktionen som filmcensur har biografbyrån också till uppgift att 
ge fraktstöd till de bästa filmerna som granskas,(enligt reglerna ungefär ... 
www.flashback.se/magazine/filmcensur.html  
 
För: 2 Mot: 2 Neutral: 2 Irrelevant: 4 
 
Kommentar: Jämn fördelning av För och Mot. 
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Yahoo: Antal träffar: 803    
 
Först på träfflistan: Mot 
 
Filmcensur.htm  
Tjetjenska filmer censurerade i Moskva. Peter Baker. Washington Post. Onsdag den 1 
oktober 2003.MOSCOW, Sept. 30. En biograf i Moskva idag ställde plötsligt in en 
filmfestival om Tjetjenien. 
www.tjetjenien.org/Filmcensur.htm -  
 
För: - Mot: 3 Neutral: 3 Irrelevant: 4 
 
Kommentar: Övervägande Mot.Här fanns inga sidor som var För. 
 
Exalead:  Antal träffar: 75 
 
Först på träfflistan: Mot 
 
Frihet, ansvar och censur - Mikael Bonnier  
... själva att utöva våld. Även värderingar och livsåskådning överförs via film och TV. 
TV speglar inte bara verkligheten utan påverkar [...] men det behöver ju inte innebära 
att man skall censurera en film som framför dessa värderingar. Publiken skall själv få ...  
www.df.lth.se/ ~mikaelb/ papers/ frihet-ansvar-censur.shtml  
 
För: - Mot: 1 Neutral: 1 Irrelevant: 8 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Dock var de flesta träffarna irrelevanta. Vi fick väldigt 
dåligt med träffar här och det kan ha gjort sitt till för att resultatet blev som det blev. 
 
Överlappning: 
EX &  G 0                        
EX &  Y 0 
G   &   Y 2 1 Mot, 1 Neutral 
 
Sammanfattning av fråga 11: Alla tre söktjänster har övervägande Mot på sin träfflista. 
Viss överlappning mellan Google och Yahoo. 
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4.112. Informationsbehov: För eller Mot pornografi?  
           Sökfråga: pornografi 
 
I likhet med frågan om prostitution ville vi komma åt debatten om ämnet pornografi och 
slippa sidor som visar pornografiskt innehåll. Därför valde vi att söka på pornografi i 
stället för porr. När vi sökte på pornografi fick vi enbart med två porrsidor, till skillnad 
mot sökning på porr där nästan alla träffar var sidor med pornografiskt innehåll. Vi gick 
här ifrån vår ambition att hålla sökningarna så enkla som möjligt, men vi tycker ändå att 
pornografi är ett så pass välkänt begrepp att vi kunde använda det. Sidor som är positiva 
till porr klassas som För, sidor som är negativa till porr klassas som Mot. Sidor med 
pornografiskt innehåll har vi klassat som För.   
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Figur 12: Fördelning över kategorierna i fråga 12 

 
Google: Antal träffar: 150000 
 
Först på träfflistan: Mot 
 
pornografi 
pornografi ur ett feministiskt perspektiv. ... Att definiera pornografi är inte så enkelt 
som man kanske kan tro. Det finns ett antal olika definitioner, ... 
feministen.org/pornografi.shtml  
 
För: 2 Mot: 3 Neutral: 3 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande Mot.  Spridning av träffar över hela spektrat. En sida med 
pornografiskt innehåll återvanns. Fyra sponsrade länkar till höger med pornografisk 
koppling, porrfilmer och erotik. 
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Yahoo: Antal träffar: 169000  
 
Först på träfflistan: För 
 
Pornografi - GRATIS tilgang på pornografi her !  
Er du en kåt jævel som bruker hele dagen på å nyte rå uhemmet pornografi? Da er vi to 
! Om du er under 18 er denne siden upassende for deg iogmed at den innholder grov 
pornografi. ... en noe luguber sjappe i Oslo, på jakt etter pornografi. Hun er bare 18 år, 
altså en ... noen egne bilder av henne . Ekte norsk pornografi :-) !! Masse pornografi ... 
www.pornografi.biz/google/pornografi.htm -  
 
För: 1 Mot: 4 Neutral: 3 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Första träffen är en sida med pornografiskt innehåll. Att 
notera är hur ingen annan träff är För, bara första träffen. 
 
Exalead:  Antal träffar: 11043  
 
Först på träfflistan: Mot 
 
 Feministen.org 
... första sidan Feminism Vad är feminism? Olika sorters feminism Behåbränning? 
Pornografi Hur ser porren ut? Lolitor och fula gubbar Porrstjärnor [...] hittar du texter 
om bland annat feminism, sextrakasserier, abort och pornografi. Du hittar även 
recensioner, boktips och lite till. << FÖRRA - ...  
feministen.org/  
 
För: 1  Mot: 3 Neutral: 4 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande Mot. 
 
