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Din problemformulering/problemställning 
 

 

Dina nyckelord/keywords 
   

 

Synonymer och engelska termer till dina nyckelord/keywords 
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Sökresultat 
Sökning Databas/Söktjänst Sökstrategi/Blocksökning Antal träffar Antal relevanta 

träffar 
     

     

     

     

     

     

 

1. Använd dig av sökprotokollet ovan för att logga dina sökningar 
2. Börja med att söka i LUBsearch 

 
• Börja med ett av dina nyckelord, bygg på med ett i taget, testa olika kombinationer → vilka 

kombinationer ger mest relevanta träffar? 
• Spara intressant material direkt i ditt dokument 
• Titta på ämnesorden som artiklarna är taggade med, hittar du andra termer som passar din 

frågeställning? Sök på dessa också! 
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Frassökning: Innebär att du söker på en sträng av ord. Du sätter citationstecken (”   ”) 
om begreppet. Exempel: ”substance abuse”, ”poverty prevention”, ”mental health 
interventions”.  

SÖKTIPS  
Trunkering: Innebär att du söker på en ordstam med alla dess tänkbara ändelser. Du 
sätter en asterisk (*) efter ordstammen. Exempel: swed* ger träff på Sweden, Swedish, 
swedes m.m. 

 
 
 
 

FÖR MÅNGA TRÄFFAR FÖR FÅ TRÄFFAR 
Kolla sökorden! Kan det finnas bättre synonymer eller mer korrekta termer 
sett till vad som används inom den verksamhet du vill titta närmare på? 

Kolla sökorden! Kan det finnas bredare, mer ämnesövergripande sökord? 
Har du snävat in din sökning för mycket och för snabbt? 

Kombinera flera olika sökord Använd färre sökord 

Begränsa sökningen till de senaste 10 åren, till ett visst språk och/eller viss 
publikationstyp 

Prova att trunkera! 

Använd frassökning för att öka relevansen på träffarna Läs abstrakt i någon av de artiklar du hittat och se om du kan ringa in bättre 
sökord  
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Kunskapslägesbeskrivning 
"En redogörelse om Kunskapsläget kan beskriva resultatet av avhandlingar, vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, rapporter från 
Socialstyrelsen osv. Här är det meningen att du ger en översikt över vad som redan är känt genom tidigare forskning. Ta hjälp av kurslitteraturen 
och av den workshop som ges under kursen. Redovisa hur du har genomfört sökningen när du har undersökt kunskapsläget. Det är viktigt att 
inte bara hänvisa till rapporter från myndigheter som exempelvis Socialstyrelsen utan att även referera till och känna till forskning på området 
genom att ta del av forskarnas egna publikationer."   
(saxat ur texten Fördjupningsarbetet SOPA45, VT2022)  

 

*Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). Att skriva en bra uppsats. Upplaga 4 Stockholm: Liber. 
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