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Varför informationssökning?

Efter genomgången kurs ska studenten på 
kandidatnivå självständigt kunna:

• Söka och kritiskt granska källor inom sitt huvudområde

• Bedöma vetenskapliga arbeten

• Sammanställa vetenskaplig och teknisk information

• Skriva vetenskaplig och teknisk text med god akademisk 
standard



Informationssökning
Strategi & upprepning!



Hitta sökord

Exempel projekt
Ponera att du nu ska skriva ett eget arbete inom en 
kurs om integrerad analog elektronik och dess 
tillämpningar



Hitta sökord!

• Analog

• Design

• Complementary metal oxide semiconductor (CMOS)

• Integrated Circuits

Översätt till engelska
Synonymer / relaterade ord

Bredare / smalare termer



Var ska jag söka?

• Google?

• UniSearch?

• Databas?

• Informationsbehov: bakgrund eller vetenskaplig?

• Val av sökverktyg innebär en avgränsning (Ämne, kvalité, nivå & material)

• Använd flera sökverktyg för mer heltäckande bild av ämnet



Sökverktyg: Grundläggande information

Google



Sökverktyg: Grundläggande information

● Uppslagsverk
NE, AccessScience, Britannica online

● LIBRIS
Nationell bibliotekskatalog

● Google books
En söktjänst från Google som söker igenom hela eller delar av böcker.

● DiVA
Publiceringsdatabas – open access

● Ebrary
Databas med böcker i fulltext inom olika ämnesområden. 
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Grundläggande information

➢ Uppslagsverk > AccessScience: Integrated Circuits

➢ LiU:s bibliotek :

➢ Gray Analysis and Design of Analog Integrated Circuits 

➢ Integrerade kretsar

o Sök enbart tryckta böcker.

o Sök enbart e-böcker.

• böcker på svenska bibliotek(Libris): Design analog CMOS integrated 
circuits 

• Forskning & uppsatser från LiU(DiVA): Design analog CMOS integrated 
circuits



Sökverktyg: Vetenskapliga publikationer

● Google Scholar
Filtrerar vetenskapliga publikationer i Google

● UniSearch
Bibliotekets söktjänst

● Databaser
Databaser tillgängliga via LiU med vetenskapliga publikationer



Vetenskapliga publikationer

Artikelsök i UniSearch
• Analog circuit design using tunnel-FETs





Vetenskaplig vs. Populärvetenskap



Vetenskapliga publikationer
Vetenskaplig tidskrift

Ex. Journal of the ACM; IEEE Transactions on Visualization and Computer 
Graphics (TVCG)

• Forskare & utgivare (akademiskt förlag, organisation, universitet, företag)

• Formella  & innehållsmässiga krav på hur en artikel ska utformas, detta för att 
säkerställa tillförlitlig publicering.

• Studerar ofta ett fenomen inom ett avgränsat ämne utifrån en tydligt 
definierad teori- och forskningsmetod.

• Forskningsresultaten ska baseras på tydlig & tillförlitlig data 

• Innehållsmässig kvalitetsgranskning (peer review)

• Fördefinierad struktur: IMRAD (Introduktion, Metod, Resultat & diskussion)

• Original journal(research) articles/Originalartiklar

• Review articles/Översiktsartiklar

• Andra vetenskapliga publikationer: Avhandling, bok, forskningsrapport, 
konferensartikel



Vetenskaplig vs. Populärvetenskap

Populärvetenskaplig tidskrift
Ex. Forskning & Framsteg; Computer Sweden; ACM Queue

• Forskning bevakas i populär – fackpress, bloggar, Tv, radio, videos (Youtube, 
TEDtalks)

• Skrivet av anställd skribent eller frilansjournalist

• Tryckt på glättigt papper, innehåller reklam, har färgstarka grafik och 
illustrationer

• Sammanfatta och förenkla forskningsresultat

• Grundläggande kunskaper om ett problem eller ämnesområde

• Källa & referenslista saknas ofta



Är en källa vetenskaplig?