Överlappning: 
EX &  G 1                    1 Neutral   
EX &  Y 1 1 Neutral  
G   &   Y 3 2 Mot, 1 Neutral  
Alla  1 1 Neutral  
 
Sammanfattning av fråga 12: Alla tre söktjänster har övervägande Mot på sin träfflista. 
Förstaträffen skiljer sig dock på Yahoo.Stor överlappning mellan Google och Yahoo. 
Viss överlappning mellan Exalead och Google respektive Exalead och Yahoo. 1 Neutral 
sida återvinns på varje träfflista. 
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4.113 Informationsbehov: Homosexuellas rätt till adoption?  
          Sökfråga: homoadoption 
 
Den här frågan är tydligt uppdelad i För och Mot. Tycker man att homosexuella ska få 
adoptera är man För, tycker man det inte är man Mot. Trots detta fick vi många Neutrala 
träffar.  
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Figur 13: Fördelning över kategorierna i fråga 13 

 
Google:  Antal träffar: 521 
 
Först på träfflistan: Irrelevant (död länk) 
 
www.homoadoption.nu/ 
Liknande sidor 
 
För: 2 Mot: 1 Neutral: 6       Irrelevant: 1 
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Det var anmärkningsvärt att den översta träffen var en död 
länk. Det fanns en sponsrad länk, till en firma som erbjuder terapisamtal till barn med 
homosexuella föräldrar. 
            
Yahoo: Antal träffar: 1980 
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Aftonbladet: Ja till homoadoption 
Ja till homoadoption (Susanna Vidlund, Ulrika Nordin, TT) ( 5 Juni 2002) ... Ja till 
homoadoption. Debatten pågick i sex timmar ... 
www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,172272,00.html  
 
För: - Mot: 2 Neutral: 6 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Ingen sida var För. 
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Exalead:  Antal träffar: 69   
 
Först på träfflistan: Irrelevant 
 
http:/ / www.homoadoption.nu/  
www.homoadoption.nu/   
 
För: 1 Mot: 1 Neutral: 5 Irrelevant: 3 
 
Kommentar: Jämn fördelning av För och Mot. Första träffen är dock Irrelevant. 
Samma döda länk som hamnade överst på Googles träfflista är även överst här. 
 
Överlappning: 
EX &  G 2                    1 För, 1 Neutral  
EX &  Y 0 
G   &   Y 3 2 Neutral ,1 Mot   
                                                                     
Sammanfattning av fråga 13: Här är det stor skillnad mellan söktjänsterna med avseende 
på vilken kategori som är övervägande. Google har övervägande För, Yahoo har 
övervägande Mot och Exalead har jämn fördelning mellan För och Mot. Förstaträffarna 
skiljer sig även. Stor överlappning mellan Google och Yahoo. Viss överlappning mellan 
Exalead och Google. 
 
4.114 Informationsbehov: Utvisa brottsliga invandrare?       
          Sökfråga: utvisning invandrare brott 
 
Denna fråga är ganska enkel att se klara positioner i. Antingen tycker man att 
invandrare som begår brott ska utvisas och då är man För, eller så tycker man inte det 
och då är man Mot. Vi är väl medvetna om att ett ord som invandrare kan vara känsligt 
att använda, men eftersom det är ett av de mest använda i debatten, tyckte vi ändå att det 
var ett bra val. Vi gick här ifrån devisen att hålla sökfrågan så kort och enkel som 
möjligt något. Vi kände att det var nödvändigt för att komma åt den här specifika 
debatten.  
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Figur 14: Fördelning över kategorierna i fråga 14 
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Google: Antal träffar: 714 
 
Först på träfflistan: För 
 
Politik-EU-Invandring: Återkalla medborgarskapet vid grova brott 
Förvisso tillämpas utvisning men det ska väldigt mycket till innan så sker. ... 
För den utlandsfödde som ändå begår grova brott kan följande skönjas ur ... 
www.invandring.se/arkiv/2005/04/terkalla_medbor_1.html  
 
För: 5 Mot: 3 Neutral: 1 Irrelevant: 1 
 
Kommentar: Övervägande För. Den första träffen var ett bra exempel på en sida som 
vid första anblicken ser ut att vara något annat än vad den är. Adressen invandring.se 
ger lätt intryck av att det är en statlig sida, eller något liknande, vilket den verkligen inte 
är. Hälften av alla träffar visar sig vara För. Alla de fem träffarna återfinns på de sju 
översta platserna i träfflistan. 
          
Yahoo: Antal träffar: 783 
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Bukefalos - Utvisning av straffade invandrare  
... rätt att Sverige ska stå för fångvården av en invandrare som begår ett brott i Sverige? 
... Sv: Utvisning av straffade invandrare. Helt rätt. Begå brott är frivilligt och ... 
www.bukefalos.com/f/printthread.php?t=549273  
 
För: 3 Mot: 1 Neutral: 3 Irrelevant: 3 
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Mer jämn fördelning här jämfört med Google, dock 
fortfarande fler För än Mot. 
 
Exalead:  Antal träffar: 77   
 
Först på träfflistan: För 
 
Den Svenske Nationalsocialisten - Rättegång mot i ...  
... flickan två gånger vardera. Åklagaren yrkar på fängelsestraff och livstids utvisning 
för 21-åringen och 19-åringen. För 15-åringen [...] bröt ut i gråt.De tre invandrarna 
nekar till brott.Relaterat Rättegång mot invandrare som gruppvåldtog 13-åring i Motala 
...  
www.den-svenske.com/ txt/ EpAlZZylVZJQByhVtP.shtml   
 
För: 3 Mot: 4 Neutral: 1 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Klart nationalsocialistisk sida som första träff.  
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Överlappning: 
EX &  G 1                    1 Mot     
EX &  Y 0 
G   &   Y 4 4 Mot  
                                                                     
Sammanfattning av fråga 14: Här är det skillnad mellan söktjänsterna i fråga om vilken 
kategori som är övervägande. Google och Yahoo har övervägande För medan Exalead 
har övervägande Mot. Förstaträffarna skiljer sig även. Mycket stor överlappning mellan 
Google och Yahoo, alla Mot. Viss överlappning mellan Exalead och Google.  
 
