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Inledning 

Web of Science och Scopus är de databaser som oftast används för bibliometrisk utvärdering. 

Dessa täcker den vetenskapliga publiceringen i varierande grad inom olika ämnesområden. 

Framförallt saknas många publikationer inom humaniora, samhällsvetenskap och 

teknikvetenskap. Google Scholar har därför föreslagits som ett alternativ till dessa databaser 

då denna databas ofta har bättre täckning av publikationer inom nämnda områden. Syftet 

med denna rapport är dels att utreda möjligheterna att använda Google Scholar för 

bibliometriska analyser och dels att använda Google Scholar för att utforska hur skillnader i 

de olika databaserna påverkar utfallet av bibliometriska analyser för ett ämnesområde som i 

särskilt hög grad har delar av sin publicering utanför Web of Science.  

I rapporten diskuteras först möjligheterna att använda Google Scholar för bibliometriska 

analyser, utifrån både ett praktiskt perspektiv och ett kvalitetsmässigt perspektiv. Därpå 

redovisas resultaten av en fallstudie av en Unit of Assessment (UoA) som ingick i RAE2012, 

vilken jämför Google Scholar, Web of Science och Scopus för utvärdering av denna UoA.  

Sammanfattning av resultat 

Google Scholar är inte ett alternativ till Web of Science och Scopus för bibliometriska analyser 

på grund av att det inte finns någon tillgång till strukturerad data, databasens bristfälliga 

definition och transperens av innehållet samt kvaliteten på data. Dock visar resultaten i denna 

undersökning att Google Scholar kan ge en kompletterande bild av forskningens genomslag, 

särskilt inom konferenstunga ämnesområden, och kan även belysa problem med 

täckningsgrad och kvalitet i Web of Science och Scopus. För UoA 6.3 Embedded electronics 

and computer systems som studerades i denna undersökning var citeringsgraden betydligt 

högre i Google Scholar än i både Web of Science och Scopus. Citeringarna kom i hög grad från 

artiklar och konferensbidrag som publicerats av etablerade förlag. Undersökningen visade 

också att Scopus innehöll referenser med fel trots att orginalreferenserna var korrekta och att 



 2 (13) 

 

Web of Science i många fall inte kunde matcha referenser till målobjekt på grund av att 

konferensnamn skrivs ut olika.  

Google Scholar för bibliometrisk utvärdering 

Web of Science och Scopus innehåller publikationer från en definierad mängd 

refereegranskade tidskrifter, konferensproceedings och förlag.1 Båda dessa databaser samlar 

in bibliografisk data direkt från de källor som de indexerar och bearbetar data manuellt till 

viss utsträckning. Om fel finns i data finns möjligheten att kontakta Web of Science eller 

Scopus för att få dessa korrigerade. Web of Science och Scopus kan även utesluta källor om de 

inte uppfyller villkor eller exempelvis fuskar med referenser.  

Google Scholar indexerar all data maskinellt med hjälp av dataprogram på webben (spindlar). 

Ingen manuell bearbetning av data sker i Google Scholar, utan data är i det skick som det 

återfinns på den webbplatsen som data hämtas från, vilket naturligtvis påverkar kvalitet på 

data. Det finns inga krav på refereegranskning av data i Google Scholar utan databasen 

indexerar även material som inte är refereegranskat, däribland populärvetenskap, opublicerat 

material och undervisningsmaterial.2 Vad Google Scholar indexerar och därmed varifrån 

citeringar kommer är därmed inte tydligt definierat.3 Eftersom indexering av data i Google 

Scholar sker automatiskt och i hög grad utan kontroll kan dessa manipuleras.4  

Data från Web of Science och Scopus kan laddas ned och bearbetas i olika format. Data från 

Google Scholar är i dagsläget endast tillgänglig via webbgränssnittet i de sökresultat som där 

genereras. Detta gör det svårt att på ett strukturellt sätt genomföra undersökningar på större 

mängder data, exempelvis varifrån citeringar kommer. Google Scholar erbjuder för 

närvarande inte någon API5 och det är inte heller möjligt att köpa data från Google Scholar för 

att kunna använda till analyser eftersom de licenser som Google Scholar har gentemot 

förlagen inte tillåter detta. En annan brist i data från Google Scholar är att den inte innehåller 

någon information om affiliering vilket omöjliggör utsökningar på lärosätesnamn och därmed 

också benchmarking mellan lärosäten.  

