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För dig som studerar vid
Psykologiska institutionen

Litteratursökning i
PsycINFO och PubMed
fkibakfkd
Vetenskapligt arbete bygger på en mängd information som samlats
278,1*7*5A;.:*<;*>N.:*6E70*/8:;4*:.=7-.:.75D70:.<2-D:
en ny studie utformas och genomförs behövs tidigare forskning för
*<<=7-.:+A00*;<=-2.7;:.;87.6*708,158024
De artiklar som används för att bygga upp dina resonemang ska va:*>.<.7;4*9520*559=+52,.:*-/8:;47270D:/G:;<E;27<.*>08-4>*litet, men det närmaste en garanti vi kommer är att artikeln är publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift, så kallat peer review/G:/*:*7-.
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När du väljer artiklar kan du bland annat tänka på följande:


Är artikeln relevant för mitt arbete?

 Är det en förstahandskälla eller är det en andrahandskälla, t ex
en översiktsartikel (review)?
 Är artikeln publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift?
.N.;<**:<245*:;86E<.:M77;2 ;A,8,1 =+.-D:>.<.7skapligt granskade, men man kan för säkerhets skull kontrollera i
27/8:6*<287.786.7*:<24.5#G4-E2/G:;<*1*7-./<.:8:-.79..:
:.>2.?.-
Här ska vi gå igenom sökning i två olika databaser och därefter hur
man kan få tag på fulltext->.:;287.:*>-.*:<245*:6*7+.1G>.:.<
M77;8524*;D<</G:-.<<*6.7>24866.:*<<;7D>*279E;G472702;E
kallade e-<2-;4:2/<.:
Lycka till!
Henrik Dunér,
IT-pedagog

Länkar

Stockholms universitets+2+528<.4???;=+;=;.
=+.-???7,+2756
72108>9=+6.Google Scholar:
;,185*:08805.;.
#,2:=;???;,2:=;,86
"#52+:2;4+;.
Psykologiska institutionen:
???9;A,18580A;=;.
Stockholms universitet:
???;=;.
Ladda ner Adobe Reader:
0.<*-8+.,86;.:.*-.:

($*,4<25581*7'255*7-.:/G:K8:027*5.<L<2558>*7;<E.7-.275.-7270)
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PsycINFO, inklusive PsycARTICLES och PsycBOOKS som du kan söka i på samma gång, innehåller i första hand en mängd metadata, dvs data
om data, som ska underlätta för dig att avgöra om
till exempel en artikel är värd att läsa i sin helhet
8,12;E/*55D>.7*<<12<<*-.7.7-.<M77;D>.7
.71.5-.5/=55<.@<*:<245*:-2:.4<2 ;A,
Starta din favoritwebbläsare och styr iväg
den till adressen www.sub.su.se

Om du är en ”sökare” så skriver du enklast in
psycinfo i sökrutan (bild på föregående sida) och
452,4*:9E;G4G:68-520.7/E:-=-*<*+*;.7;86
första sökträﬀ52,4*27<.9E:=+:24.7 ;A,
utan på den lite mindre länken ”Till databasen” för
*<<4866*-2:.4<-2<
Om du i stället är en
”klicker” så klicka på
knappen “Databaslista”
9E;<*:<;2-*752,4*;.-*79E+84;<*>.7 2*5/*betslistan och rulla ner på sidan tills du hittar
;A,8,1452,4*9E-.7:=+:24.7
Om du sitter ”hemma” och ska söka så är det nu
som du bör få upp en inloggningsruta där du loggar
in med ditt universitetskonto (förutsatt att du gått
via SUB:s hemsida alltså)6-=+.1G>.:>D53*27loggningskategori så är det under ”Students and
6958A..;L-=;4*452,4*
Om du inte aktiverat ditt universitetskonto kan du göra
-.<>2*?.++.79E???;=;.*4<2>.:*