4.115 Informationsbehov: Lägre skatt för arbete i hemmet?  
          Sökfråga: pigdebatten 
 
Här är frågan om arbete i hemmet skall subventioneras, tycker man det eller inte? 
Exalead kunde inte leverera något användbart på den här sökningen. Vi försökte med 
särskrivning men det gav lika dåliga resultat.  
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Figur 15: Fördelning över kategorierna i fråga 15 

 
Google: Antal träffar: 642 
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
SvD: Företagarna in i pigdebatten 
Svenska Dagbladet är en ledande kvalitetstidning med stark bevakning inom Nyheter, 
Näringsliv och Kultur. 
www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_10039764.asp  
 
För: 4 Mot: 1 Neutral: 5 Irrelevant: -  
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. 
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Yahoo: Antal träffar: 733   
 
Först på träfflistan:  Mot 
 
Pigdebatten igen 
... Pigdebatten igen. Enligt Aftonbladet den 5/3 –99 (första sidan) kräver borgarråden i 
Stockholms stadshus ... 
www.skp.se/riktpunk/nr_4/12.htm  
 
För: 4 Mot: 2 Neutral: 2 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. 
 
Exalead:  Antal träffar: 68 
 
Först på träfflistan:  Irrelevant 
 
Moderaterna i Västmanland - vastmanland.moderat.s 
... äldre och anhöriga. Istället för fokus på den sök. Pigdebatten, är fokus på vilken nytta 
rent mänskligt och ekonomiskt [...] rengöring av densamma? Ur jämställdhetsperspektiv 
är detta ohållbart. Genast vinklas debatten till att gälla pigor, men är det bättre att ...  
vastmanland.moderat.se/ city/ default.asp?content=1&id=1061   
 
För: - Mot: - Neutral: -  Irrelevant: 10 
 
Kommentar: Misslyckad sökning. Inga relevanta träffar alls, den första träffen länkar till 
en sida om pigdebatten som inte längre finns kvar, så vi betraktar den som en död länk. 
 
Överlappning: 
EX &  G 0                        
EX &  Y 0 
G   &   Y 5 1 Mot, 3 Neutral, 1 För   
                                                                     
Sammanfattning av fråga 15: Exaleads återvinning av vår sökfråga misslyckades och vi 
kan därför inte jämföra alla tre söktjänsterna vad gäller För eller Mot på denna fråga. 
Både Google och Yahoo hade dock övervägande För båda två. Förstaträffarna skiljer sig 
även. Mycket stor överlappning mellan Google och Yahoo. 
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4.116 Informationsbehov: Ska barnaga vara tillåtet?  
          Sökfråga: barnaga  
 
Skall föräldrar eller andra med auktoritet få slå barn i uppfostringssyfte? I denna fråga 
kan man se tydliga ståndpunkter. Av alla de tre söktjänsternas träffar återfinns bara en 
träff som är För.  
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Figur 16: Fördelning över kategorierna i fråga 16 

 
 
Google: Antal träffar:    4020 
 
Först på träfflistan: Mot 
 
Barnombudsmannen / Barnaga är förbjudet i Sverige 
Det var 1979 som Sverige blev först i världen med att förbjuda barnaga. ... 
Förbudet mot barnaga i föräldrabalken gör brottsbalkens regler tydligare ... 
www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=4407  
 
För: - Mot: 3 Neutral: 5 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övevägande Mot. Ingen För.  
            
Yahoo: Antal träffar: 2230 
 
Först på träfflistan: Mot 
 
Carina's (Swe)Court: Carina's Court dömer 
... sätt som inte undergräver vår lagstiftning mot barnaga; Dottern var 15 år och hon ... 
annan argumentation, vilken inte undergräver förbudet mot barnaga. Samtidigt 
påminner man 15 ... 
carinas-swecourt.blogspot.com/2004/10/carinas-court-dmer_17.html  
 
För: 1 Mot: 6 Neutral: 3 Irrelevant: -  
 
Kommentar: Övervägande Mot. Kraftigt överslag på träffar Mot barnaga. 
 
 
 



 48 

Exalead:  Antal träffar: 101   
 
Först på träfflistan: Irrelevant 
 
Pubs in Laura, Coen, Weipa, Thursday Island, Barnaga ...  
Inner Brisbane | Gold Coast | Sunshine Coast | Fraser Coast | Capricorn Coast | 
Whitsundays | | Outback Subscribe Unsubscribe Privacy Policy Hotels Resorts Motels 
Guesthouses Bed & Breakfast Farmstays Pubs Hostels Campsites ................ _ Best pubs 
in... Browse through the pubs listed. The next to the pub ...  
www.frogandtoad.com.au/ qld/ cyp/ weipa/ 1pubs.html   
 
För: - Mot: 4 Neutral: 2  Irrelevant: 4 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Barnaga visar sig även vara en pub i Australien!  
 
Överlappning: 
EX &  G 0                     
EX &  Y 1 1 Neutral  
G   &   Y 3 2 Mot,1 Neutral  
 
Sammanfattning av fråga 16: Alla tre söktjänster har övervägande Mot på sin träfflista. 
Förstaträffen skiljer sig dock på Exalead. Stor överlappning mellan Google och Yahoo. 
Viss överlappning mellan Exalead och Yahoo. 
 
