
 

 

 

 

 

Elektroniskt tillgängliggörande 

En komparativ utvärdering av Google scholar och Summon 
 

 

 

 

Niklas Karlsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för ABM 

Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267 

Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2014, nr 623  



 2 

Författare/Author 
Niklas Karlsson 

Svensk titel 
Elektroniskt tillgängliggörande: komparativ utvärdering av Google scholar och Summon 

English Title 
Electronic availability: comparative evaluation of Google scholar and Summon 

Handledare/Supervisor 
Eva Hemmungs Wirtén 

Abstract 
 
Electronic availability of information resources has increasingly become an important part of academic libraries 
everyday vocation. This is a fact that puts impetus on the libraries to know more about the way in which elec-
tronic information is being dispersed and handled. This thesis aims to comparatively evaluate Uppsala university 
library´s own metadata system Summon with the publicly available equivalent Google scholar. The evaluation is 
based on Péter Jacsó´s theories on database evaluation which concretely puts focus on Summon and Google 
scholar via the use and application of ten different criteria. The uses of precision and relevance criteria were also 
implemented as additional evaluation tools. The results indicate that Google scholar at the moment has to be 
seen as a necessary complement in retrieving electronic information due to the fact that Summon is not yet fully 
functioning on all levels. This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies. 
 

Ämnesord 
Utvärdering, elektroniska informationsresurser, Google scholar, Summon, Péter Jacsó 

Key words 
Evaluation, Electronic information resources, Google scholar, Summon, Péter Jacsó 

 



 3 

Innehållsförteckning 

 

Inledning .............................................................................................. 5 

Bakgrund .............................................................................................................. 6 

Syfte och avgränsningar ....................................................................................... 7 

Frågeställningar .................................................................................................... 8 

Disposition ........................................................................................................... 8 

Google scholar ..................................................................................................... 8 

Summon ............................................................................................................. 10 

Uppsala universitetsbibliotek ............................................................................. 12 

Begreppsdefinitioner .......................................................................................... 13 

Forskningsöversikt ............................................................................ 16 

Studiet av GS utveckling.................................................................................... 17 

Studiet av databaskvalitet................................................................................... 21 

Teoretiska utgångspunkter och metoder ......................................... 23 

Teoretisk bakgrund: Péter Jacsó ........................................................................ 23 

Metodbruk av teoretiskt ramverk ....................................................................... 24 
Metodreflektion ........................................................................................................ 25 

Jacsós teorier om utvärdering av kvalitet i databaser ........................................ 27 
1. Databasens ämnesomfattning (Database subject scope) ....................................... 27 
2. Databasens omfång (Database dimensions) .......................................................... 27 
3. Databasens täckning av källor (Database source coverage) ................................. 28 
4. Den bibliografiska posten (Record content) ......................................................... 29 
5. Noggrannhet (Accuracy) ....................................................................................... 29 
6. Konsekvens angående utseende och innehåll (Format and content consistency) . 30 
7. Fullständighet (Completeness) .............................................................................. 30 
8. Kvalitet på ämnesindexering (Quality of subject indexing) ................................. 30 
9. Kvalitet på abstracts (Quality of abstracts) ........................................................... 31 
10. Kostnadsöverväganden (Cost considerations) .................................................... 31 

Komparativ metod.............................................................................................. 31 
Komparativ skevhet .................................................................................................. 32 
Komparationsmatris .................................................................................................. 33 

Effektivitetsmått ................................................................................................. 33 
Relevanskriterier ....................................................................................................... 34 
Precision.................................................................................................................... 35 
Bibliometriska mått ................................................................................................... 36 

Undersökning ..................................................................................... 37 

Databasernas namn ............................................................................................ 38 

Testsökning 1 ..................................................................................................... 38 

Resultatanalys .................................................................................................... 40 

Testsökning 2 ..................................................................................................... 43 
Resultatanalys ........................................................................................................... 44 



 4 

Testsökning 3 ..................................................................................................... 47 
Resultatanalys ........................................................................................................... 47 

Testsökning 4 ..................................................................................................... 51 
Resultatanalys ........................................................................................................... 52 
Felstavningar ............................................................................................................. 57 

Sammanfattande resultatanalys ...................................................... 61 

1. Databasens ämnesomfattning (Database subject scope) & Databasens omfång 
(Database dimensions) ................................................................................... 61 

2. Databasens täckning av källor (Database source coverage) .......................... 62 

3. Den bibliografiska posten (Record content) .................................................. 62 

4. Noggrannhet (Accuracy) ................................................................................ 63 

5. Konsekvens angående utseende och innehåll (Format and content 
consistency) .................................................................................................... 64 

6. Fullständighet (Completeness) ....................................................................... 64 

7. Kvalitet på ämnesindexering (Quality of subject indexing) .......................... 65 

8. Kvalitet på abstracts (Quality of abstracts) .................................................... 65 

9. Kostnadsöverväganden (Cost considerations) ............................................... 65 

Resultatmatris..................................................................................................... 66 

Slutdiskussion .................................................................................... 68 