det Psychology i boxen ”Search subject areas” en
+2<7.:<2551G0.:9E;2-*7.--.<038:<;ED:-.
förvalda inställningarna
helt OK för en första sökning, för att skapa dig en
bild av det aktuella områ-.<=/E:<:Dﬀ på gamla
som nya artiklar på alla
;9:E48;>$2-;7804*7-=
fördjupa dig i alla möjliga
begränsningar som kan vara trevliga att känna till
när du får tusentals sökträﬀ*:
Nu är det dags att söka!
Börja med att skriva in ett huvudsökord i det långa
276*<7270;/D5<.<.-*7-=;4:2>.:6D:4.:-=4*7;4.*<<-=/E:/G:;5*09E;G48:-7vänd gärna möjligheten att välja ett av
-.;;*-E,1*7;.7*<<-.8:-.7M77;2
databasen är stor och risken för felskrivningar
627;4*: :8>*;.-*7*<<<:A,4*9E-.78:*70*
47*99.7#.*:,1
För många träﬀar? I så fall är det kanske bra att
;4:2>*27.<<8:-<2559E7D;<*:*-&*-+.<A-.:-.<
att det står “AND” före det första fältet (respektive
OR mellan fälten?
OR (eller) betyder att det blir träﬀ om det ena eller
-.<*7-:*8:-.<M77;6.-(och) betyder att
båda8:-.76E;<.M77*;6.-/G:*<<-.<;4*+52.7
träﬀ.<4*7*55<;E4D77*;7*<=:520<*<</A55*9E
sökord horisontellt efter varandra, men troligt att

Observera att de gröna Logga in-rutorna på SUB:s startsida avser bibliotekssystemet, som inte har med databassökningen att göra, utan endast gäller om du ska låna
+G,4.:.55.:1*7<.:*<2-20*:.5E78,15247*7-.

Det första du bör göra är att klicka på Advanced
;.*:,1->*7,.-+.<A-.:27<.1D:K486952,.:*-L
=<*7;7*:*:.K-.<*53.:*-L.-G4*-4=7;4*986
söksyntax kan man göra bra sökningar även under
”Basic Search” men man får en bättre överblick
6.-->*7,.-;E;<*:<*0D:7*-D:
Om du följt instruktionerna så här långt så är det
bara den centrala databasen PsycINFO som är
>*5-6-=>2554*7-=1D:452,4*9ED67.;86:E-
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det är nedåt i den första kolumnen som du bör fylla
i dina sökord! De båda kolumnerna kan istället användas till att fylla i alternativa stavningar eller
G>.:;D<<7270*:*>.7<.:6<255.@.69.5
Observera att AND kan ändras i popup-menyn till
"8,1$7<.627;<-.<;.7*:.4*7>*:*
kraftfullt om du får många träﬀ*:2/.5:24<7270$*0
till exempel bort förnamnet på den (irriterande po-
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puläre) författare med samma efternamn som den
-=;G4.:
Glöm inte heller kraften
i popup-menyn i slutet
*>>*:3.;G4/D5<;:*-#Gker du “Anywhere” tar
det både längre tid och
0.:N.:8,14*7;4.<255
och med felaktiga träﬀ*:
Söker du på ett författarnamn kanske du får
träﬀar på redaktörsnamn
eller namn på författare i
citerade artiklar (som förstås kan vara av intresse,
men…)
Nej, söker du på författarnamn så gör det i fältet
“Author - AU”, söker du en tidskrift så sök den i
fältet “Publication title - %L8;>
Räcker inte de tre raderna till riktigt? Klicka i så
/*559E5D74.7K--*:8?L
Begränsa din sökning
Beroende på vad det är du söker kan det vara vär-./=55<*<<+.0:D7;*;G47270.727<.627;<2<2-B:
det relevant med artiklar från 60- och 70-talen eller har det kanske hänt något inom ditt område
;.-*7-.;;B:-==<../<.:.7;9.,2M4*:<24.5;86
du vet vilket år den publicerades är det förstås ex<:*>24<2027/8:6*<287&D53/G:;<5D69520<;G427<.:vall i menyn vid Publication date, under ”Search
options”, t ex Last 3 years eller ett tidsintervall som
-=;3D5>/E:-.M72.:*
Ytterligare begränsningar kan göras vad gäller olika
<A9.:*>4D558:8,1-84=6.7<;9:E466+;.:>.ra att det är begränsningar och kan betyda att du
missar relevanta träﬀ*:/<*4*7-.<>*:*7E08<-=
kan ta till om du märker att många träﬀar på en
sökning leder i fel riktning, t ex är på språk som du
27<.+.1D:;4*:
Sökresultat
Sökträﬀarna listas med information om titel, författare och utdrag ur publikationen där sökorden
/G:.4866.:C>.:;<9E;2-*7>2;*;.7:=<*6.--27
;G47270=<;4:2>.72+885.;4;A7<*@.<D:-.7-=
kan använda på ”Basic Search”-sidan för att göra
6.:-.<*53.:*-.;G47270*::.-*7-D:B>.7-27*
G>:20*;G4+.0:D7;7270*:M77;;9.,2M,.:*-.2:=<*7
52,4*9E5D74.78-2/A;.*:,186-=>255M73=;<.:*;G47270.7

