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Sökguide till PEP
Databasen PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing) innehåller 68 tidskrifter och 96 klassiska
böcker inom psykoanalys. Dessutom innehåller PEP fulltext och redaktörskommentarer till The
Standard Edition of the Complete Psychological Works (24 volymer) av Sigmund Freud och standardupplagan av hans Gesammelte Werke på tyska (18 volymer).

Att söka
Under fliken Search finns flera sökrutor som du kan använda dig av i din sökning. Du kan bl.a.
söka på författare och/eller på ett eller flera ord ur en artikels titel.
Det finns flera sätt att begränsa sökningen. Du kan bl.a. välja hur gamla referenserna ska vara,
välja vilket språk referenserna ska vara på eller välja publikationstyp.

När man skriver in flera ord i sökfälten läggs AND in automatiskt mellan varje ord. Du kan
använda dig av AND, OR eller NOT i din sökning. Dessa ord som används mellan sökorden i
databassökningar kallas för booleska operatorer.
AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex.
infantile AND sexuality
OR: ger en bredare sökning, minst ett av begreppen måste finnas med i sökningen, t.ex.
fantasy OR imagination
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NOT: används för att utesluta termer, t.ex. neurosis NOT narcissistic
Med hjälp av den nedersta sökrutan kan du söka på ett ord, flera ord eller fraser. Välj om ditt
sökord ska kombineras ihop med OR, AND eller NOT. Markera ett av alternativen och
ytterligare en sökruta läggs till där du kan skriva in ditt andra sökord.
Om du vill söka på en fras eller ett begrepp sätter du citattecken runt begreppet, orden ska då stå
intill varandra, t.ex. ”the ego” eller ”personal myth”. En sökning på ”personal myth” ger färre träffar än
en sökning på personal myth. Tänk på att vid frassökning finns det en risk att du avgränsar din
sökning för mycket och att du då kan missa intressanta referenser.
Under sökrutan finns flera alternativ att välja. Alternativet Para är förvalt.
De olika alternativen innebär:
• Article: sökningen görs på ord i hela dokumentet.
• Para: de ord som man söker på ska stå nära varandra.
• Quote: sökningen görs på ord i samma citat.
• Dream: sökningen görs på ord i samma drömbeskrivning.
• Dialog: sökningen görs på ord i samma dialogsekvens.
• Reference: sökningen görs i referensernas fotnoter.

Träfflistan
Träfflistan sorteras efter författare. Med hjälp av rullisten vid Sort, ovanför träfflistan, kan du
ändra hur listan sorteras.
Klicka på artikelns titel för att få fram fulltexten. Observera att de flesta tidskrifter har ett tre års
embargo som innebär att man inte får fram fulltext från de tre senaste årgångarna utan endast en
referens och ett abstract.
Om du inte får fram artikeln i fulltext klickar du på länken längst ner. Biblioteket kan i vissa fall
ha en prenumeration på tidskriften från en annan leverantör än PEP.

Om du inte hittar artikeln i fulltext kan du göra en beställning via bibliotekets beställningsformulär för fjärrlån. En artikelkopia kostar 40:- för högskolans studenter.
http://www.esh.se/bibliotek/tjanster/fjarrlanebestallning.html
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För att få fram information om författaren och eventuella kontaktuppgifter klickar du på den
runda symbolen med ett i som finns bredvid författarens namn.
I artikeln är de referenser som författaren refererar till rödmarkerade och genom att ställa
muspekaren på en referens öppnas en ruta med information om referensen. Om det finns en
liten röd pil längst ner i rutan så finns det en länk till fulltext. Klicka på pilen för att få fram
fulltexten.
Även i referenslistan i slutet av artikeln finns röda pilar vid de referenser som finns i fulltext. I
slutet av alla artiklar finns funktionen Article Citation. Klicka på Who Cited This? för att få
fram en lista på andra författare som citerat artikeln. (Observera att du då endast får fram artiklar
ur tidskrifter som finns indexerade i databasen PEP.)

Om du föredrar att läsa artikeln i Pdf-format klickar du på Pdf-symbolen högst upp till höger.
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Att söka på författare
Det finns två sätt att söka på författare. Under fliken Search kan du använda dig av sökrutan
Author. Skriv in efternamnet och välj sedan den författare som du söker ur droplistan som fälls
ut. Det andra sättet är att under fliken Author söka i ett författarindex över de författare som
finns i PEP. Välj bokstav utifrån författarens efternamn och leta sedan fram författaren som du
är intresserad av.

Att söka i tidskrifter
Under fliken Journals kan du söka direkt i de tidskrifter som finns i PEP. Klicka på den tidskrift
som du är intresserad av och du får fram en förteckning över de volymer som finns tillgängliga.

Välj volym och leta sedan fram artikeln. Klicka på artikelns titel för att få fram fulltexten.
Observera att de flesta tidskrifter har ett tre års embargo som innebär att man inte får fram
fulltext från de tre senaste årgångarna utan endast en referens och ett abstract.
Om du inte får fram artikeln i fulltext klickar du på länken längst ner. Biblioteket kan i vissa fall
ha en prenumeration på tidskriften från en annan leverantör än PEP.
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Om du inte hittar artikeln i fulltext kan du göra en beställning via biblioteket. En artikelkopia
kostar 40:- för högskolans studenter.

Att söka i böcker
PEP innehåller fulltext och redaktörskommentarer till The Standard Edition of the Complete
Psychological Works (24 volymer) av Sigmund Freud och standard-upplagan av hans Gesammelte
Werke på tyska (18 volymer). Dessutom finns 96 klassiska böcker inom psykoanalys av andra
författare.
Under fliken Books väljer du bok genom att klicka på titeln. Med hjälp av innehållsförteckningen
kan du gå direkt till det avsnitt i boken som du vill läsa.
Om du föredrar att läsa boken i Pdf-format klickar du på Pdf-symbolen högst upp till höger.
I Sigmund Freuds The Standard Edition of the Complete Psychological Works och Gesammelte Werke finns
en funktion som gör att du kan se texten på tyska och engelska samtidigt. Om du ställer muspekaren över ett textstycke i den tyska originaltexten så öppnas en ruta längst ner på sidan med
den engelska översättningen. Likaså om du läser den engelska översättningen så öppnas en ruta
med den tyska originaltexten.
Du kan också växla mellan de två textversionerna genom att klicka på de rödmarkerade siffrorna.

Under fliken Books finns även ordlistor och lexikon. PEP Consolidated Psychoanalytic Glossary
är en speciell ordlista för databasen PEP. Den är en sammanställning av flera olika ordlistor och
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lexikon inom psykoterapi. Även lexikonet The Language of Psycho-Analysis av Laplanche och
Pontalis finns tillgängligt.
I texter ur böcker och artiklar i PEP finns det länkar till orden i lexikonen. Om du för
muspekaren över ett ord i texten som finns med i något av lexikonen blir ordet blåfärgat och
klickbart. Klicka på ordet för att läsa förklaringen ur lexikonet.
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