Sammanfattning ................................................................................ 73 

Käll- och litteraturförteckning: ....................................................... 74 

Otryckt material: ................................................................................................ 74 

Tryckt- och elektroniskt material: ...................................................................... 74 

Bilaga .................................................................................................. 79 

Insamlad data: testsökning 1. ............................................................................. 79 

Insamlad data: testsökning 2. ............................................................................. 81 

Insamlad data: testsökning 3. ............................................................................. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill rikta ett stort tack till följande personer för deras hjälp i arbetet med 

denna uppsats: Vanda Kiselman Arlinger, Péter Jacsó, Ronnie Pingel, Eva 

Hemmungs Wirtén, Kerstin Rydbeck, Björn Hammarfelt, Linda Vidlund, Karin 

Byström, Caroline Myrberg och Niklas Willén. 

 



 5 

Inledning 

Uppsala universitetsbibliotek (UUB) förvärvade 2013 elektroniskt material för 

33,7 miljoner kronor vilket motsvarade 73 procent av det totala förvärvet inform-

ationsresurser.1 Motsvarande procentsats 2002 låg på 32 procent och tendensen är 

tydlig att det är elektroniska resurser som är på väg att ta över. Uppsala universi-

tets förvärvspolicy talar om att ‖kvalitet, konsekvens och bredd i samlingarna 

skall garanteras‖ samt att ‖allt material som införlivas med samlingarna skall, 

oavsett förvärvssätt, ha varit utsatt för en saklig bedömning‖.2 Det är här som mitt 

forskningsuppslag tar sin början; kvaliteten på det förvärvade och tillgänglig-

gjorda materialet, och mer exakt, kvaliteten på tillgängliggörandet av det förvär-

vade materialet. Ju mer material som tillgängliggörs elektroniskt desto viktigare 

blir det att förfina och sätta fokus på de kanaler som används till att ge åtkomst till 

materialet. Åtkomst av elektroniskt material är idag inte beroende av mötet med 

kompetenta bibliotekarier utan det är beroende av väl fungerande, kompetenta 

webbaserade söktjänster. 

Allison et al. diskuterade redan år 2000 problematiken som uppkommit för 

bibliotek med ett förändrat medielandskap med förändrade rutiner för informat-

ionsåtkomst.3 Hur ska bibliotek förhålla sig till utbudet av förändrade medieresur-

ser och vilka strategier är lämpliga att använda för att balansera frågor som berör 

kostnad, åtkomst, funktioner samt den lokala situationen för biblioteket? Det står 

klart att det krävs utvärderingsverktyg i syfte att ge förutsättningar för ett urval i 

ett växande och allt snårigare informationsresursutbud. Vägarna är många till in-

formation idag och det är viktigt att kunna identifiera dem, både som bibliotekarie 

och som student. Det är hög tid att sätta tillgängliggörandet i sig i fokus och att 

utsätta även den för ‖saklig bedömning‖. 

 

 

 

 

                                                 
1 Uppsala universitet Avd. för e-resurser, 2014-02-10. 
2 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Om biblioteket > Förvärvspolicy. [2013-11-02] 
3 Allison, D., McNeil, B. & Swanson, S. (2000), ‖Database selection‖, s. Passim. 
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Bakgrund 

Inom biblioteks- och informationsfältet har det sedan lanseringsåret 2004 vuxit 

fram ett eget forskningsfält som diskuterar, jämför och utvärderar det akademiska, 

fritt tillgängliga, webbaserade sökverktyget Google scholar. UUB använder, un-

dervisar i och tillgängliggör Google scholar (GS) idag som ett kompletterande 

verktyg att använda via universitetsbibliotekets webbplats och det finns ytterligare 

tendenser som tyder på att GS etablerar sig mer och mer som ett välanvänt aka-

demiskt verktyg. Forskning visar att GS redan 2008 hade haft god genomslags-

kraft i den akademiska världen i och med att majoriteten av forskningsbiblioteken 

i USA länkade till den på sina biblioteks webbplatser.4 Ytterligare en studie visade 

2011 genom att bedriva kvantitativ forskning att majoriteten av de tillfrågade stu-

denterna på ett amerikanskt universitet använder och har ett positivt intryck av GS 

som tillgängliggör dokument på ett sätt som uppfattas som enkelt och smidigt. 

Författaren noterar hur studenter mer och mer vänder sig till GS och att det är hög 

tid för universitetsbibliotek att anpassa sig efter den verkligheten.5 En annan 

undersökning undersökte användarstatistik för GS på ett amerikanskt universitet 

som visade att GS redan 2006 var ett väl använt akademiskt verktyg men att an-

vändningen tiofaldigats till och med 2011. GS hade 2011 till och med blivit ett 

mer använt sökverktyg än universitetets eget metasöksystem.6 Det finns således 

fog för att ta GS på allvar som ett seriöst alternativ för återvinning av vetenskap-

liga dokument.  

