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Detaljerad sökning i Disgen 2021 – Övning 
DIS Syd, tisdagen 25 januari 2022 

1 Sökfönstret (nås via förstoringsglaset i vänstra menyn) 

1.1 Knapparna 
- Nollställ sökvillkor – nollställ alltid innan du gör en ny sökning med nya sökvillkor 

- Negativ sökning – söker de personer som inte uppfyller angivna sökvillkor 

- Sök i söklista – sökningen skall göras utgående från en redan befintlig söklista 

- Sök – skapar en söklista utgående ifrån angivna sökvillkor 

- Lägg till – adderar de sökta personerna till en redan befintlig söklista 

1.2 Flikarna 
- I de tre översta flikarna anger du sökvillkoren för de personer du söker 

- I de tre undre flikarna anger du villkor för andra personer som de sökta personerna har 

någon koppling till, som partner, förälder, barn, fadder eller fadderbarn 

2 Sökvillkor för de personer du söker 

2.1 Flik 1 (Personer) – Enkel sökning 
Tryck ”Nollställ sökvillkor” före varje sökning 

a) Sök alla personer med ett visst efternamn 

b) Sök alla personer som är födda i en viss församling 

- Flytta alla notistyper från Valda till ”Välj bland” 

- Flytta notistyp Född över till kolumnen Valda 

- I fältet Ort skriv församlingsnamnet omgivet av asterisker (*) 

c) Sök alla personer som är födda på en viss plats, t.ex. en viss gård (lampan vid fältet Ort) 

d) Sök alla personer som antingen är födda eller döda i en viss församling 

e) Sök alla personer som är gifta i en viss församling, under viss tidsperiod (Datum – längst 

ner) 

f) Sök alla personer där du i någon notis använt en viss källa (t.ex. viss kyrkbok) 

g) Sök alla personer där du i någon notis använt viss hänvisning (t.ex. sida i en kyrkbok) 

h) Sök alla personer där du angivit en viss specifik kommentar (mellan notisnamn och datum) 

i) Sök samma men med en kortare textsträng (omgiven av asterisker) 

j) Sök alla personer där du angivit ett visst eget notisnamn (exakt) 

k) Sök samma men med en kortare textsträng (omgiven av asterisker) 

2.2 Flik 2 (Fler villkor) – Enkel sökning 
a) Sök alla män 

b) Sök alla personer med visst yrke (exakt) 

c) Sök samma men med en kortare textsträng (omgiven av asterisker) 

d) Sök alla personer med viss dödorsak (exakt) 

e) Sök samma men med en kortare textsträng (omgiven av asterisker) 

f) Sök alla personer med viss textsträng i någon textnotis (omgiven av asterisker) 

g) Sök alla personer med viss textsträng i fälten anteckningar eller fotnoter i någon notis 

(omgiven av asterisker) 

h) Sök alla personer som är födda under viss tidsperiod eller visst datum 

i) Sök alla personer som är döda under viss tidsperiod 

j) Sök alla personer som du ändrat under senaste månaden 
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k) Sök person direkt på dess personidentitet 

l) Sök person på den gamla personidentiteten som du hade i Disgen 8 

2.3 Flik 3 (Flaggor) – Enkel sökning 
Markera först ”Tag med personer med valda flaggor”. 

Välj flaggor genom att flytta över de valda flaggorna till den högra kolumnen. 

a) Sök alla personer som har en viss flagga (bara en till höger) 

b) Sök alla personer som har någon av flera valda flaggor (de till höger) 

c) Sök alla personer som har alla valda flaggor (de till höger) 

 

3 Villkor för de personer som är relaterade till sökta personer 

3.1 Relationstyper 
o Partner 

o Biologiska föräldrar, adoptivföräldrar eller fosterföräldrar 

o Biologiska barn, adoptivbarn eller fosterbarn 

o Biologiska syskon, adoptivsyskon eller fostersyskon 

o Fadder eller fadderbarn 

3.2 Flik 4 (Relaterade) – Enkel sökning 
Före varje sökning, tryck nollställ och välj relationstyp. 

a) Sök alla personer vars partner har ett visst namn 

b) Sök alla personer som har biologiska barn, födda i en viss församling 

c) Sök alla personer vars föräldrar är gifta i en viss församling 

d) Sök alla personer som har fosterföräldrar 

e) Sök alla personer som har en registrerad fadder 

f) Sök alla personer vars biologiska föräldrar är födda inom en viss tidsperiod 

3.3 Flik 5 (Fler villkor) – Enkel sökning 
Före varje sökning, nollställ och välj relationstyp i Flik 4. 

a) Sök alla personer vars partner har ett visst yrke 

b) Sök alla personer där du för något barn angivit en viss textsträng i textnotis 