Magnusson, J . & Lundin, K (2019). Vad är en vetenskaplig artikel?.
https://www.mah.se/upload/BIT/Bibliotek/Vetenskapliga_texter_sve.pdf [2019-01-30]

https://www.mah.se/upload/BIT/Bibliotek/Vetenskapliga_texter_sve.pdf


UlrichsWeb



Tidskriftslistan



UniSearch: Vetenskapliga publikationer

• Design Analog Integrated Circuits > Design “Analog Integrated Circuits”

– Begränsa till:

• Tillgänglig via LiU

• Akademiska peer review-tidskrifter

• Publikations år & Språk

• Pröva även med fler sökord som du varierar

• CMOS Analog integrated circuits

• Sökhistorik, ser vad och hur ni har sökt. Logga in på Ebsco-konto med LiU-ID för att spara.

• Avgränsa på ämnesord & eller sök i ett specifikt fält (titelfält, abstract, ämnesordsfält) under 
avancerad sökning.



UniSearch: Vetenskapliga publikationer

• Analog

• integrated circuits OR ics OR chips

• Begränsa till:

• Tillgänglig via LiU

• Akademiska peer review-tidskrifter

• Titel fält & ämnesfält

• Extra sökord Power-efficient design



UniSearch

• Översikt: (review OR literature), i titelfältet.

• Review articles/Översiktsartiklar.



Sök

Centrala begrepp om ni letar efter:

ÖVERSIKTER: review OR literature 
JÄMFÖRANDE STUDIER:  compar* OR differen* 
EFFEKTER: effect OR result OR implications OR consequences
MÄTNING/MÅTT: measur* OR metrics OR evaluation
SAMBAND: “relationship between” OR correlation
OFFENTLIG SEKTOR: “public sector” OR “local government” OR non-
profit 
SMÅFÖRETAG: SME OR “Small and medium sized companies”
SVENSKA FÖRHÅLLANDEN: Sweden OR Swedish OR Nordic
FÖRETAGSKOPPLING:  (….) AND corporate OR companies OR enterprise 
OR business



Google Scholar

• Tillgång utanför LiU:s nätverk (Eduroam)!

– Logga in på bibliotekets startsida

– LiU Full Text

– Installera EZProxy (Chrome & Firefox)

➢ Läs mer på Biblioteket ▶ Söka och använda ▶ Tillgång till e-resurser
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• Vem är författaren, bakgrund och meriter?

• Antal hänvisningar (cited by) till källan? 

✓ Google Scholar Citations 

Google Scholar: Cited by & Citations



Välj sökverktyg

• Din startpunkt!

➢ Biblioteket: www.liu.se/biblioteket

➢ Ämnesguiden: http://www.guide.bibl.liu.se/systemteknik



Bibliotekets databaser

• ScienceDirect, Scopus & Web of Science

• ACM Digital Library, IEEE Xplore &  SpringerLink

Varför använda dem?

• Innehåller vetenskapliga publikationer som bokkapitel, 
tidskriftsartiklar, rapporter och konferensbidrag

• Ämnesavgränsade & kvalitetsgranskade 

• Du kan lättare avgränsa dina sökningar genom att använda 
sökfunktioner (ämnesord, årtal, materialtyp, etc.)

• Innehåller vetenskapliga publikationer som inte är tillgängliga via 
Google Scholar



Databaser: optisk kommunikation 

Design Analog Integrated Circuits

• ACM: 700

• SpringerLink: 20 000

• IEEE Xplore: 22 000

• Databaser fungerar på olika sätt!



Ta fram materialet

✓PDF-fulltext

✓ LiU Full Text

✓ Tidskriftstitel

✓ Tidskriftens hemsida 

✓Artikelbeställning

TIPS – Fungerar inte länken via Google Scholar eller 
UniSearch pröva i databasen



Hur kommer jag vidare?

• Relevanta källor ger nya sökord!

– Författare/tidskrift/förlag

– Begrepp/nyckelord/ämnesord

– Referenslista

– Relaterade källor (Google Scholar & databaser)

– Citerad av: (Google Scholar, Scopus & web of Science) 

• Dokumentera dina sökningar!