Howland et al. noterar i slutorden av sin undersökning, som redovisas i forsk-

ningsöversikten, att den ultimata jämförelsen för GS vore med ett helt och hållet 

lokalt indexerat informationssystem tillgängligt inom en organisation, men produ-

cerat av tredje part.7 UUB tillgängliggör idag ett sådant informationssystem, 

Summon, och det vore alltså intressant att jämföra dess förmågor med GS för-

mågor. GS är i sammanhanget det fria alternativet som söktjänst och Summon är 

söktjänsten som insamlar material via universitetsbibliotekets resurser. 

Hill beskriver den nya erans bibliotekssökverktyg, metasöksystem, som en 

‖gateway to information, local and worldwide‖ och att utvecklingen från en lokal 

katalog har gått fram i rekordfart.8 Resultaten återvinns från ett brett spektrum 

källor men författaren ifrågasätter ändå den individuella användbarheten. En an-

vändare ställs inför flertalet valmöjligheter i sitt informationssökande och biblio-

tek har inte längre kontroll och direkt ansvar för de informationsresurser som till-

gängliggörs. Hill undrar också ifall det längre är relevant att bedöma kvaliteten på 

                                                 
4 Neuhaus, C., Neuhaus, E. & Asher, A. (2008), ‖Google Scholar goes to school‖, s. 49. 
5 Cothran, T. (2011), ‖Google Scholar acceptance and use among graduate students‖, s. 293,300. 
6 Wang, Y. & Howard, P. (2012), ‖Google Scholar Usage‖, s. 94. 
7 Howland, J. L. m.fl. (2009), ‖How scholarly is Google Scholar?‖, s.233. 
8 Hill, J. S. (2008), ‖Is It Worth It?‖, s. 20. 
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individuella dokument. Kvalitetsaspekterna bör numera appliceras på kvantitativa 

mätningar på individuella dokument samt databasernas funktion som helhet och 

deras tillämpning som en webbaserad informationsresurs. Hill konkluderar att 

bibliotek kommer att behöva göra sig varse om användarnas behov och att kvali-

tetsaspekterna som inbegriper denna process är lika viktiga för biblioteken som 

ekonomin är. Med de kostnader som databaser för med sig kan också sägas att 

dessa aspekter är direkt avhängiga av varandra. Hill noterar att de söktjänster som 

bibliotek idag tillgängliggör behöver sättas under lupp och utvärderas i praktiken 

vad gäller kvalitet och funktion i syfte att tydligt nå ut till de avsedda användarna. 

Detta ger ett tydligt uppslag för en jämförande, utvärderande, undersökning. 

Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att granska och utvärdera kvaliteten på tillgängliggö-

randet av informationsresurser samt återvinningseffektiviteten hos Google scholar 

i jämförelse med Uppsala universitetsbiblioteks metasöksystem, Summon.  

Kvaliteten på tillgängliggörandet mäts via applicerandet av kriterier. Effekti-

vitet i detta sammanhang definieras av precision och relevans både vad gäller do-

kument och citeringar. Den här typen av undersökningar kan ha olika fokus bero-

ende på vad undersökaren är intresserad av att studera. En forskare kan ha strikt 

praktiska mål med att utvärdera sökverktyg med fokus bl.a. på funktion, indexe-

ring och sökmetoder (som i denna uppsats undersökning). I en annan typ av 

undersökning kan denne ha som mål att kartlägga kognitiva processer med fokus 

på interaktionen dator-människa.9 Jag kommer inte i denna uppsats att studera 

effekten på enskilda studenter vare sig som individer eller som särskilda grupper 

inom universitetets verksamheter som användare av dessa databaser. En sådan 

undersökning kan dock upptas i nästa steg med resultatet av denna studie och då 

ha ambition och syfte att komplettera denna studie. En annan avgränsning utgörs 

av att det är just ett universitetsbiblioteks tillgängliggörande som undersöks kom-

parativt, vilket får till följd att fokus ligger på vetenskapligt material i första hand. 

 

 

                                                 
9 Kagolovsky, Y. & Moehr, J. R. (2003), ‖Current Status of the Evaluation of Information Retrieval‖, s. 411. 
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Frågeställningar 

 Hur väl återvinner Google scholar informationsresurser jämfört med 

UUB:s sökverktyg Summon?  

 Hur bra är databaserna i jämförelse med varandra på att återvinna re-

levanta informationsresurser?  

 Vilka är databasernas styrkor respektive svagheter? 

Disposition 

Efter inledningen följer en presentation av GS, Summon och UUB samt en ge-

nomgång av centrala begrepp. Sedan följer en genomgång av forskningsläget. 

Efter det följer en genomgång av de teoretiska utgångspunkterna och den metodik 

som kommer att användas. Redovisningen av undersökningen tar sedan vid i vil-

ken resultat kommer att redovisas och diskuteras var för sig i varje delundersök-

ning. Efter det följer resultatredovisning i sammanfattad form för att redovisa en 

helhet, ett slutresultat. På det följer en slutdiskussion följt av en sammanfattning. 