4.117 Informationsbehov: Genmodifierad mat?     
          Sökfråga: genmodifierad mat 
 
Här är man Mot principen att genmodifiera mat eller inte. Vi är medvetna om att det 
finns olika nivåer där det t. ex. kan gälla endast en råvara i en vara. Ett exempel på detta 
kan vara att genmodifierad soja finns i en limpa. Men vår linje är som nämnts tidigare 
den att, är en sida För till en viss del så bedömer vi sidan som För. 
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Figur 17: Fördelning över kategorierna i fråga 17 
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Google:  Antal träffar: 774 
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Är det farligt att äta genmodifierad mat? 
EU garanterar att det inte kommer att finnas någon genmodifierad mat i ... Men ändå har 
människor bara ätit genmodifierad mat under en relativt kort period. 
www.bionetonline.org/svenska/Content/ff_cont6.htm  
 
För: 2 Mot: 1 Neutral: 6 Irrelevant: 1 
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Många Neutrala sidor och fyra sponsrade länkar. En gäller 
analys av mat, de andra tre handlar generellt om mat, dock inte om genmodifierad mat. 
 
Yahoo: Antal träffar: 1350  
 
Först på träfflistan: Irrelevant 
Genmodifierad mat Info om Genmodifierad mat . 
... Genmodifierad mat. Sökresultat för: genmodifierad mat. Tips: 24 sidor med resultat. 
... Nyheter om Genmodifierad mat från Nyheten.se: ... 
www.xn.se/info-genmodifierad-mat .htm  
 
För: 2 Mot: 1 Neutral: 5 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Även här många Neutrala sidor. 
 
Exalead:  Antal träffar: 176  
 
Först på träfflistan: För 
 
Genvägar - Risker med genmodifierad mat  
När ursprungsplantan modifierades fick den också en gen (en s.k. markörgen) som gör 
den okänslig (resistent) mot vissa typer av antibiotika. Kan det vara farligt?  
www-genvagar.slu.se/ risk/ risk24.htm   
 
För: 1 Mot: 1 Neutral: 6 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Jämn fördelning av För och Mot. Första träffen hamnar i kategori För. 
Många Neutrala träffar återfinns. 
 
Överlappning:  
 
EX &  G 1                     1 Mot 
EX &  Y 0 
G   &   Y 3 2 Mot, 1 Neutral 
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Sammanfattning av fråga 17: Här är det skillnad mellan söktjänsterna när vi ser på 
vilken kategori som är övervägande. Google och Yahoo har övervägande För medan 
Exalead har jämn fördelning mellan För och Mot. Förstaträffarna skiljer sig även. Stor 
överlappning mellan Google och Yahoo. Viss överlappning mellan Exalead och 
Google. 
 
4.118 Informationsbehov: Avskaffa pälsindustri?  
          Sökfråga: pälshandel 
 
Detta är ett prima exempel på problematiken kring att utforma sökfrågor. Vi tänkte först 
använda oss av antingen ”pälsindustri” eller ”pälsindustrin” i vår sökfråga, men det 
fungerade dåligt. ”Pälsindustri” visade sig vara en term som används främst av företag 
eller personer som sysslar med att föda upp djur. ”Pälsindustrin” används främst av 
djurrättsaktivister eller andra liknande grupperingar som tycker illa om ”den där 
pälsindustrin”. Pälshandel fungerade bättre ur debattsynvinkel. Återigen så hade 
Exalead svårt, inga träffar alls denna gång.  
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Figur 18: Fördelning över kategorierna i fråga 18 

 
 
Google: Antal träffar: 172 
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Pälshandel med anor startade marknad 
Pälshandel med anor startade marknad. ... Pälshandel med anor startade marknad. 
Relaterade nyheter: Symbol med medeltida anor ... 
www.nyhetsportalen.se/v652565.html  
 
För: - Mot: 3 Neutral: 2 Irrelevant: 5 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. 
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Yahoo: Antal träffar: 145 
 
Först på träfflistan: Mot 
 
Vad kan jag gora?  
Vad kan jag göra? Du kan göra mycket! Som konsument har du mer makt än vad du 
anar. ... uppenbart att om trycket blir för stort vad gäller deras pälshandel, kommer de 
att tänka om. ... det finns folk som inte uppskattar deras pälshandel. Information till ett 
flygblad ... 
hem.passagen.se/lasse.janson/vad_kan_jag_gora.htm  
 
För: - Mot: 3 Neutral: 2 Irrelevant: 5 
 
Kommentar: Övervägande Mot. 
 
Exalead:  Antal träffar:    0 
 
Först på träfflistan: - 
 
Kommentar: Misslyckad sökning. Vi testade med särskrivning  och det gav 1 Neutral 
och 9 Irrelevanta, men vi höll oss till korrekt svenska och följde vår linje. 
 
Överlappning: 
 
EX &  G 0                        
EX &  Y 0 
G   &   Y 2 2 Mot 
 
Sammanfattning av fråga 18: Exaleads återvinning av vår sökfråga misslyckades och vi 
kan därför inte jämföra alla tre söktjänsterna vad gäller För eller Mot på denna fråga. 
Både Google och Yahoo hade dock övervägande Mot båda två. Förstaträffen skiljer sig 
även på Google. Viss överlappning mellan Google och Yahoo. 
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4.119 Informationsbehov: Monopol på alkohol i Sverige?   
          Sökfråga: sprit monopol 
 
Skall det finnas ett monopol på försäljning av rusdrycker eller inte? Den som vill 
avskaffa detta är Mot.  
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Figur 19: Fördelning över kategorierna i fråga 19 

 
Google: Antal träffar: 8620 
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Diskutera - Ska Systembolaget få behålla sitt monopol? 
Systembolaget har inte monopol för folkhälsans skull även om de påstår det, utan 
helt enkelt ... Systemet ska INTE få behålla monopolet på att sälja sprit. ... 
diskutera.aftonbladet.se/WebX?50@@.ee88ac9 -  
 
För: 3 Mot: - Neutral: 7 Irrelevant: -  
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Ingen Mot. 
            