✓ Spara sökningar i aktuell databas

✓ Spara referenser

Utvärdera din informationssökning



Källkritikuppgift: värdera & rangordna 1

• Ponera att du nu ska skriva ett eget arbete inom en kurs om 
integrerad analog elektronik och dess tillämpningar och vid din 
litteratursökning finner du 4 stycken källor. 

• Rangordna dem efter trovärdighet och skriv ner rangordningen vid 
varje källa med den mest trovärdiga som nummer 1, motivera dina 
val. 

1 Anpassad efter liknande uppgifter utarbetade av Jude Carroll, Oxford Brookes University och Carl-Mikael 
Zetterling, KTH



Nr Källa Rank

A B. Razavi, Design of analog CMOS integrated circuits. New York: 
McGraw-Hill Education, 2017.

B
B. Sedighi, X. S. Hu, H. Liu, J. J. Nahas, and M. Niemier, "Analog circuit 
design using tunnel-FETs," IEEE Transactions on Circuits Systems I: 
Regular Papers, vol. 62, no. 1, pp. 39-48, 2015.

C J. Rose. ”Fysik: Världen blir aldrig densamma igen”. Forskning & 
Framsteg, Dec. 1, 2000. [Online]. Available: 
https://fof.se/tidning/2000/8/artikel/fysik-varlden-blir-aldrig-
densamma-igen [Accessed: Dec. 18, 2018].

D K. Kuhn, R. A. Burghard, Y. El-Mansy, and C. N. Berglund. “Integrated 
circuits”. AccessScience, 2014. [Online]. Available: 
https://www.accessscience.com:443/content/integrated-
circuits/347600 [Accessed: Dec. 18, 2018].

https://fof.se/tidning/2000/8/artikel/fysik-varlden-blir-aldrig-densamma-igen
https://www.accessscience.com/content/integrated-circuits/347600


Källkritik och urval1

• Vem är författaren, bakgrund och meriter?

• Vem är utgivaren? 

• Har källan genomgått någon form av innehållsmässig kvalitetsgranskning 
(ex. peer review)?

• Är slutsatserna som görs rimliga utifrån redovisade resultat?

• Redovisas data, teori & forskningsmetod?

• Är källorna tydligt angivna i referenslistan?

• Antal hänvisningar (cited by) till källan? 

• Motsägs eller bekräftas det som står i källan av andra författare?

• Hur aktuell/ny är publikationen?

1Rumsey, Sally (2008). How to find information. New York: Open University Press. Kapitel 11: evaluation of resources     
http://site.ebrary.com/lib/linkoping/reader.action?ppg=143&docID=10229839&tm=1407942337234



En fullständig referens anges genom:

✓ En källhänvisning i löpande text i direkt anslutning till 
det du skrivit.

✓ I en referenslista i slutet av dokumentet.

• Olika referensstilar finns! 

• Olika versioner av samma referensstil finns!

• Vid motsägande instruktioner använd kursmanual alt. 
Rådfråga lärare.

• Var tydlig och konsekvent! 

Ange korrekta referenser!
- Att referera!

Akademisk hederlighet/Mikael Rosell



Att referera!

Harvard & APA (författare-årtal):

A key theme in the horror genre is the breakdown of the 
socio-historical structures of society (Wells 2000, p. 43).

Oxford (fotnoter):

A key theme in the horror genre is the breakdown of the 
socio-historical structures of society 1 .

Vancouver & IEEE (siffror):

A key theme in the horror genre is the breakdown of the 
socio-historical structures of society [1].

Akademisk hederlighet/Mikael Rosell



Referenssystem
• Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) är en sammanslutning av ingenjörer och 

forskare från ca 160 länder som publicerar omkring en tredjedel av världens litteratur inom de 
elektriska och elektroniska ingenjörs- och datavetenskapliga områdena [1]. 

[1] Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) , ” IEEE at a Glance,” Dec. 31, 2017. [Online]. 

Available: https://www.ieee.org/about/today/at_a_glance.html?WT.mc_id=lp_ab_iaa. [Accessed: Dec. 

18, 2018].