�
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Kör du fast eller behöver göra mer avancerade sökningar så har du en rejäl online-handbok bakom
5D74.7$29;.-*7/G:-.7+5E:=<*7;<E:*7<*5.<
träﬀ*:6.-;<8:;<25
Har du fått en rimlig mängd sökträﬀar kan du nu
gå igenom sida efter sida och kryssa för de titlar
;86-=>255<2<<*7D:6*:.9E25=078,1:8=4*7
klicka på titeln för att läsa full information eller
peka på “Preview” för att läsa abstract mm om en
<2<.56.7<2<.5M77;;86/=55<.@<M77;D>.75D74
till denna, i regel som både html (för snabb och
snygg visning direkt på webbsidan) och som pdf
(/G:7.-5*--7270=<;4:2/<) -/-M5.7>2;*;8/<*;<2
webbläsarfönstret genom en plug-in till webbläsa:.76-.<<*27<./=70.:*:4*7-=1G0.:452,4*9E
5D74.78,1>D53*#9*:*5D74*-M5;86.55.:68<;>*rande (olika i olika webbläsare)C997*;.-*7;86
vanligt på datorn med Adobe Reader, Förhandsvisning (Mac) eller annan pdf-5D;*:.

6-=1*:/E<<N.:D7-.<27;<D55-**7<*5.<<:Dﬀar
per sida (20 som standard) kan du klicka på “Next
9*0.L/G:*<<>2;*N.:<:Dﬀ*:
Om du hittat och kryssat för ett antal träﬀar som
-=>2550G:*.7=<;4:2/<*>.55.:;9*:*<255.7M5/G:
senare behov (till exempel när du ska söka upp fulltext-dokument i e-tidskrifter) så klickar du på öns4*-/=74<2872.@98:</D5<.<252;<*7;G>.:4*7<
När du klickar på Email får du upp ett fönster
med inställningar för epostadress, namn, ämnesrad,
meddelandetext och framför allt vad som ska inkluderas och i vilken stil referenserna ska skrivas i,
/G:;5*0;>2;  <1D:-=D:7G3-452,4*:-=9E
#.7-.6*25
När du klickar på Print får du välja andra relevanta saker att svara på och du får även en uppskatt7270*>1=:6E70*;2-8:=<;4:2/<.74866.:*<<<*
mitt test med tre träﬀar skilde det 97 sidor på om
jag valde Results listing only eller Full text…
Klicka på Cite så får du upp en enkel referenslista
som du kan kopiera in i en uppsats eller i ett ordbehandlingsdokument för senare användning, eller
;E4*7-=.98;<*;4:2>*=<.<,
Export/Save väljer du t ex om du har ett referenshanteringsprogram som Ref-Works eller End8<.6-=>255;9*:*.7M5>D53.:-=;7*:*:. 
.55.:"$8,1>D53.:27;<D557270*:;868>*7
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Slutligen kan nämnas möjligheten att i boxen till
höger om sökträﬀarna sortera dessa
9E7E0:*8524*;D<<=4*7D>.72-.<
här läget begränsa sökträﬀarna genom
A<<.:520*:.27;<D557270*:5D70:.7.:2;*66*+8@
Pröva dig fram, övning ger färdighet…
mr_jba
PubMed är den publika versionen av den stora
6.-2,27;4*-*<*+*;.7.-527.
Eftersom det är en öppen databas för vem som
helst så kan-=0E-2:.4<<255???7,+2756
72108>9=+6.-8,1+G:3*;G4*.<M77;-8,4.7
poäng med att även i detta fall gå via SUB, eftersom du då lättare får tillgång till fulltextartiklar via
länkade e-<2-;4:2/<.:6.-6.:*

