
Söktips för Retriever Mediearkivet 
 

Enkel sökning/AND/+ 

Ex. hund katt  

Samtliga ord ska ingå i träffen men kan stå precis var som helst i förhållande till varandra. Det 

fungerar även att skriva AND eller ett + mellan orden men detta behövs endast om du kombinerar 

med andra sökoperatorer. 

ANDNOT / - 

Ex. hund - katt, hund ANDNOT katt 

Ordet till vänster ska ingå i träffen, men inte det till höger.  

OR  

Ex. hund OR katt 

Sökningen ger träff på minst ett av orden. Fungerar bäst i kombination med fler sökord. 

Parenteser ( )  

Används för att koppla samman ord som ska behandlas tillsammans och inte var för sig. 

Ex. katt AND (veterinär OR ägare) ger träff på katt tillsammans med veterinär eller ägare 

Frassökning ” ”  

Används bl a med fördel vid fras-, begrepps- och namnsökning  

T ex ”offentlig sektor” ”magdalena andersson” (utan citationstecken får du träff även där orden 

förekommer var för sig utan att vara sammankopplade) 

Trunkering *  

Används för att söka på alla böjningsformer av ett ord. Kan användas i början, inne i ett ord eller i 

slutet av sökordet. 

Ex. bil* – bil, bilen, bilarna, biljett m.fl. *skap – hemkunskap, kunskap m.fl. (klima* OR miljö*) – 

klimat, klimatomställning, klimatförändring m.fl. eller miljön, miljöpåverkan, miljöpartiet m.fl. 

NEAR 

Betyder att det är upp till fyra ord mellan sökorden, ordningsföljden är oväsentlig. 

Ex. barn NEAR skärmtid 

NEAR/siffra 

Max antal ord mellan sökorden. 

Ex. barn NEAR/2 skärmtid 

Ifall du vill välja mer exakt vilket max antal ord du vill ha mellan dina sökord jämfört med NEAR. 

Headline 

Sök endast i rubriker. 

Ex. headline:kulturkvarteret örebro 

Denna sökning visar de artiklar där orden kulturkvarteret och örebro finns med i rubriken.  

Intros 

Sök i rubrik och ingress. 

Ex. intros:kulturkvarter* örebro  

Placement 

Sök i en sektion av tidningen, exempelvis ledare, krönika, insändare. 

Ex. placement:ledare valresultat* 2022 