Av ovan nämnda anledningar är Google Scholar inte ett alternativ för utvärdering av 

forskning och inte lämpat som dataunderlag för medelsfördelning. Dock kan Google Scholar 

ge en kompletterande bild av forskningens genomslag. Framförallt gäller detta inom sådana 

forskningsområden där Web of Science och Scopus har låg täckning och därmed inte ger en 

heltäckande bild av forskningens genomslag. 

                                                        

1 Vilket innehåll man har tillgång till i Web of Science beror på vilka index som lärosätet betalar licens 
för. KTH har licens för Web of Science core collection som innefattar tidskrifter och 
konferensproceedings. KTH har inte licens för Book citation index som än så länge främst indexerar 
bokkapitel från amerikanska förlag och täcker en låg andel av KTH:s publicering. Lista på de källor som 
finns i Web of Science finns på http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ och lista för de källor som 
ingår i Scopus hittas på http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 
2 Isidro Aguillo, “Is Google Scholar Useful for Bibliometrics? A Webometric Analysis,” Scientometrics 
91, no. 2 (2012): 343–351, doi:10.1007/s11192-011-0582-8. 
3 Se http://scholar.google.se/intl/en/scholar/inclusion.html#overview  
4 Emilio Delgado Lopez-Cozar, Nicolas Robinson-Garcia, and Daniel Torres-Salinas, “Manipulating 
Google Scholar Citations and Google Scholar Metrics: Simple, Easy and Tempting,” arXiv:1212.0638 
[cs], December 4, 2012, http://arxiv.org/abs/1212.0638. 
5 En API (Application programming interface) gör det möjligt för datorprogram att interagera genom 
att specificera struktur på de data som finns tillgänglig att hämta.  

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://scholar.google.se/intl/en/scholar/inclusion.html#overview


 3 (13) 

 

Fallstudie av UoA 6.3 Embedded electronics and 
computer systems 

Flera forskningsområden inom KTH publicerar en stor andel av sina publikationer i 

konferensproceedings.6 Konferensproceedings har relativt låg täckning i Web of Science men 

högre täckning i Scopus. Detta innebär att saknade konferenspublikationer inte kan räknas 

med i statistiken men också att citeringar från dessa inte inkluderas i citeringsberäkningar. I 

denna fallstudie undersöks därför skillnader i Web of Science, Scopus och Google Scholar för 

en UoA vars forskningsresultat i hög andel publiceras i konferensproceedings.  

Resultat från RAE2012 

12 forskare ingick i UoA 6.3 Embedded electronics and computer systems i RAE2012. Dessa 

hade totalt 608 publikationer i DiVA publicerade 2004-2011. 48 procent av dessa återfanns i 

Web of Science (konferensindex inkluderat). För beräkning av fältnormerad citeringsgrad 

beställdes data från Karolinska Institutet (KI), vilka inte innefattar konferensindex (varken 

publikationer eller citeringar från dessa). Endast 10 procent av publikationerna från 2004-

2010 återfanns i KI:s bibliometriska system. Den fältnormerade citeringsgraden var 0,52 men 

baserades alltså på en liten andel av publikationerna.  

Tabell 1: Antal publikationer uppdelat per publikationstyp i RAE 2012 för UoA 6.3 
Embedded electronics and computer systems. 

Publications in DiVA                     

Document type Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Article in journal (peer reviewed) 94 14 7 4 4 14 13 12 26 

Article in journal (other) 3 1     1 1       

Article, review/survey                   

Book 3     1     1   1 

Book Review                   

Chapter in book 10 3 1 1     2   3 

Collection/Anthology (editor) 1 1               

Conference Paper 483 39 58 36 45 47 84 93 81 

Conference Proceedings (editor) 1           1     

Doctoral Thesis 3       1 1     1 

Licentiate Thesis 3   1       1 1   

Patent 1 1               

Report 6     2 2 1 1     

Total 608 59 67 44 53 64 103 106 112 

 

                                                        

6 RAE2012: KTH Research Assesssment Exercise 2012 (Stockholm: Royal Institute of Technology, 
2012). 
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Figur 1: Antal publikationer uppdelat per publikationstyp i RAE 2012 för UoA 6.3 
Embedded electronics and computer systems.  

 

Begrepp i undersökningen 

Nedan följer definition av de begrepp som används i rapporten. 

 Refererande objekt (referencing object) syftar till den publikation eller bibliografiska 

representation av denna som refererar till ett visst objekt.  