Yahoo: Antal träffar: 21000 
 
Först på träfflistan: För 
 
Javascript krävs  
Din webbläsares inställningar tillåter inte javascript. systembolaget.se kräver att 
javascript är påslaget för att fungera. 
www.systembolaget.se  
 
För: 2 Mot: 3 Neutral: 3 Irrelevant: 2 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Fler Mot än För, men en spridning över alla kategorier. 
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Exalead:  Antal träffar: 403    
 
Först på träfflistan: Irrelevant 
 
Google als "Betriebssystem" des Web - derStandard ...  
... Verkaufen So erreichen Sie die UserInnen von derStandard.at Internet SPRiT.ORG 
Domain & Webhosting Domainreg. ab € 9.90 / Jahr inkl. [...] Ihre eigene Domain um 
nur € 9.90 p.a bei SPRiT.ORG Unternehmen Betriebssoftware mit Visual Studio.NET 
Werbung So ...  
derstandard.at/ ?id=1944166   
 
För: 1 Mot: - Neutral: 2 Irrelevant: 7 
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Ingen Mot och många Irrelevanta. 
 
Överlappning: Ingen överlappning 
 
Sammanfattning av fråga 19: Här är det skillnad mellan söktjänsterna i fråga om vilken 
kategori som är övervägande. Google och Exalead har övervägande För medan Yahoo 
har övervägande Mot. Förstaträffarna skiljer sig även de. 
 
 
4.120 Informationsbehov: Laglig Narkotika?   
          Sökfråga: legalisera knark   
 
Svårt att komma åt debatten vid formandet av en sökfråga, men begreppet att ”legalisera 
knark” återfinns i debatten kring ämnet. Vi valde knark istället för narkotika då det är ett 
enklare begrepp, därför att vi vill hålla språket på en enkel nivå i våra sökfrågor. Vill 
man legalisera narkotika så klassas det som För. Vi har inte lagt vikt vid huruvida det 
gäller att legalisera en viss sorts narkotika men inte en annan. Vill man legalisera något 
överhuvudtaget så är man För.  Flera träffar har haft en text av hip hop artisten 
Timbuktu som heter legalisera, vi har klassat sidan som För då texten klart förespråkar 
legalisering av viss narkotika. Texten följs inte av kommentarer eller dylikt utan 
presenteras som den är.  
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Figur 20: Fördelning över kategorierna i fråga 20 
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Google: Antal träffar: 982 

 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Legalisera knark 
 Författare: perra, 02/04/2003 12:07 PM. Rubrik: Legalisera knark. Visa länder 
i EU har fria knark zoner. Kan detta bli en modell för Sverige? ...  
www.skogstrafacket.org/.../12538d5596703f5541256acc00650c11/ 
1335874b125f7473c1256cc3003d1b38?OpenDocument  
 
För: 3 Mot: 1 Neutral: 5 Irrelevant: 1 
 
Kommentar: Övervägande För. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. Nästan samma fördelning av träffarna som Yahoo. 
            
Yahoo: Antal träffar: 364  
 
Först på träfflistan: För 
 
Legalisera  
Legalisera ... Det är en inkörsport till tungt knark tillslut. Individuella exempel, blir en 
stämpel. ... Så bryt en ond cirkel och legalisera det. Jag sa bryt en ond cirkel ... 
www.yelah.net/articles/legalisera  
 
För: 3 Mot: 1 Neutral: 6 Irrelevant: -  
 
Kommentar: Övervägande För. Timbuktus text återfinns här på första plats. 
 
 
Exalead:  Antal träffar: 33     
 
Först på träfflistan: Neutral 
 
Aftonbladet nyheter: Dansk knarkexpert vill legal ...  
Dansk knarkexpert vill legalisera ecstasy På kort tid har tre unga danskar dött av 
ecstasypreparat. Nu föreslår en medlem [...] gäller att från början och med eftertryck 
markera samhällets anti-knark- inställning. Också svensk polis är starkt kritisk till 
Preben ...  
www.aftonbladet.se/ nyheter/ 0007/ 21/ ecstacy1.html 
 
För: 1 Mot: 2 Neutral: 4 Irrelevant: 3 
 
Kommentar: Övervägande Mot. Första träffen stämmer inte överens med vad som är 
övervägande av träffarna. 
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Överlappning: 
EX &  G 0                        
EX &  Y 0 
G   &   Y 2 1 För, 1 Neutral  
 
Sammanfattning av fråga 20: Här är det skillnad mellan söktjänsterna angående vilken 
kategori som är övervägande. Google och Yahoo har övervägande För medan Exalead 
har övervägande Mot. Förstaträffarna skiljer sig även. Viss överlappning mellan Google 
och Yahoo. 
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4.2 Sammanställning av undersökningens resultat 
 
På 11 av de 20 frågorna, det vill säga mer än hälften, är det skillnad mellan 
söktjänsterna rörande vilken kategori som är övervägande. Ett exempel på det här är 
fråga 5 om kvinnliga präster där det på Google är övervägande sidor För i träfflistan, 
Exalead och Yahoo väger varken över åt det ena eller andra hållet. 
   