3.4 Flik 6 (Flaggor) – Enkel sökning 
Före varje sökning, nollställ och välj relationstyp i Flik 4. 

Markera först ”Tag med personer med valda flaggor” 

Välj flaggor genom att flytta över de valda flaggorna till den högra kolumnen 

a) Sök alla personer vars partner har en viss flagga (bara en till höger) 

 

4 Sökvillkor för de personer du söker – mera 

4.1 Flik 1 (Personer) – Kombinera 
a) Sök alla personer med visst förnamn, födda i viss församling, under viss period 

b) Sök alla personer som borde finnas i en viss födelsebok 

- För en födelsebok notera församlingsnamn och vilken tidsperiod den omfattar 

- Sök alla personer som är födda i den församlingen under aktuell tidsperiod 

o T.ex. för att söka, lägga in eller kontrollera källhänvisningarna i den boken 
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4.2 Flik 1 (Personer) – Mera utmanande 
a) Sök alla personer som inte är födda i en viss församling (Negativ sökning) 

b) Sök alla personer där du inte har angivit någon källa till födelsenotisen 

- Bara födelsenotiser, sätt asterisk i fältet källa + negativ sökning 

c) Sök alla personer där du använt notisen ”Utom äktenskap” 

- Knepigt, du måste ange en asterisk i fältet Kommentar 

d) Sök alla personer som är födda i någon av två församlingar (två sökningar – lägg till) 

4.3 Flik 2 (Fler villkor) – Kombinera 
a) Sök alla män (Flik 2) som dött under viss period, eller visst datum (Flik 1) 

b) Sök alla män med visst yrke (Flik 2), som är född i viss församling Flik 1) 

4.4 Flik 2 (Fler villkor) – Mera utmanande 
a) Sök alla kvinnor som inte är födda under viss period 

b) Sök alla personer som inte har en viss textsträng i någon textnotis 

5 Villkor för de personer som är relaterade till sökta personer – mera 

5.1 Relaterade – Mera utmanande 
Före varje sökning, tryck nollställ och välj relationstyp. 

a) Sök alla personer som inte har någon fadder registrerad 

b) Sök alla personer som inte har något biologiskt barn 

c) Sök alla personer, vars föräldrars födelsenotiser finns i en viss källa (kyrkbok) 

5.2 Kombinationer – Utmanande 
a) Sök alla personer, födda i en viss församling (Flik 1) vars hustru heter Anna (Flik 4) 

b) Sök alla personer, med viss flagga (Flik 3) som har barn med visst yrke (Flik 4+5) 

6 Vidare sökning 

6.1 Gör en andra sökning i redan skapad söklista 
a) Sök alla personer som är födda i viss församling som inte har en viss flagga 

- Sök alla personer som är födda i viss församling (Flik 1) 

- Gör ny sökning (tryck på förstoringsglaset igen) 

- Nollställ sökvillkor 

- Välj flagga i Flik 3 (som sökta personer inte skall ha) 

- Markera ”Negativ sökning” upptill 

- I ”Sök i söklista” välj Söklista 1 

- Tryck på knappen Sök 

7 Andra sätt att skapa/utöka söklista 

7.1 I Familjeöversikt (FÖ) eller Personöversikt (PÖ) 
b) Skapa söklista med viss person 

- Högerklicka på någon person i FÖ eller PÖ 

- Välj ”Skapa söklista med vald peson”  

c) Utöka befintlig söklista med viss person 

- Högerklicka på någon person i FÖ eller PÖ 

- Välj ”Lägg vald peson till söklistan”  
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7.2 I byggd antavla eller stamtavla 
a) Skapa söklista utgående från byggd antavla 

- Bygg antavla med 4 generationer utgående från centrumpersonen i FÖ 

- Högerklicka på någon person i den byggda antavlan 

- Välj ”Skapa söklista med personerna i tavlan” 

o Finns även valet ”Skapa söklista med markerad person” 

b) Utöka befintlig söklista utgående från byggd antavla 

- Bygg antavla med 4 generationer utgående från centrumpersonen i FÖ 

- Högerklicka på någon person i den byggda antavlan 

- Välj ”Utöka söklistan med personerna i tavlan” 

o Finns även valet ”Utöka söklistan med markerad person” 

7.3 I källträdet 
a) Skapa söklista utgående från källträdet 

- Högerklicka på en grupp, källa eller hänvisning i källträdet 

- Välj ”Vilka använder denna källa”  

- Markera alla med Ctrl + A 

o Går även att markera en enskild person (klicka) eller flera (Ctrl+klicka) 

- Högerklicka 

- Välj ”Skapa söklista 1 med vald person” 

o Finns även valet ”Addera vald peson till söklista 1”  