 Målobjekt (target object) syftar till den publikation eller bibliografiska representation 

av denna som refererande objekt refererar till. 

 Referens (reference) används om den hänvisning i det refererande objektets 

litteraturlista/referenslista som hänvisar till ett målobjekt.  

 Citering (citation) används endast då en referens har matchas till ett målobjekt och 

därmed kunnat räknas med i citeringsstatistiken. En referens som inte matchats har 

således inte resulterat i en citering.  

Dvs. Refererande objekt innehåller referenser som hänvisar till målobjekt och som när 

dessa kan matchas resulterar i citeringar.  

Beskrivning och resultat av undersökningen 

Undersökningen utgick från samma publikationer som ingick i RAE2012 och gjordes i juni 

2013. Eftersom manuella sökningar var nödvändiga för att undersöka skillnader i 

publikationsdata för UoA:n i Google Scholar, Web of Science och Scopus gjordes begränsning 

till publiceringsåret 2009. Vidare begränsades materialet till refereegranskade artiklar och 

konferensbidrag. Samtliga artiklar och konferensbidrag söktes upp manuellt i Web of Science, 

Scopus och Google Scholar. Tabell 2 visar antal publikationer och citeringar till de tre 

databaserna. Både antalet publikationer och antalet citeringar är betydligt fler i Google 

Scholar än i Web of Science och Scopus. Vidare är även antalet citeringar per publikation 

avsevärt fler.  
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Tabell 2: Antal publikationer och citeringar i Web of Science, Scopus och Google Scholar 

 Antal 

publikationer 

Andel av totalt antal 

i DiVA 

Citeringar Citeringar per 

publikation 

Web of Science 58 64% 73 1.26 

Scopus 77 85% 206 2.68 

Google Scholar 91 100% 714 7.85 

 

Undersökning av refererande objekt 

För att undersöka varifrån citeringarna i Google Scholar kom ifrån, dvs. de refererande 

objekten, gjordes ett slumpvis urval av 100 citeringar av de totalt 714 citeringarna. 

Publikationstyp och källa för de refererande objekten återfinns i Tabell 3 som visar att 

konferenspapper är den vanligaste refererande publikationstypen i urvalet. Tre av 

publikationerna kunde inte verifieras på grund av språk (kinesiska) och en på grund av att 

källa saknades. 

Tabell 3: Publikationstyper för 100 slumpvis utvalda refererande objekt i Google Scholar 

Publikationstyp Antal 

Konferenspapper 65 

Artikel i tidskrift 12 

Avhandling 12 

Kapitel i bok 3 

? (på kinesiska) 3 

Ingen källa 1 

Rapport 1 

Studentuppsats 2 

Dubbelt räknad citering 1 

Totalt 100 

 

För att kontrollera om citeringsmatchningen var korrekt söktes referensen upp i refererande 

objekt och kontrollerades (Tabell 4). 95 av citeringarna i de refererande objekten kunde 

verifieras. En citering kom från en lista över artiklar som ingår i avhandling i en 

publikationsdatabas. Den hade därmed räknats som att avhandlingskappan citerade artikeln.  
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Tabell 4: Referens i refererande objekt för 100 slumpvis utvalda refererande objekt i Google 
Scholar 

Kommentar om referens Antal 

Korrekt referens i refererande publikation 95 

Ej verifierbar 4 

I publikationslista i avhandling (felaktig) 1 

Total 100 

 

Information om refereegranskning var inte åtkomlig för samtliga refererande objekt. Däremot 

kunde information om utgivare och källa sammanställas vilket redovisas i Tabell 5. 

Avhandlingar, ej verifierbara objekt, studentuppsatser och den dubbelräknade citeringen 

uteslöts från denna sammanställning. Det är tydligt att de refererande publikationerna till en 

mycket stor del är utgivna av stora, vedertagna förlag. Endast ett fåtal publikationer är 

utgivna av mindre förlag.   

Tabell 5: Utgivare och källa för 100 slumpvis utvalda refererande objekt i Google Scholar, 
uppdelade efter publikationstyp. Inkluderar artiklar, konferensbidrag, böcker och 
rapporter.  