Google scholar 

GS är multiämnesdatabasen och det webbaserade sökverktyget som utvecklades 

och lanserades 2004 av Google i syfte att tillgängliggöra vetenskapligt material 

från hela världen.10 GS indexerar och tillgängliggör en rad olika former av akade-

miskt och vetenskapligt material fritt utan kostnad för användarna och man söker 

ett aktivt samarbete med den akademiska världen i form av universitet, högskolor, 

förläggare och forskare.11 Den individ som tillskrivs utvecklingen av GS är ingen-

jören Anurag Acharya som säger att han motiverades av dels tanken på att ge nå-

got tillbaka till den akademiska världen som Google kommer ifrån, dels att hjälpa 

studenter att nå aktuellt material.12 Sökverktyget emanerade ur ett av Google pro-

ducerat pilotprojekt kallat CrossRef search som var en vetenskaplig söktjänst som 

tillgängliggjorde fulltextdatabaser kopplade till ett stort antal vetenskapliga för-

läggare, akademiska sällskap och institut.13 
GS baserade 2006 sina sökningar på tre 

resurskällor och metoder. Först används en egenproducerad algoritm för att identi-

fiera ‖till synes‖ akademiska dokument tillgängliga på webben och detta inklude-

rar exempelvis tidskriftsartiklar, avhandlingar och rapporter. Sedan inkluderar GS 

                                                 
10 Aguillo, I. F. (2011), ‖Is Google Scholar useful for bibliometrics?‖, s. 344. 
11 Google scholars webbsida > Om Google scholar.[2013-11-22] 
12 Miller, W. & Pellen, R. M. (2009), Google Scholar and more, s. 14. 
13 Mayr, P. & Walter, A.-K. (2007), ”An exploratory study of Google Scholar‖, s. 2. 
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material återvunnet från sina akademiska samarbetspartners som består av tid-

skriftsförläggare, akademiska sällskap, databasproducenter etc. och detta material 

är oftast fulltextmaterial återvunnet i samförstånd med universitet och kommer 

från deras intranät eller från förläggares egna begränsade material. Materialet är 

inte sökbart i Googles allmänna sökmotor utan finns bara att återvinna via GS. I 

det tredje steget adderar GS citeringsinformation som man sedan använder för att 

presentera materialet med och för att mäta relevans.14  

Sedan 2004 års betaversion har GS vuxit och utvecklat sin täckning betänkligt 

samt lanserat flertalet utvecklingar av söktjänsten till att bl.a. återvinna patent, 

juridiskt material, uppsatser, böcker, kapitel, artiklar etc.15 GS har varit en succé 

och grunden har varit det fria tillgängliggörandet av vad som blivit en av de 

största vetenskapliga bibliografiska databaserna. GS sammansätts av material från 

ett oredovisat antal stora databaser, material från den s.k. osynliga webben samt 

resultat från Googles sökmotorer till vilka GS sedan inkluderar citeringsinformat-

ion, dvs. bibliometrisk information.16 Den osynliga webben är en betäckning på 

alla de informationsresurser som normalt inte indexeras i sökmotorer och anled-

ningar till att de inte syns kan vara att de är lösenordskyddade och/eller att in-

formationsproducenten helt enkelt inte vill att materialet ska vara sökbart. Exem-

pel på sådana informationsresurser är företag och organisationers intranät samt 

säkra databaser använda av banker och myndigheter.17 Aguillo noterar att GS på 

detta sätt blivit fullt jämförbart med de kommersiella alternativen och stordataba-

serna Web of Science (Thomson reuters) och Scopus (Elsevier).18 Under 2013 har 

GS också inlett ett samarbete med Thomson reuters.19 GS inordnar sina sökresultat 

efter relevans och man erbjuder även sökning med hjälp av ‖operatorer‖.20 Dessa 

är författarsökning, publikationsbegränsning och datumbegränsning och till dessa 

kan man addera s.k. booleska operatörer och dessa redovisas nedan. 

 

 Operatören "+" ser till att dina resultat inkluderar vanliga ord, bokstä-

ver eller siffror som Googles sökteknik i vanliga fall ignorerar, som i 

[+de knuth]; 

 Operatören "-" utesluter alla resultat som innehåller det här sökordet, 

som i [flowers -author:flowers];  

 Frassökning visar bara resultat som innehåller den exakta frasen, som i 

["as you like it"];  

                                                 
14 Walters, W. H. (2007), ‖Google Scholar coverage of a multidisciplinary field‖, ss. 1121–1122. 
15 Aguillo, I. F. (2011), ‖Is Google Scholar useful for bibliometrics?‖, s. 344. 
16 Aguillo, I. F. (2011), ‖Is Google Scholar useful for bibliometrics?‖, s. 344. 
17 Sher, J. (2010), ‖The Invisible Web‖, s. 9. 
18 Aguillo, I. F. (2011), ‖Is Google Scholar useful for bibliometrics?‖, s. 344. 
19 Day, J. (2013), ‖Thomson Reuters Pulling Web of Science from Discovery Services‖.[2014-02-25] 
20 Google scholars webbsida > Om Google scholar > Avancerade söktips.[2014-02-20] 
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 Operatören "ELLER" visar resultat som innehåller något av dina 

sökord, som i [stock call OR put];  

 Operatören "titel:" som i[intitle:mars] visar bara resultat som innehål-

ler ditt sökord i dokumentets titel.   