Ovanför sökträﬄistan vid länken “Display Settings” får du information om hur träﬄ2;<*7>2;*;
Klicka på länken om du t ex vill visa abstracts direkt i listan, välja ett annat antal träﬀar som ska
visas på varje sida eller i vilken ordning de ska sor<.:*;

E*55<;E/G:;<<255???;=+;=;.452,4*9E47*99.7 Om du vill spara undan information om en eller
Databaslista och på nästa sida på bokstaven P och N.:**:<245*:;E+G:3*:-=6.-*<<452,4*24:A;;:=därefter, ev på listans andra sida, på PubMed, alter- tan för de intressanta träﬀ*:7*
7*<2><;4:2>L9=+6.-L2;G4:=<*7
Därefter klickar du på länken “Send to” och väljer
Även här kan du välja mellan det förvalda snabbsök -27*27;<D557270*:2989=96.7A7;86-A4.:=99
8,1->*7,.-;.*:,1G:*<<;7*++;G4*;4:2>.:-= =4*7;9*:*;86.7M5;4:2>*=<6*25*<255-20
in ditt eller dina sökord i sökfältet precis under
själv eller någon annan, skicka till urklippet så att
;2-*7;K1=>=-L7-*;<6.55*7;5*06.55*78:-.7
-=4*7452;<:*272.<<-84=6.7<66D:-=>*5<
innebär AND men det går att skriva in AND, OR
-.;<27*<287/E:-=N.:27;<D557270*:*<</A55*2+.:88,1$6.55*78:-.7/G:*<<*79*;;*;G47270.7 .7-.9E>*--=>2550G:*
52,4*9EK#.*:,1L/G:*<<=</G:*;G47270.7
I vänsterkolumnen bredvid sökträﬀarna hittar du
Om du istället klickar på Advanced så får du upp
.<<*7<*5M5<.:;86-=4*7*4<2>.:*/G:-.<*4<=.55*
7E08<;864*55*;/G:#.*:,1=25-.:D:>D53.:-=
;G4:.;=5<*<.<6-=/E<</G:6E70*<:Dﬀar i första
först vilket fält du vill söka i, t ex Author eller
skedet kan du t ex välja att visa träﬀar från de seISBN-7=66.:8,1;4:2>.:;.-*727;3D5>*;G48:-.< 7*;<. E:.7.<,1G0.:485=67.7M77;.7:=<*
6.-#.*:,1-.<*25;-D:-=4*7M73=;<.:*;G47270.7
86-==99<D,4.:.<<;<*>/.5.55.:5247*7-.
Prova att klicka på Show index för att få upp en
52;<*G>.:5D69520*;G48:-2-.<>*5-*/D5<.<&D53
sedan om nästa sökbegrepp ska kopplas samman
med AND, OR eller NOT i popup-6.7A7
&*:<./<.:-=;4:2>.:NA<<*;-27;G47270<255;G4+8@.78:<;D<<*<<5D00*<255+.0:.99
tills du är nöjd och klicka sedan på
Search!
Sökresultat
I sökträﬄistan kan du klicka på titeln för mer in/8:6*<28786.7*:<24.5<.@*+;<:*,<D74<255
fulltext-dokument gömmer sig ofta bakom en för5*0;5800*.55.:5247*7-.=99.<2551G0.:9E;2-*7
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Tips: PubMed Tools är en rubrik som du hittar på
;<*:<;2-*7#86452724.:4*7;4.-==99;4*<<*:
verktyget “Clinical Queries” som begränsar dina
;G47270*:<255.<<45272;4<K;=+;.<L*> =+.-
Sammanfattningsvis är det viktigt att veta varför
man söker! Vad är syftet med de träﬀar jag får? Ska
jag själv skriva en sammanfattning över ett forskningsområde vill jag kanske få många träﬀar för att
27<.62;;*7E08<>24<20<#G4.:3*0.7;9.,2M4*:<24.56E;<.3*0;G4*9E.<<*77*<;D<<&2553*0>.<*
vad en speciell forskare har skrivit i allmänhet på
A<<.:520*:..<<;D<<.<5G7*:;20*<<<D74*./<.:27nan du “klottrar” ner en mängd sökord på måfå!
&*-6E;<.+.1G>.:-=;4:2>*27/G:*<</E3=;<-.
träﬀar du vill ha, som löser ditt “problem”?!
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Vad ska du göra när (länk till) fulltextartiklar saknas Hittar du inte artikeln under e-tidskrifter så är det
i PsycINFO eller PubMed?
kanske inte värt att leta vidare, men du kan faktiskt
göra ett försök med vanliga Google eller någon av
de vetenskapliga söktjänsterna Google Scholar på
;,185*:08805.;..55.:Scirus9E???;,2:=;,86
Med dina referenser lätt tillgängliga så går du åter
<255???;=+;=;.8,1;G4.:9E<2-;4:2/<.7;7*672
den SU-+5E;G4:=<*7
Även tidskriftens oﬃciella förkortade ver;287+G:/=70.:*
Ibland kan det räcka
att skriva ett lite mer
speciellt ord ur titeln,
men eftersom sökningen även innefattar
andra resurser som
böcker och databaser kan man (om inte förr) behöva avgränsa sökresultatet i boxen i högerkolumnen
på sökträﬀsidan till ”e-<2-;4:2/<.:L
Sökträﬄistan visas nedanför sökrutan och ger in/8:6*<28786>*:-=4*712<<*/=55<.@<+;.:>.:*
*<<>2;;*<2-;4:2/<.:M77;26.:D7.7-*<*+*;.<<
förlag och att inte alla har samtliga nummer, t ex
*<<-.<;.7*;<.E:.<;*47*;