På 6 av frågorna är det inte någon skillnad mellan söktjänsterna rörande vilken kategori 
som är övervägande, och i 3 av frågorna är det inte någon skillnad mellan Google och 
Yahoo rörande vilken kategori som är övervägande medan Exalead misslyckas helt att 
leverera tillräckligt med träffar för att kunna vara med i jämförelsen. 
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Figur 21 Skillnaden mellan de tre söktjänsterna rörande vilken kategori som är övervägande i de 
20 frågorna. 

  
Vid två tillfällen skiljer sig alla tre söktjänsterna från varandra (fråga 7 samt 13). 
Vi kan även utläsa att i 18 fall av 20 slår Google över åt ena eller andra hållet, Yahoo 
slår över åt ena eller andra hållet i 19 fall av 20 och Exalead slår över åt ena eller andra 
hållet i 14 fall av 20. 
 
Google har jämn fördelning mellan För och Mot i 2 frågor, Yahoo i 1 fråga och Exalead 
i 3 frågor, och (som nämnts tidigare) Exalead misslyckades helt i 3 frågor. 
Tittar man på hur det ser ut på den första träffen på träfflistan visar det sig att Google i 9 
fall av 20 har överslag åt ena eller andra hållet, Yahoo har överslag åt ena eller andra 
hållet i 13 frågor av 20 och Exalead har överslag åt ena eller andra hållet i 8 frågor av 
20. 
 
Google har en Neutral sida som första träff i 10 fall av 20, Yahoo har en Neutral sida 
som första träff i 6 fall av 20 och Exalead har en Neutral sida som första träff i 3 fall av 
20. 
 
Google har en Irrelevant sida som första träff i 1 fall av 20, Yahoo har en Irrelevant sida 
som första träff i 1 fall av 20 och Exalead har en Irrelevant sida som första träff i 8 fall 
av 20. 
 
Överlappning föreligger i 18 av 20 frågor. I 5 fall av 20 föreligger överlappning mellan 
samtliga söktjänster. 
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Det föreligger klart mest överlappning mellan Google och Yahoo. Av de 18 fall där 
överlappning föreligger, överlappar Google och Yahoo varandra i alla fall utom 2 
stycken. 
 
I undersökningen visade det sig att våra sökfrågor endast i ett fåtal fall återvann 
träfflistor med reklam eller sponsrade länkar. 
 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
5.1 Diskussion 
 
Det visade sig i undersökningen att det ofta förekom ett överslag åt något håll rörande 
de 20 informationsbehoven och de tre söktjänsterna. I mer än hälften av frågorna finns 
det skillnad mellan söktjänsterna vad gäller vilket håll det slår över åt. Om två personer 
med samma informationsbehov söker på två olika söktjänster, kan det alltså vara så att 
den ena personen får upp en träfflista där de flesta av sidorna lutar åt ett håll, medan den 
andra personens träfflista lutar åt det andra hållet. Vi ponerar att en person bara 
använder en söktjänst som källa för information om ett ämne. Efter en enkel sökning får 
denna person upp en träfflista där 7 träffar har koppling till ämnet. Av dessa förhåller 
sig 6 av träffarna till ämnet på ett positivt sätt och den sjunde är av en annan åsikt. Hur 
personen bildar sig en uppfattning av ämnet skulle mycket väl kunna påverkas av detta. 
Hade personen använt en annan söktjänst hade resultatet kanske blivit radikalt 
annorlunda. Detta är givetvis ett extremt scenario som kräver att användaren är i total 
avsaknad av källkritik eller är extremt lat. Trots allt, med Fallows (2005) rapport i färskt 
minne, är det här scenariot inte helt långsökt. Enligt hennes rapport är det väldigt 
vanligt att Internetanvändare nyttjar en eller få söktjänster. De hyser stor tilltro till 
söktjänsters egenskap som neutrala och opartiska källor för information. Vi vill inte 
hålla söktjänsterna moraliskt eller politiskt ansvariga för de sidor som återfinns i deras 
träfflistor. Vi önskar dock att de som använder söktjänsterna ska vara medvetna om att  
söktjänsterna inte nödvändigtvis är leverantörer av neutral och opartisk fakta.  
 
Både Google och Yahoo är börsnoterade, vinstdrivande företag med inkomster från 
reklam. Båda söktjänsterna erbjuder företag att mot betalning förknippas med ett visst 
sökord (Berg 2005). Enligt Bergin (2004) så har Google och Yahoo med flera anpassat 
sina söktjänster för att få verka på den kinesiska marknaden, där de själva har gått med 
på att begränsa den information som det kinesiska folket får ta del av. Det här är ett 
tydligt exempel på hur viktigt det är för dessa företag att få ta del av den växande 
kinesiska marknaden. Om dessa uppgifter stämmer så betyder det att kinesiska 
användare inte får neutrala och opartiska resultat när de använder dessa söktjänster. 
Vidare, vad är det som säger att liknande eftergifter inte görs eller kommer att göras i 
andra delar av världen? 
 
Det här är frågor som skulle kunna ligga till grund för en helt egen uppsats, och även 
om vi inte har fördjupat oss i dessa frågor i vår uppsats tycker vi att det talar starkt emot 
att dessa söktjänster skulle kunna ses som opartiska och neutrala verktyg. Vi menar inte 
att sådana här faktorer ligger bakom resultaten i vår undersökning. Vad vi har kommit 
fram till är att vissa åsikter ges större utrymme än andra. Vi kan med hjälp av vår 



 58 

undersökning inte förklara vad det beror på, men det är nog så viktigt att presentera att 
så är fallet. 
 
