
TIPS för Google 

1. Trött på för små texter i Google? 

Zooma in, Zooma ut 

Trött på för liten text? Vill du se en bild lite mer i detalj? Nu kan du enkelt zooma in 

och ut på webbsidor 

 

Tryck  CTRL  +   +     så förstorar du texten. Du kan göra det flera gånger. Lätt eller hur 

Förminska med CTRL  +   -     . 
 

 

2. Ny flik i Google 

Prova dessa fliktrick 

Om du är den typ av person som gillar att ha massor av webbsidor öppna samtidigt har 

du definitivt nytta av att använda flikar. Här är några kortkommandon som hjälper dig 

att använda flikar: 

Tryck CTRL  +   T   så får du en ny flik i Google 

Tryck CTRL  +   W   så stänger du av en flik 

Tryck CTRL  +   shift   +   T   så återöppnar du en flik, som du kanske i misstag stängt. 

 

 

3. Lägg till bokmärken med ett klick 

Håll bättre ordning på webbplatser du gillar (och spara tid) med hjälp av bokmärken. 

När du besöker en sida du vill komma ihåg till en annan gång, klicka på stjärnikonen i 

Adressfältet. Firefox lägger till sidan i listan på bokmärken så att du enkelt kan hitta 

den igen. 



 

 

 

4. Ta reda på vem du har att göra med 

En vanlig taktik bland bedragare på webben är att sätta upp falska webbplatser, så 

kallade nätfiskesajter, som kan imitera din bank, favoritbutik, osv. Som tur är gör 

Firefox det enkelt att avgöra om platsen är vad den utger sig för att vara – klicka bara 

på platsikonen i Adressfältet för en snabb översikt av identiteten. 

En angreppsplats eller förfalskning; att ge den här platsen dina personliga uppgifter, 

eller att ens besöka den, kan vara skadligt. Skärmbild av förfalskning. 

   Den här platsen tillhandahåller verifierad information om identiteten och 
skyddar din personliga data från avlyssning. 

  Den här platsen tillhandahåller enkel information om identiteten och skyddar din 
personliga data från avlyssning. 

 

   Den här platsen tillhandahåller ingen information om identiteten. 

 



 

5. Ta en genväg 

Firefox är full av kortkommandon som är gjorda för att underlätta. Här är några av 

våra favoriter: 

 

Flytta markören till Adressfältet  

 

Flytta markören till Sökfältet  

 

 

 

Rulla ner sidan        

 

Rulla upp sidan       

 

Uppdatera sidan     

 

Bakåt     

 

Framåt     

 

 



 

 