Källa – Publikationstyp och förlag/tidskrift 
Antal 

publikationer 

Conference Paper 65 

IEEE  55 

IEEE 3D System Integration Conference 2010, 3DIC 2010 3 

2011 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2011 2 

IEEE Electron Device Letters 2 

Proceedings - IEEE International SOC Conference, SOCC 2 
Proceedings - 22nd International Symposium on Computer Architecture and High Performance 

Computing, SBAC-PAD 2010 1 

IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems 1 

IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2012 1 

2010 IEEE International Conference on Ultra-Wideband, ICUWB2010 - Proceedings 2 1 
Proceedings - 15th CSI International Symposium on Computer Architecture and Digital Systems, 

CADS 2010 1 
2010 International Symposium on Industrial Embedded Systems, SIES 2010 - Conference 

Proceedings 1 

19th Conference on Electrical Performance of Electronic Packaging and Systems, EPEPS 2010 1 

2009 NORCHIP 1 

2010 15th IEEE European Test Symposium, ETS'10 1 
2011 8th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, 

AVSS 2011 1 

International Conference on Advanced Communication Technology, ICACT 1 
2012 11th International Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2012 - 

Conference Proceedings 1 

Proceedings - 2010 International Conference on Field-Programmable Technology, FPT'10 1 

Proceedings - IEEE Annual Symposium on VLSI, ISVLSI 2010 1 

2010 IEEE International Conference on Ultra-Wideband, ICUWB2010 - Proceedings 1 
Proceedings of the 2013 21st Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and 

Network-Based Processing, PDP 2013 , art. no. 6498567 , pp. 294-301  1 

2012 IEEE Electrical Design of Advanced Packaging and Systems Symposium, EDAPS 2012 1 
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Proceedings of the IEEE International Conference on VLSI Design 1 

2012 International Symposium on Electronic System Design 1 

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters  1 

28th Norchip Conference, NORCHIP 2010 1 

IEEE Design and Test of Computers 1 

35th IEEE/CPMT International Electronic Manufacturing Technology Symposium (IEMT) 1 
IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing Workshops and Phd 

Forum 1 

A Performance Estimation Technique for the SegBus Distributed Architecture 1 

IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 1 

Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings, APMC 1 

NOCS 2011: The 5th ACM/IEEE International Symposium on Networks-on-Chip 1 
CSAE 2012 - Proceedings, 2012 IEEE International Conference on Computer Science and 

Automation Engineering 1 
Proceedings - 2010 International Conference on Field Programmable Logic and Applications, 

FPL 2010 1 

DATE '13 Proceedings of the Conference on Design, Automation and Test in Europe  1 

Proceedings - 2012 8th International Conference on Semantics, Knowledge and Grids, SKG 2012 1 

Design, Automation and Test in Europe (DATE 2012) 1 
Proceedings - IEEE 9th International Conference on Dependable, Autonomic and Secure 

Computing, DASC 1 

Digest of Papers - IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium 1 
Proceedings - IEEE International Conference on Computer Design: VLSI in Computers and 

Processors 1 
Embedded Systems Week 2009 - 7th IEEE/ACM International Conference on 

Hardware/Software-Co-Design and System Synthesis, CODES+ISSS 2009 1 

Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems 1 

ESSCIRC 2010 - 36th European Solid State Circuits Conference 1 

Proceedings of the Asia and South Pacific Design Automation Conference, ASP-DAC 1 
ICSICT-2010 - 2010 10th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit 

Technology, Proceedings 1 
ReCoSoC 2012 - 7th International Workshop on Reconfigurable and Communication-Centric 

Systems-on-Chip, Proceedings 1 

Digital System Design (DSD) 1 

IEEE International Conference on 3D System Integration 1 
17th IEEE International Conference and Workshops on the Engineering of Computer-Based 

Systems, ECBS 2010 1 

IEEE 6th International Symposium on Embedded Multicore SoCs, MCSoC 2012 1 

Elsevier 2 

Procedia Engineering 1 

Procedia Computer Science 1 

IEEE/ACM 2 
Proceedings of the 2012 6th IEEE/ACM International Symposium on Networks-on-Chip, NoCS 

2012 1 
2nd International Workshop on Network on Chip Architectures, NoCArc 2009, In conjunction 

with the 42nd Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, MICRO42 1 

Springer 1 

Lecture Notes in Electrical Engineering 105 LNEE 1 

Emerald 1 

Information Management & Computer Security 1 

Trans Tech Publications 1 

Advanced Materials Research 1 

ACM 1 

DAC '13 Proceedings of the 50th Annual Design Automation Conference  1 
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SPIE 1 