Om det verkar som att din artikel kanske endast
M77;2<:A,4</8:6;E:.4866.7-.:*;.<<+.;G42
LIBRIS52+:2;4+;.

hrRflp^
Som en kuriosagrej kan nämnas att du med hjälp av
-2<<=72>.:;2<.<;487<8>2*???;=+;=;.-2:.4<5D74M77;=7-.:;G4:=<*77D:-.<<*;4:2>;
alternativt sök på ”ne” - kommer åt Nationalencyklopedins hemsida, som man annars får betala
9.70*:/G:G:=<86*55/*4<*-=4*712<<*-D:/E:
du även hjälp med dina korsordslösningar…

Klicka på lämplig databas för den önskade tidskrif<.7
524*<2-;4:2/<.:/G:5*0
ser olika ut, men det
M77;2:.0.5.7E:0E70;lista med de olika num:.72.7=7-.:6.7A
Klicka på ett tidskriftsnummer för att se innehållsförteckningen och
därifrån eventuellt vidare
272*:<24.57

Lycka till med alla dina litteratursökningar!
Stockholm 2014-11-25
Henrik Dunér
_____________________________________________

Nu är du framme vid möjligheten att ladda ner en
pdf-M5.55.:2+5*7-*<<5D;**:<24.5721<65-format
-2:.4<2?.++5D;*:.7

_____________________________________________

Tips: Se upp med supplement! De får ibland lite
=--*7=6:.:270*:8,14*7>*:*;>E:*:.*<<12<<*
Finns det en sökfunktion i webbtjänsten kan den
>*:*>D:-*<<9:8>*86-=27<.12<<*::D<<-2:.4<

_____________________________________________
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