Vi inkluderade Exalead i vår undersökning med förhoppning om att den skulle vara en 
motpol till de två amerikanska jättarna Google och Yahoo. Vi märkte skillnad mellan 
Google och Yahoo respektive Exalead. Däremot kunde Exalead inte alltid prestera på 
ett tillfredsställande vis under alla sökningar. Det kan man förstå då Exalead är relativt 
ny på marknaden och har betydligt färre indexerade sidor.     
 
För att få en mer nyanserad bild av ett ämne bör man helst söka på flera ställen. Utifrån 
vårt eget resultat i undersökningen har det visat sig att vid flera tillfällen får bara en 
kategori komma till tals på träfflistan. Exempel på det här är Googles resultat i fråga 
4.118 som handlar om pälshandel. I den här frågan presenteras tre sidor som är Mot och 
ingen sida ur kategori För.  
 
I vissa fall kan det vara helt naturligt att en ståndpunkt är dominerande inom vissa 
ämnen och det här speglas i träfflistorna. Det kan bero på flera skäl. En åsikt kan vara 
dominerande i samhället och som en följd av detta finns det fler sidor som för den 
åsikten och det märks i de träffar som återvinns. Ett exempel är kapitel 4.116 i 
undersökningen, vilken behandlar barnaga. I Sverige har den allmänna åsikten länge 
varit att barnaga är något förkastligt, så de som förespråkar barnaga är i minoritet. Det 
här stämmer överens med de resultat som träfflistan gav. En annan anledning till att en 
ståndpunkt får mer plats i träfflistorna kan vara att de som håller den motsatta 
ståndpunkten är dåligt motiverade att propagera för den. Kapitel 4.108 som handlar om 
monarki är ett bra exempel. Vi har monarki i Sverige nu och de som gillar monarki 
behöver inte propagera för någon förändring, det behöver däremot de som är mot 
monarki. Därför är det helt naturligt att denna ståndpunkt kommer fram mer i olika 
forum. Det faktiska resultatet i denna fråga visade sig dock inte överensstämma helt 
med detta i vår undersökning. 
 
En annan anledning som inte är lika naturlig, men ändå fullt förståligt är hur en 
minoritet i samhället kan vara extra hängiven i en viss fråga. Det här kan man se i 
kapitel 4.114 som handlar om utvisning av kriminella invandrare. Resultatet blev ett 
tydligt övervägande för att utvisa kriminella invandrare. Många av sidorna tillhörde 
extrema organisationer som till exempel nationalsocialistisk front, som för den här 
ståndpunkten som en del i deras ideologi.   
 
Trots att det ofta är skillnader mellan söktjänsternas träfflistor vad gäller överslag åt det 
ena eller andra hållet, har vi även noterat att det i vissa fall är tvärtom, så att exakt 
samma sidor dyker upp på flera av söktjänsternas träfflistor (överlappning). Detta är 
dock vanligast när det gäller Google och Yahoo. Ett exempel på det kan ses i nyss 
nämnda kapitel 4.114, där det är fyra sidor som överlappar mellan de två söktjänsterna, 
samtliga med samma åsikt. Vi ser detta som ännu en anledning att använda fler källor.  
 
I undersökningen visade det sig att våra sökfrågor endast i ett fåtal fall återvann 
träfflistor med reklam eller sponsrade länkar. Därför kan inte vi dra några egna 
slutsatser rörande detta. Men efter att vi har läst Fallows rapport kan vi förstå 
problematiken kring detta ämne. Vi tycker att det är intressant hur detta belyser att 
många användare inte förstår sig på den teknik de använder samtidig som de litar på 
samma teknik. 
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Debowskis undersökning är gjord i Australien och de andra undersökningarna vi har 
använt oss av har sitt ursprung i USA. Vi ser ingen anledning att betvivla att 
förhållandena är likvärdiga här i Sverige, men det skulle dock vara intressant att ta del 
av en liknande undersökning gjord här i Sverige.  
 
Vår studie har sina givna begränsningar, och vi är medvetna om att det inte går att dra 
allt för stora eller generella slutsatser av vår undersökning. Vår studie har dels 
begränsats av saker som ett dynamiskt och stort Internet, ett Internet som ser olika ut 
från dag till dag, men också av våra egna val (vi har bara undersökt tre söktjänster, gjort 
undersökningen en gång och använt oss av 20 informationsbehov etcetera). Den här 
undersökningen hade även sett annorlunda ut om någon annan person hade genomfört 
den, ett visst mått av subjektivitet går inte att undvika. Vi tycker ändå att resultaten av 
vår undersökning är både viktiga och intressanta och pekar på flera problem som finns 
kring söktjänster på Internet. Därför skulle det vara av intresse att se fler liknande 
studier med fler söktjänster och andra sökfrågor. Detta är extra önskvärt eftersom det 
inte verkar finnas speciellt mycket forskning i samma anda.  
 
5.2 Slutsatser 
 
- Finns det på de tre valda söktjänsterna en tendens att en åsikt i en fråga får större 
utrymme än den motsatta, med utgångspunkt i de 10 första träffarna? 
 
Ja, i vår undersökning har vi funnit att i de flesta frågorna får en åsikt större utrymme än 
den motsatta. I vissa fall finns den motsatta åsikten inte med alls bland de 10 första 
träffarna. 
 
- Om så är fallet, skiljer sig detta mellan de tre valda söktjänsterna, eller är det samma 
åsikt som får mer utrymme på alla tre? 
 
I vissa fall är det samma åsikt som överväger på alla tre, men i mer än hälften av 
frågorna skiljer sig detta mellan de tre söktjänsterna. 
 
