Systematisk sökning och systematiskt urval av vetenskapliga artiklar
Kort fungerar systematisk sökning så här:
Sök ett ord i taget i databasen. För in sökordet/ämnesordet och antalet träffar i tabellen.
När du har minst två sökord/ämnesord går du till sökhistoriken och där kombinerar du dem med AND.
Fördelen är att du snabbt kan se hur orden ”samverka” med varandra. Fortsätt kombinera tills du har en
hanterbar träfflista.
Därefter gör du avgränsningar: -peer review, engelska, år, ev andra avgränsningar.
Nu har du en träfflista att arbeta med.
Läs alla titlar, läs de abstract där titlarna verkar användbara, läs de artiklar där abstracten verkar användbara,
välj användbara artiklar och granska dem, de som är okej använder du i ditt arbete. Dessa summor skriver du
in i tabellen och din systematiska sökning blir överskådlig.
De gråa fälten används ej.
Under arbetets gång kan det vara av värde att under tabellen kopiera in referenserna på de artiklar som väljs
i respektive sökning.
Exempel:
PsycInfo

Sökord/ämnesord Träffar
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I ovanstående sökning valde vi följande artiklar:
Fanti, K. A., Phylactou, E., & Georgiou, G. (2019). Who is the hooligan? The role of psychopathic traits. Deviant
Behavior. https://doi-org.ezproxy.server.hv.se/10.1080/01639625.2019.1695466

Tokarev, A., Phillips, A. R., Hughes, D. J., & Irwing, P. (2017). Leader dark traits, workplace bullying, and employee
depression: Exploring mediation and the role of the dark core. Journal of Abnormal Psychology, 126(7), 911–920.
https://doi-org.ezproxy.server.hv.se/10.1037/abn0000299.supp (Supplemental)
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Kopiera de tomma mallarna nedan, klistra in dem i ditt dokument och fyll i dina sökningar där. Behöver du
fler rader ställer du dig utanför rutan längst till höger och klickar enter så ska en ny rad dyka upp.
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