IEEE har utarbetat en referensstil och i examensarbetet ska utformningen av referenser 
följa IEEE-stilen. 

Olika guider & manualer finns tillgängliga [2].

[2] Murdoch university library,  “IEEE Style,” May. 18, 2018. [Online]. Available: 
http://libguides.murdoch.edu.au/IEEE/internet [Accessed: Dec. 18, 2018].



Att referera

➢ Referera till årtal & författare

The theory was first put forward in 1987 [1]. Scholtz [2] has 
argued that.......

➢ Hänvisning i referensen till sidor, figurer osv.

[3, pp. 5-10]; [3, Fig. 1]; [3, Appendix I]; [3, Sec. 4.5]



Att citera

• Använd i begränsad utsträckning!

• Använd när ni vill hänvisa till en formulering som är anslående eller 
nyskapande!

• Använd när ni presenterar ett påstående som ni ifrågasätter och vill 
diskutera!

Detta betyder att ”den vetenskapliga tidskriftsartikeln kännetecknas av 
primärpublicering  av originalarbete och tillgänglighet, av en tillförlitlig och 
enhetlig presentation samt  kritisk granskning utförd av experter inom 
forskningsområdet” [8, p. 69], men inte att … 

[8] C. Forsberg and Y. Wengström, Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning, 2nd ed.
Stockholm: Natur & Kultur, 2008.



I referenslistan!

• Referenserna sorteras i nummerordning

• Tre eller författare använd et al.

✓ E. E. Reber et al.

• Varje källtyp (Bok, artikel, e-material, etc.) skrivs enligt särskilda 
regler.

• Bok:

[1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.

• Kapitel I en bok:

[2] L. Stein, “Random patterns,” in Computers and You, J. S. Brake, Ed. 
New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.



I referenslistan!

• Artikel i en tidskrift:

[1] R. E. Kalman, “New results in linear filtering and prediction 
theory,” J. Basic Eng., ser. D, vol. 83, pp. 95-108, Mar. 1961. 

• Konferensbidrag:

[2] H. An, “Research Progress and Practice of Ecology Problems on 
Information Systems,” in IC4E 2010 : 2010 Int. Conf. on e-Education, 
e-Business, e-Management and e-Learning, Sanya, China, 2010, pp. 
415–419.

DOI nummer

• Digital Object Identifier

• Om det finns anges det i slutet av referensen. 

[3] H. An, “Research Progress and Practice of Ecology Problems on 
Information Systems,” in IC4E 2010 : 2010 Int. Conf. on e-Education, 
e-Business, e-Management and e-Learning, Sanya, China, 2010, pp. 
415–419. DOI:10.1109/IC4E.2010.131



I referenslistan!

• E-material:

• Utgå från regler som gäller tryckt material om det är möjligt

• Källor som endast finns elektroniskt har egna regler.

[2] Murdoch university library,  “IEEE Style,” Jul. 6, 2017. [Online]. 
Available: http://libguides.murdoch.edu.au/IEEE/internet 
[Accessed: Dec. 19, 2017].



Informationssökning/Mikael Rosell

• Sparar, organiserar och infogar referenser i ett MS 
Word dokument

• Läs mer under Guider & stöd på bibliotekets sidor
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Referenshanteringsprogram



Plagiering & Upphovsrätt!
noplagiat.bibl.liu.se



• Söka och använda!
https://liu.se/biblioteket/soka-och-lana 

• Plagiering och upphovsrätt!
https://liu.se/artikel/plagiering-upphovsratt

• Citera och referera!
https://liu.se/artikel/citeringsteknik 

Biblioteket ett stöd på vägen!



Vad är en vetenskaplig publikation?

• Vetenskapliga texter! (webbsida – Malmö Universitet)

– https://www.mah.se/Bibliotek/Sok-och-
skrivhjalp/Vetenskapliga-texter/

https://www.mah.se/Bibliotek/Sok-och-skrivhjalp/Vetenskapliga-texter/


Resurslitteratur

• Rumsey, S. 2008. How to find information : a guide for 
researchers, Maidenhead, Open University Press.
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