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Registersök – Söktips
Te x tBörja med några få uppgifter. Ju mer 

information du skriver in desto större 
risk att du inte får någon träff. Börja 
till exempel med att söka efter perso-
nens för- och efternamn. Om du får för 
många träffar lägger du till personens 
födelseår. På så vis fortsätter du att 
lägga till uppgifter tills du har begrän-
sat sökresultatet så pass mycket att du 
hittar det du letar efter. Prova också att 
söka på olika kombinationer av uppgif-
ter, till exempel förnamn och födelseda-
tum, efternamn och födelseår osv.

Du kan välja mellan Enkel sök och 
Avancerad sök. I Enkel sök skriver du 
in alla uppgifterna i samma sökfält. Du 
kan skriva uppgifterna i vilken ordning 
du vill. 5

Exempel på  
enkel sökning

Anders Olsson 1836 Onsala
Ger ett sökresultat med personer som 
heter Anders i förnamn och Olsson i 
efternamn, som är födda 1836 och som 
bott i Onsala.

Hanna Svensson 1913-02-23
Ger ett sökresultat med personer som 
heter Hanna i förnamn och Svensson 
i efternamn (antingen som ogift eller 
gift) och som är födda 23 februari 1913.

Sundsvall
Ger ett sökresultat med personer som 
har Sundsvall någonstand bland sina re-
gistrerade uppgifter. Det kan både vara 
ett efternamn eller platsen Sundsvall.

Avancerad sök

I Avancerad sök skriver du in de uppgif-
ter som du vill söka på i respektive fält. 
Samma princip gäller här, börja med så 
få uppgifter som möjligt och lägg sedan 
till uppgifter för att begränsa sökresul-
tatet.
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Sök med specialtecken
Te x tEtt exempel: Du vill söka på en person 

som hette Anders Setterqvist, men vet 
att hans efternamn stavas på olika sätt 
i källorna: Setterqvist, Sätterqvist och 
Zetterqvist. Och ibland skriver man 
-quist istället för -qvist. Dessutom har 
du sett olika födelseår på honom.

Då kan du skriva följande i sökrutan: 

anders (zetterq* | sätterq* | setterq*)  
(1816 | 1817 | 1818)

Resultatet blir en sökning på dessa 
stavningar och årtal. Vertikalstrecket 
(|) betyder i detta sammanhang ”eller” 
och asterisken (*) att ordet kan fortsätta 
med vilka tecken som helst. I Windows 
skrivs vertikalstrecket skrivs med AltGr 
+ <> (den sistnämnda tangenten finns 
nere till vänster på tangentbordet) eller 
om man föredrar enhandsfattning med 
Ctrl+Alt+<>.

Specialtecken som kan  
användas i ArkivDigitals  
sökrutor

* (asterisk) i slutet av ord = valfri 
fortsättning: 
bergl* hittar Berglind, Bergling, 
Berglund etc.

” ” (citat- eller tumtecken) = söker på 
en fras: 
”georg olof ” hittar Georg Olof, men inte 
Olof Georg eller Georg Karl Olof (sök-
ning på fras kan bara göras i samma fält, 
exempelvis förnamn eller födelseför-
samling).

| = eller: 
se förklaring till vänster,

– (minustecken) = ej: 
frölunda -västra hittar Östra Frölunda 
och Frölunda, men inte Västra Frölunda.
+ (plustecken) = och: 
Lundqvist +Lundberg hittar alla poster 
som innehåller båda namnen, men 
samma resultat ger också Lundqvist 
Lundberg (det vill säga plustecknet 
ingår automatiskt vid sökningarna).

~ 1 (tildetecken och antal tecken) 
efter ord = ungefärlig sökning, ett 
tecken får skilja: 
appelqvist~1 hittar Appelqvist, Appel-
quist, Appelkvist, appelqvist~2 (två 
tecken får skilja) hittar också Apelquist.

~1 (tildetecken plus antal ord) efter 
fras = ungefärlig sökning, ett ord får 
skilja inom frasen (första och sista 
ordet i frasen ska anges): 
”sven filip”~1 hittar också Sven Gustaf 
Filip och Sven Erik Filip, ”sven filip”~2 
hittar dessutom Sven Johan Olof Filip 
liksom Filip Sven.

( ) (parentes) = möjliggör sökning på 
alternativa stavningar, 
exempelvis aurora (concordia | conkor-
dia | konkordia | koncordia) söker efter 
alla Aurora Concordia, Aurora Conkordia 
etc (sökningen aurora concordia~2 ger 
ett snarlikt sökresultat).

Titta gärna på vår video för att lära dig 
mer om hur du söker i våra register.