 

Sedan 2006 har Google utvecklats på flera fronter och främst har man förfinat 

citeringsredovisningen och man har också gjort den interaktiv.21 Jacsó redovisar 

2008 att GS vuxit och utvecklats och han pekar specifikt på adderandet av Google 

books samt utvecklingen av citeringsredovisningen.22 GS citations och GS metrics 

heter dessa funktioner idag med fokus på citeringsredovisning och de finns i syfte 

att hjälpa forskare att läsa av forskningsläget i världen via analys av citeringar i 

olika vetenskapliga tidskrifter.23 En annan ny funktion är att GS redovisar biblio-

tekslänkar till valfritt bibliotekssystem såsom exempelvis Libris.24  

Summon 

Summon lanserades i januari 2013 i betaversion som Uppsala universitetsbiblio-

teks första metasöksystem som återvinner metadata från hela UUB:s spektrum av 

informationsresurser, både elektroniska likväl som fysiska. Ett metasöksystem är 

ett sökverktyg som utifrån sökfrågan återvinner dokument från andra databaser, 

informationsresurser och sökverktyg. Syftet är att användaren ska slippa leta efter 

resurserna på olika ställen och istället låta metasöksystemet återvinna materialet 

till ett specifikt gränssnitt.25 Materialet som tillgängliggörs via Summon är inte fritt 

tillgängligt på webben som GS är utan det krävs studentinloggning eller att man 

använder UUB:s datorer på plats. I mars 2014 uppdaterades systemet och återlan-

serades som, inofficiellt, Summon 2.0. Summon administreras av UUB men är 

inköpt efter upphandlingsprocess från den amerikanska sökverktygs- och e-

resursproducenten Serials solutions som ägs av ProQuest, som tillgängliggör 

elektronisk information via produkter och tjänster. 26 Summon kostar UUB 240 000 

kronor per år.27 Summon är ett webbaserat sökverktyg som indexerar ett biblioteks 

samlade informationsresurser och i UUB:s fall blir den en del av ett intrikat nät-

verk av informationsverktyg- och informationsresurser. Citeringsinformation in-

dexeras i samarbete med Web of Science som bistår med en länk till listan av refe-

                                                 
21 Badke, W. (2013), ‖Coming Back to Google Scholar‖, ss. 65–66. 
22 Jacsó, P. (2008), ‖Google Scholar revisited‖, ss. 103–104. 
23 Google scholars webbsida > About Google scholar > Metrics. och > Citations.[2013-12-10] 
24 Google scholars webbsida > Inställningar > Bibliotekslänkar.[2013-12-10] 
25 Oppenheim, C. m.fl. (2000), ‖The evaluation of WWW search engines‖, s. 192. 
26 ProQuest webbsida > Product lines > Serials Solutions.[2014-02-20] 
27 Uppsala universitet Avd. för e-resurser, 2013-12-13. 



 11 

rerande artiklar i sin databas. Summon består av flera aktiva delar och verktyg i 

sitt inre maskineri och dessa är: 

 

 360 Core: verktyg som administrerar kontrollen och tillgängliggöran-

det av elektroniska resurser.  

 360 link: verktyg för att återvinna material snabbt och effektivt från 

olika källor. 

 Marc updates: uppdateringsverktyg för elektroniskt material.28 

 

Till detta kopplas UUB:s egen katalog Disa för att komplettera tillgängliggörandet 

i syfte att skapa ett enhetligt tillgängliggörande av alla UUB:s informationsresur-

ser via ett gränssnitt, en sökruta. Nedan på denna sida redovisas ett schema över 

UUB:s tillgängliggörande av informationsresurser och det visar hur detta nya sy-

stem inkorporerar hela hanteringen av såväl elektroniska som fysiska informat-

ionsresurser. Summon använder de booleska operatorerna OR, NOT och AND och 

sökning på exakta termer möjliggörs via användandet av ‖citattecken‖. Även s.k. 

jokertecken finns att använda och dessa är ? och * och de används som öppet 

tecken antingen i ett ord, namn eller som öppen avslutning. Udig är manuellt kata-

logiserat material, Udix är maskinellt katalogiserat material.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Serials Solutions webbsida > Services.[2013-12-15] 
29 Uppsala universitet Avd. för e-resurser, 2013-12-13. 

Figur 1. Karta som redovisar funktion i Summon. 

Källa. E-resursteamet UUB 2014-02-10. 
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Uppsala universitetsbibliotek 

Eftersom att Summon tillgängliggörs av Uppsala universitetsbibliotek är det rele-

vant att presentera grundläggande information om UUB och den verksamhet man 

upprätthåller. UUB är ett offentligt forskningsbibliotek inom verksamheten för 

Uppsala universitet med uppgift att: 

…ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen på universitetet och delta i univer-
sitetets forskning och utbildning genom bland annat informationssökning och användarut-
bildning. Biblioteket utvecklar verksamheten kontinuerligt för att hålla jämna steg med den 
tekniska utvecklingen och forskningens och utbildningens behov.