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 1 

IGI Global Publishing 1 

International Journal of Grid and High Performance Computing 1 

Article in Journal 12 

Springer 3 

Discrete Event Dynamic Systems: Theory and Applications 1 

The Journal of Supercomputing 1 

Nanoscale Research Letters 1 

Elsevier 3 

Microprocessors and Microsystems 1 

Solar Energy Materials and Solar Cells 1 

Procedia Computer Science 1 

ACM 2 

SIGBED Review 1 

ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems 1 

Now Publishers Inc. 1 

Foundations and Trends in Electronic Design Automation 1 

World Academic Publishing 1 

International Journal of Environmental Protection 1 

Academic Press Inc. 1 

Journal of Computer and System Sciences 1 

Foundation of Computer Science 1 

International Journal of Computer Applications 1 

Book Chapter 3 

Wiley 2 

Taylor & Francis 1 

Report 1 

IBM 1 

Total 81 

 

Sammanlagt var 77 av de 100 refererande objekten artiklar eller konferensbidrag. Potentiellt 

sett skulle de kunna finnas i Web of Science och Scopus. Sökning genomfördes efter dessa i de 

båda databaserna för att se om de fanns indexerade i databaserna. Om både refererande 

objekt och målobjekt fanns i databasen kontrollerades även om referensen resulterat i en 

citering. Tabell 6 visar både antal av de 77 refererande objekten och målobjekten som fanns i 

de tre databaserna. Tabellen visar även hur många av referenserna som matchats och 

resulterat i citeringar.  
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Tabell 6: Antal refererande artiklar och konferensbidrag i Web of Science och Scopus av 100 
slumpvis utvalda refererande objekt i Google Scholar 

 Refererande objekt i 

databasen 

Både målobjekt och 

refererande objekt i databasen 

Referens matchad till 

målpublikation 

Google Scholar 77 77 77 

Web of Science 19 16 9 

Scopus 65 62 31 

 

Anledningen till att Google Scholar innehåller fler citeringar från artiklar och konferensbidrag 

till UoA 6.3 än Web of Science förklaras i stor utsträckning av att varken målobjekt eller de 

refererande objekten finns i Web of Science. Detta förklarar även en viss andel av 

diskrepansen mellan Scopus och Google Scholar. Dock förklarar det inte hela diskrepansen 

varken i jämförelse med Web of Science eller Scopus och därför kontrollerades även 

referenserna i de båda databaserna för de objekt där både målobjektet och refererande objekt 

fanns i respektive databas, men där en citering ändå inte hade noterats. Två anledningar till 

referenser som inte resulterat i citeringar kunde fastställas, (1) att referensen inte matchats 

till målobjektet och (2) att referensen var felaktig eller ofullständig i jämförelse med 

referensen i originaldokumentet.  

Tabell 7: Referenser som inte matchats trots att både refererande objekt och målobjekt finns 
i Web of Science respektive Scopus. 

 Web of Science  Scopus 

Inte matchad 6 1 

Artikel i tidskrift 1 0 

konferenspapper 5 1 

Felaktigt indexerad 

referens 

1 30 

Artikel i tidskrift 1 1 

konferenspapper 0 29 

Totalt 7 31 

 

För Scopus förklarades alla utom en utebliven citering på att det i Scopus fanns en felaktig 

referens, vanligtvis med avsaknad av titel, detta trots att alla referenser alltså har 

kontrollerats i fulltexten och alltså är korrekta (dock i vissa fall ofullständiga). Av dessa var 

alla utom ett av målobjekten konferenspapper. Figur 2 visar en referens i det refererande 

objektet från ett originaldokumentet publicerat av IEEE och Figur 3 visar hur samma referens 

ser ut i Scopus.  
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Figur 2: Referenslista i refererande objekt i fulltext från IEEE.  

 

Figur 3: Referenslista i refererande objekt i Scopus från samma publikation som i Figur 2. 

 

För Web of Science berodde den största delen av uteblivna citeringar (då både refererande 

objekt och målobjekt fanns i databasen) av att referensen inte kunnat matchas till 

målobjektet. Därför jämfördes referenserna och den bibliografiska informationen i 

målobjektet. Detta gjordes för 6 publikationer i Web of Science och även för den publikation i 
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Scopus som inte matchats trots att referensen inte är felaktig i förhållande till hur den ser ut i 

orginalpublikationen. För samtliga fall var målobjektet en konferenspublikation. Att 

referenserna inte kunnat matchas visade sig ha två orsaker: 

1. sidnummer saknades eller var olika i referensen och i målobjektets bibliografiska 

information.  