Eftersom det är så många människor som använder sig av söktjänster i sitt liv, både som 
hjälp till triviala intressen men också som hjälpmedel till att bilda sig en uppfattning om 
en fråga eller ett ämne, är det viktigt att tänka på de resultat som presenteras på 
träfflistorna. Om en person endast skulle använda sig av en specifik sökmotor som 
språngbräda mot all information som söks så kan det återvunna resultatet bli ganska 
skevt och påverka den personens uppfattning om ett ämne. Om vi utvecklar det här 
resonemanget en aning; låt säga att det är 100-tals miljoner människor som använder 
dessa söktjänster varje dag och en stor del av dessa människor använder enbart en eller 
ett fåtal söktjänster. Detta betyder att de som lyckas få sin röst hörd genom en söktjänst 
når väldigt många människor, som i en del fall endast tar del av vad söktjänsten 
återvinner högst upp i träfflistan. Det kan vara oroväckande att begrunda hur ett så litet 
fönster mot omvärlden används av så många. Samtidigt är det viktigt att tänka på hur 
det genom åren har varit, och att det fortfarande är, relativt enkelt att manipulera 
träfflistan, både på ett tillåtet sätt genom pengar, reklam och sponsring eller ett rent 
manipulerande av sökrobotar och sökalgoritmer. Detta kan såklart vara både på gott och 
ont, det kan till exempel vara ett effektivt sätt för att sprida information om sjukdomar, 
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men det kan samtidigt användas för tvivelaktiga syften. Vi frågar oss, vem bär ansvaret? 
Är det söktjänsterna själva som skall vara ansvariga för vilka träffar de återvinner? Eller 
har användaren som nyttjar söktjänsten ett ansvar att själv vara källkritisk? 
 
För att slutligen svara på den fråga vi ställer oss i titeln på uppsatsen: Är söktjänster på 
Internet neutrala verktyg för ovinklade fakta, eller är de onda, partiska profitörer? Vårt 
svar blir nej, de är varken eller. 

 
7. SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie har varit att jämföra tre söktjänsters träfflistor med sökfrågor 
grundade i dagens samhällsdebatt. Vi har inte varit intresserade av 
återvinningseffektivitet, utan vårt mål har varit att undersöka vilken bild som de tre 
söktjänsterna förmedlar till användaren, av ett visst ämne. För att undersöka detta 
ställdes följande frågor: 
 

- Finns det på de tre valda söktjänsterna en tendens att en åsikt i en fråga får större 
utrymme än den motsatta, med utgångspunkt i de 10 första träffarna? 

 
- Om så är fallet, skiljer sig detta mellan de tre valda söktjänsterna, eller är det 

samma åsikt som får mer utrymme på alla tre? 
 
Vi berättar kort om söktjänster på Internet i allmänhet och ger sedan en redogörelse av 
de tre specifika söktjänsterna för vår undersökning.  
  
För att förankra vårt arbete i tidigare forskning har vi valt att använda en rad 
undersökningar som handlar om användare och informationssökning. Bl. a. har vi 
använt en rapport skriven av Deborah Fallows. Med hjälp av intervjuer tar hon reda på 
hur människors attityder till, och användande av, söktjänster på Internet ser ut. Hon 
fastslår bl. a. följande: Många användare ser sig själva som väldigt duktiga på att 
använda söktjänsterna samtidigt som de inte riktigt förstår hur dessa fungerar. De har en 
tilltro till söktjänster som neutrala och opartiska verktyg. De flesta använder endast ett 
fåtal söktjänster vid alla sina sökningar. Hela 44 % använder endast en söktjänst, 48 % 
använder två eller tre söktjänster. Överlag har många användare svårt att skilja mellan 
sponsrade länkar och icke sponsrade länkar. 55 % av sökarna i undersökningen säger att 
ungefär hälften av vad de söker är viktigt och andra hälften är trivialt. 
Vi har även använt en liknande undersökning utförd av företaget iProspect. Deras 
undersökning styrker påståendet att de flesta användare endast använder ett fåtal 
söktjänster. 
 
Sedan följer exempel på kritik rörande de största söktjänsterna som belyser deras 
ställning i samhället, hämtade från medias rapportering. Detta för att ytterligare 
motivera varför det är intressant att granska dem. 
 
I metodkapitlet förklarar vi hur vår undersökning har gått till. Vi valde ut 20 
informationsbehov som vi översatte till sökfrågor. Dessa 20 informationsbehov var så 
konstruerade att det gick att se tydliga åsikter för eller mot. På varje söktjänsts 10 första 
träffar delade vi in alla träffar i fyra kategorier: För, Mot, Neutral, Irrelevant. På så sätt 
undersökte vi om det i de olika frågorna var en jämn fördelning mellan För eller Mot, 
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eller om det vägde över åt ena eller andra hållet. Vi redogör för hur vi gått tillväga vid 
klassning av träffar i de fyra olika kategorierna, hur vi formulerat våra sökfrågor och 
hur vi valt ämnen. 
 
I det avslutande kapitlet, resultat och diskussion, presenteras slutligen hur de tre 
söktjänsternas träffar från de 20 sökningarna fördelar sig i de fyra kategorierna. 
Skillnader och likheter mellan de tre söktjänsterna diskuteras. Det konstateras slutligen 
att en åsikt i en fråga ofta får större utrymme än den motsatta, med utgångspunkt i de 10 
första träffarna. Det konstateras även att vilken åsikt det är som får större utrymme ofta 
skiljer sig mellan de tre söktjänsterna, inom en och samma fråga. 
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