30
 

 

Universitetsbibliotekets verksamhet är uppdelad på 12 olika enheter, ämnesbiblio-

tek, och 2012 hade dessa nästan 1,9 miljoner fysiska besök och över 2,6 miljoner 

besök på webbplatsen www.ub.uu.se. Antalet böcker och seriella publikationer 

tillgängliga uppgick 2012 till över 5,2 miljoner och till dessa tillgängliggjordes 

över 400 000 e-böcker, 20 000 e-tidskriftstitlar och 271 databaser.31 UUB är orga-

niserat i biblioteksgrupper med följande ansvarsområden: 

 

 Humaniora, teologi, och sociologi 

 Juridik, samhälls- och utbildningsvetenskap 

 Kulturarvssamlingar 

 Medicin, farmaci, teknik, naturvetenskap 32   

 

För varje ansvarsområde upprättas en förvärvsplan och denna uppdateras årligen 

och ställer krav att de olika ämnesbiblioteken samarbetar och har gemensamma 

arbetssätt, mål och principer. I Uppsala universitetsbiblioteks dokument för mål- 

och strategier 2013 kan man läsa i första meningen att ‖UUB:s uppdrag är att ge 

användarna bästa tänkbara biblioteksservice‖.33 Vidare ska biblioteket vara ‖inter-

nationellt framstående…‖ och ‖i takt med den tekniska utvecklingen…‖ och att 

man ska vara ‖ett av Europas mest moderna bibliotek för forskning och utbild-

ning…‖.34 Som en del av helheten som är Uppsala universitet identifierar man att 

‖Uppsala universitetsbiblioteks uppgift är att med ansvar för den vetenskapliga 

informationsförsörjningen vara en del av universitetets infrastruktur‖.35 

 

 

                                                 
30 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Om biblioteket.[2013-11-23] 
31 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Om biblioteket > Biblioteket i siffror.[2013-11-23] 
32 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Om biblioteket > Förvärvspolicy.[2013-11-02] 
33 Burman, L. (2013), ‖Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013‖, s. 1. 
34 Burman, L. (2013), ‖Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013‖, s. 1. 
35 Uppsala universitets webbsida > Organisation och styrning > Mål, handlingsplaner, strategier > Mål- och 

regeldokument > Organisation > Arbetsordning för Uppsala universitetsbibliotek.[2013-12-03]  
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Vad gäller förvärv av material så redovisar UUB bl.a. följande riktlinjer:  

Uppsala universitetsbibliotek skall förvärva tryckt litteratur, elektroniska resurser samt hand-
skrifter, kartor och bilder till stöd för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom 
universitetets vetenskapsområden. Kvalitet, konsekvens och bredd i samlingarna skall garant-
eras, och ett långsiktigt perspektiv bör upprätthållas för att tillgodose framtida forskningsom-
råden och utbildning.36 

 

Följande riktlinje visar på ett fokus på tillgängliggörande och digitalisering ‖Till 

särskilda styrkeområdena skall höra samlingarnas utveckling och tillgängliggö-

rande, Open Access, publicering digitalt och på papper, kulturarvets vård och di-

gitalisering.‖37 

Begreppsdefinitioner 

En del av begreppen som kommer att användas i denna uppsats kan behöva defi-

nieras, förklaras och motiveras hur de passar in i uppsatsen och dess undersök-

ning. Även om både GS och Summon i praktiken är sökverktyg så kan de som 

synes av följande definition också benämnas databaser och även bibliografiska 

databaser. 

 

Databas: 

En databas är en samling data, information, som är speciellt organiserad för att 

snabbt kunna sökas och återvinnas via en dator.38  Nationalencyklopedin definierar 

på ett liknande sätt en databas som en ‖mängd av data, ordnade i ett eller flera 

dataregister, som är tillräcklig för ett visst ändamål eller för ett visst databehand-

lingssystem.‖39  

 

Bibliografisk databas: 

Bibliografisk databas: referensdatabas: innehåller referenser till publicerad littera-

tur såsom artiklar, rapporter, patent, böcker etc.40 Dessa dokument återvinns sedan 

oftast från bibliotekskataloger och fulltextdatabaser.  

Vad gäller kvalitetsaspekten föreligger det en poäng att reda ut hur det defi-

nieras i sammanhanget.  