2. konferensens eller proceedingens namn skrivs olika i referensen och i målobjektets 

bibliografiska information.  

 

Konferensproceedings publiceras ofta både på webben och i bokform. Sidnumreringen kan 

variera mellan dessa former och kan därmed vara en anledning till att referenser till 

konferensbidrag inte matchas till målobjekt. Konferensnamn och namn på 

konferensproceedings kan ofta skrivas ut på olika sätt. Förkortningar används ofta och ibland 

utesluts delar som ”Proceednings of” eller ”Conference of”. Trots detta har Google Scholar 

kunnat matcha dessa referenser till målobjektet men detta har inte gjorts för nämnda 

referenser i Web of Science och Scopus. Nedan följer ett par exempel på referenser och 

målobjekt som inte resulterat i en citering i Web of Science trots att Google Scholar har räknat 

en citering för samma objekt.  

Exempel 1 – Konferensens namn skrivs på olika sätt: 

Målobjekt i Web of Science 

 

Referens i Web of Science 

 

Exempel 2 – Proceedingens namn och konferensens namn skrivs på olika sätt och 

sidnummer saknas: 

Målobjekt i Web of Science 

 

Referens i Web of Science 
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Slutsatser 

Undersökningen har visat att data från Google Scholar bättre täcker publiceringen för den 

undersökta UoA:n än Web of Science och Scopus. Vidare täcker Google Scholar fler av de 

objekt som hänvisar till UoA:ns publikationer. Citeringarna kommer i huvudsak från 

verifierbara källor och de träffar rätt objekt. Merparten av citeringarna tycks komma från 

publikationer som är en del av den vetenskapliga kommunikationen. Dock förekom ett par 

citeringar från studentuppsatser och en av citeringarna var en dubblett. Av de citeringar som 

kom från artiklar och konferensbidrag dominerar stora etablerade förlag som utgivare av de 

refererande objekten.  

Vid jämförelsen mellan Google Scholar och Web of Science framkom att Web of Science har 

bristfällig täckning av publikationer inom UoA:ns forskningsområde, vilket resulterar i färre 

publikationer i databasen för den undersökta UoA:n och även färre citeringar. Dessutom finns 

brister i hur Web of Science matchar referenser till målobjekt. Citeringsmatchningen behöver 

alltid göra en avvägning mellan att vara tillåtande och att vara restriktiv då referenser 

matchas mot målobjekt. En restriktiv citeringsmatchning ökar precisionen men missar en 

större andel citeringar som borde ha matchats (minskad recall). En tillåtande 

citeringsmatchning ökar antalet matchade citeringar men minskar precisionen. Det förefaller 

som att citeringsmatchningen i Web of Science är alltför restriktiv vilket innebär 

systematiskta problem med att matcha referenser till konferenspapper.  

Scopus har bättre täckning än Web of Science av både målobjekt och refererande objekt för 

UoA:n. Indexeringen av referenser från konferensbidrag verkar dock vara mycket bristfällig 

eftersom en stor andel av referenserna visade sig vara felaktiga i Scopus i jämförelse med 

originaldokumentet. Detta sätter stora frågetecken kring kvaliteten av citeringsstatistiken för 

konferensbidrag i Scopus.  

Avslutningsvis kan konstateras att ingen av de tre databaserna erbjuder dataunderlag med 

tillfredställande täckning och kvalitet för analyser av konferenspapper. För data i denna 

undersökning är Web of Science den källa som uppvisar den högsta kvaliteten, men samtidigt 

har Web of Science den sämsta täckningen av publikationerna. Scopus har en betydligt högre 

täckningsgrad men undersökningen visade att det finns stora frågetecken kring kvaliteten av 

referenserna i Scopus, vilket resulterar i oräknade citeringar.  

Google Scholar täcker flest av publikationerna och kan även matcha flest citeringar till dessa. 

Det finns dock frågetecken kring kvaliteten i Google Scholar. Dessutom är innehållet dåligt 

definierat. I dagsläget kan Google Scholar endast användas för bibliometriska analyser i liten 

skala eftersom det inte finns någon möjlighet att få tillgång till strukturerad 

maskinläsningsbar data. Om Google Scholar utvecklas så att dessa problem kan avhjälpas så 

skulle Google Scholar kunna vara ett alternativ för bibliometriska analyser. 
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Google Scholar -  http://scholar.google.se/intl/en/scholar/inclusion.html#overview  

Scopus - http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 

Web of Science -http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/  
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