 

8 Prova några funktioner i söklistan 

8.1 Markera, sortera och ta bort rader 
Skapa en valfri söklista, t.ex. alla personer med visst efternamn. 

a) Markera en person (klicka) 

b) Markera flera personer (Ctrl + klicka) 

c) Markera alla personerna i listan (Ctrl + A) 

d) Sortera listan på födelsedatum (Klicka på kolumnrubriken) 

e) Ta bort personer från söklistan 

- Markera de rader du vill ta bort från listan och tryck Delete på tangentbordet 

(De försvinner inte från databasen) 

8.2 Spara söklista 
a) Spara söklistan 

- I Mer-ikonen i vänstra menyn välj ”Spara söklista som…” 

- Ge lämpligt namn och klicka Spara (Utforskaren) 

b) Öppna sparad söklista 

- Under Sök i menyn upptill välj ”Öppna sparad söklista…” 

- Välj vilken fönstergrupp söklistan skall öppnas i 

- Leta upp och markera önskad söklistan och klicka på Öppna (Utforskaren) 

8.3 Bygga söklista 
a) Skapa söklista med alla dina direkta anor 

- Skapa söklista med bara du (t.ex. i FÖ ”Skapa söklista med vald person”) 

o Du kan behöva klicka på fliken ”Söklista” nertill 

- I Mer-ikonen i vänstra menyn, välj ”Utöka söklistan” och välj sen ”Alla anor”, OK 

o Kan användas t.ex. för export, sätta flaggor eller visa på kartan 
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b) Skapa söklista med alla dina släktingar 

- Skapa söklista med bara du (t.ex. i FÖ ”Skapa söklista med vald person”) 

- I Mer-ikonen i vänstra menyn, välj ”Utöka söklistan” och välj sen ”Alla anor”, OK 

- I Mer-ikonen i vänstra menyn, välj ”Utöka söklistan” och välj sen ”Alla ättlingar”, OK 

o Kan användas t.ex. för export eller sätta flaggor 

c) Skapa söklista med dina anor 3 generationer bak och alla dess ättlingar 

- Skapa söklista med bara du (t.ex. i FÖ ”Skapa söklista med vald person”) 

- Gör 3 gånger: Mer-ikonen, välj ”Utöka söklistan” och välj sen ”Föräldrar”, OK 

- Mer-ikonen igen, välj ”Utöka söklistan” och välj sen ”Alla ättlingar”, OK 

o Kan användas t.ex. för export, sätta flaggor eller visa på kartan 

8.4 Hantera flaggor 
a) Sätta flaggor utgående från en söklista 

- I menyn Redigera>Flaggor lägg till flaggan (om du inte redan har den) 

- Skapa söklista, och markera en, flera eller alla personerna i söklistan 

- Högerklicka och välj ”Lägg till flaggor för markerade personer” 

- Flytta över de flaggor du vill sätta från vänstra kolumnen till högra kolumnen 

- Tryck OK 

b) Sätta flagga ”Mina direkta anor” för alla dina direkta anfäder 

- Bygg söklista med alla dina direkta anor (enligt ovan) 

- Sätt flaggan ”Mina direkta anor” på alla 

c) Ta bort flaggor utgående från en söklista 

- Skapa söklista, och markera en, flera eller alla personerna i söklistan 

- Högerklicka och välj ”Ta bort flaggor för markerade personer” 

- Flytta över de flaggor du vill ta bort för markerade personer till högra kolumnen 

- Tryck OK 

9 Mera tips på sökningar 

9.1 Ytterligare sökningar 
Tryck ”Nollställ sökvillkor” före varje sökning 

a) Sök alla kvinnor (Flik 2) som har en biologisk fader som heter Jöns (Flik4) 

b) Sök alla kvinnor som inte har någon partner (måste göras i två steg) 

- Sök första alla kvinnor (Flik2) 

- Markera relationstyp = Partner (Flik 4) och gör negativ sökning utgående från Söklista 1 

c) Sök alla personer där du har någon bild (jpg-format) 

- I Text-fältet i Flik 2 ange *.jpg 

10 Hjälp 

10.1 Länkar till Handledningen 
a) handledning-disgen2021.dis.se/sokning – Detaljerad sökning (Förstoringsglaset) 

b) handledning-disgen2021.dis.se/soklist – Funktioner i Söklistan 

c) handledning-disgen2021.dis.se/analysera - Analysera notiser och relationer 

d) handledning-disgen2021.dis.se/valj-person – Snabbsök (Välj person) 

https://handledning-disgen2021.dis.se/sokning
https://handledning-disgen2021.dis.se/soklist
https://handledning-disgen2021.dis.se/analysera
https://handledning-disgen2021.dis.se/valj-person
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