 

 

 

                                                 
36 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Om biblioteket > Förvärvspolicy.[2013-11-02] 
37 Burman, L. (2013), ”Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013”, s. 1. 
38 Britannica Online Encyclopedia, sökord: database (computer science) [2013-11-22] 
39 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: databas [2013-11-23] 
40 Feather, J. & Sturges, P. (2003), International encyclopedia of information and library science, s. 127. 
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Kvalitet:  

Med kvalitet avses datakvalitet. Datakvalitet definieras i Nationalencyklopedin 

som:  

...den egenskap hos mät- och observationsprocessen som associeras till resp. data som ett mått 
på generaliteten av datas sanningshalt och ändamålsenlighet. Datakvalitet kan uttryckas som 
en funktion av datas känslighet för konflikter och ändringar i förutsättningarna för deras defi-
nition och produktion i en teorigrundad mätprocess med hänsyn tagen till insamling, organi-
sation, bearbetning och användning. För databaser och datorbaserade informationssystem kan 
begreppet utvecklas som en samhällsvetenskaplig generalisering av den teori som finns för 
fysiska mätningars noggrannhet och precision… I datorsammanhang har emellertid datakvali-
tet tenderat att reduceras till en exakthet som är besläktad med formella systems krav på kon-
sistens, fullständighet och avgörbarhet.41  

 

Denna beskrivning av datakvalitet stämmer mycket väl överens med syftet med 

denna undersökning eftersom det är just exakthet vad gäller täckning, återvinning 

och relevans som ska undersökas i huvudsak. Kvalitet är i sammanhanget ända-

målsenlighet redovisad i form av ett resultat bestående av statistik, siffror och 

hårda data. 

 

Bibliometri: 

Med bibliometri avses ‖kvantitativa studier av litteraturens sammansättning och 

förändring‖.42 Ett vanligt sätt att göra detta är att dokumentera och analysera cite-

ringar dvs. referenser som forskare uppger i vetenskapliga artiklar, som hänvisar 

till andra vetenskapliga artiklar och forskare. Citeringar och citeringsmått i veten-

skapliga tidskrifter finns där i syfte att synliggöra kvalitetsaspekter såsom prestat-

ionsgrad, signifikans samt att positionera enskilda tidskrifter i ett internationellt 

vetenskapligt publicerande nätverk.43 I detta nätverk fungerar den bibliometriska 

informationen ofta som underlag för forskare och organisationer vid olika till-

fällen som exempelvis vid sökande av anslag, vid promoveringar och vid utnäm-

ningar.44 Det citeringsmått som främst används är impact factor. Garfield introdu-

cerade begreppet impact factor redan 1955 och det är ett mätbegrepp som syftar 

till att visa en tidskrifts relevans inom vetenskapliga områden.45 
Impact factor bas-

eras på antal citeringar under det aktuella året till artiklar publicerade under de 

senaste två åren och Garfield kallar detta element för numerator. Det baseras 

också på det totala antalet citerbara artiklar publicerade under de senaste två åren, 

vilket han kallar denominator. Dessa två variabler, nominator och denominator, 

divideras sedan med varandra för att på så sätt nå ett resultat som påvisar impact 

                                                 
41 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: datakvalitet [2013-11-23] 
42 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: bibliometri [2013-01-13]  
43 Glänzel, W. & Moed, H. F. (2002), ‖Journal impact measures in bibliometric research‖, s. 171. 
44 Durieux, V. & Gevenois, P. A. (2010), ‖Bibliometric Indicators‖, s. 342. 
45 Garfield, E. (2006), ‖The history and meaning of the journal impact factor‖, s. 90. 
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factor.46 Vid användning av bibliografiska databaser fungerar bibliometrisk in-

formation som ett sätt att snabbt identifiera ett vetenskapligt nätverk. Det är ett 

nätverk som består av artiklar skrivna av forskare från samma fält som publicerat 

liknande undersökningar om det aktuella ämnet. På detta sätt kan man direkt ori-

entera sig inom ett specifikt forskningsområde och se hur forskningsläget utveck-

lats över tid samt identifiera viktiga aktörer.47 Dessa dimensioner av bibliometri 

och citeringar som verkar på olika plan motiverar och understryker bibliometrins 

roll i denna utvärderande undersökning av två databaser. Det är en viktig aspekt 

av informationshantering idag och det är en aspekt som både GS och Summon tar 

fasta på och inkluderar i sitt praktiska utbud av tjänster och funktioner.  

 

Tillgängliggörande: 

Det kan också vara relevant att reda ut vad som exakt menas med det i denna upp-

sats frekvent använda ordet tillgängliggörande. Tillgängliggörande (av elektro-

niska informationsresurser) innebär att en text görs tillgänglig i sin helhet som 

nedladdningsbar fil eller som läsbar direkt på skärmen. Tillgängliggörande av 

fysiska informationsresurser likt böcker och tidskrifter innebär att information om 

deras praktiska åtkomlighet görs tillgänglig. Tillgängliggörande är således något 

som är i högsta grad praktiskt mätbart, och det är också avhängigt relevansdefinit-

ioner som redovisas i uppsatsens avsnitt för relevanskriterier. 

     

Användarna: 

Eftersom tillgång till material från Summon kräver studentinloggning från UUB är 

användarna följaktligen så som de adresseras i denna undersökning sådana som 

har sagda studentinloggning. Dessa är således studenter, forskare, lektorer, profes-

sorer m.fl. verksamma inom Uppsala universitet. 

 

Översättningar: 

Uppsala universitetsbibliotek översätter i sin guide för bibliotekstermer de aktu-

ella engelskspråkiga informationsvetenskapliga begreppen som följer.48  

 

 Information retrieval: informationsåtervinning. Kort form: återvinning. 

 Coverage: täckning. Antalet återvunna dokument. 

 Currency: aktualitet 

 

                                                 
46 Nelhans, G. (2013), Citeringens praktiker, s. 13. 
47 Durieux, V. & Gevenois, P. A. (2010), ‖Bibliometric Indicators‖, s. 342. 
48 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Service > Bibliotekstermer på svenska och engelska.[2013-12-05] 
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Forskningsöversikt 

Det är främst två specifika tjänster som varit intressanta i utvärderingen av GS 

funktioner och dessa har rört dels återvinningen av information, alltså resultatet av 

sökningar, samt mätning av citeringar dvs. bibliometrisk information.49 Dessa två 

aspekter av GS är vitala och har också varit en ingång till flertalet studier av GS 

funktioner samt jämförande studier av GS med olika akademiska databaser.  

I följande forskningsöversikt kommer jag att redovisa olika typer av under-

sökningar som innefattat GS. Dessa studier är mestadels komparativa och behand-

lar mestadels återvinningsprecision och de visar alla på olika sätt att utvärdera 

akademiska databaser och i synnerhet GS. Undersökningarna presenteras i krono-

logisk ordning i syfte att synliggöra utvecklingen av studiet av GS och även för att 

synliggöra hur denna uppsats undersökning passar in i sammanhanget. I och med 

att databaser och elektronisk information bildar ett kontinuerligt föränderligt om-

råde främst tekniskt, är det speciellt viktigt att redogöra kronologiskt för hur ut-

vecklingen för elektroniskt tillgängliggörande ser ut. Genom att göra på detta sätt 

blir det också naturligt att återkomma till detta avsnitt i en avslutande diskussion 

för att placera resultaten och undersökningen i ett större sammanhang. Efter redo-

visningen av undersökningarna av GS så kommer jag att redovisa en kort översikt 

om utvärdering av databaser i syfte att ge ett historiskt och processuellt perspektiv 

på undersökningen i stort. Vad gäller Summon så verkar det som att sökverktyget 

inte alls ännu satts under lupp av forskare på samma sätt som GS och det finns 

inga komparativa undersökningar av de praktiska funktionerna att redovisa i dags-

läget. Dock har flertalet universitet i världen såsom engelska Dartmouth college, 

University of Huddersfield samt amerikanska North Carolina state university ge-

nomfört användarundersökningar i syfte att utvärdera hur Summon och dess funkt-

ioner mottas bland användarna. Förutom att dessa undersökningar visar på varie-

rade intryck rörande Summons gränssnitt och återvinningsförmåga var det intres-

sant att utläsa att det fanns användare som själva jämförde Summon med GS.50 

                                                 
49 Meier, J. J. & Conkling, T. W. (2008), ‖Google Scholar’s Coverage of the Engineering Literature‖,  s.197. 
50 Dartmouth College Library (2009), An Evaluation of Serials Solutions Summon As a Discovery Service for 

the Dartmouth College Library, s. 26. 
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Utöver jämförelsen med GS var användarna över lag nöjda med sökverktyget med 

reservation för att alla funktioner inte fungerar optimalt i det initiala skedet.51 

Studiet av GS utveckling 

Jacsó utförde 2005 en jämförande studie av tre multidisciplinära bibliografiska 

databaser; GS, Web of Science och Scopus.52 Han utförde flertalet testsökningar 

för att mäta djup, bredd och citeringsfrekvens och kom fram till resultat som han 

utvärderade såsom otillräckliga vad gäller GS funktioner i jämförelse med de båda 

andra. Han pekade på brister vad gäller återvinningsprecision och citeringsfunkt-

ion och vid 2005 års undersökning identifierar han GS som ‖often an extremely 

distant third‖ i jämförelsen med Web of Science och Scopus.53 Avslutningsvis kri-

tiserar Jacsó GS och Google för att deras automatiska citeringsåtervinningsfunkt-

ion inte fungerar tillnärmelsevis till den prestationsgrad som den borde och har 

potential och underlag till att göra. Dessa undersökningar av Jacsó är viktiga i 

denna kontext som är min uppsats, min komparativa undersökning av GS och 

Summon där jag kommer använda mig av de utvärderande verktyg och metoder 

som databasforskaren Jacsó utarbetat. Vad har hänt sedan 2005 vad gäller jämfö-

relsen med andra liknande databaser? Är GS fortfarande klart sämre eller har man 

närmat sig i kvalitet?  

Andersson och Pilbrant skrev 2005 en magisteruppsats där de komparativt ut-

värderade GS och den liknande söktjänsten Scirus (Elsevier).54 De genomförde 30 

testsökningar, 5 på respektive valt ämnesområde, på de två söktjänsterna och ut-

värderade de 20 första resultaten utifrån ämnesrelevans och akademiskt innehåll. 

Frågorna man ställde var med hur stor precision söktjänsterna kunde återvinna 

material utifrån sökfrågorna samt i vilken utsträckning de återvann vetenskapligt 

material. Ämnesområdena valdes utifrån en webbsida som sammanställer veten-

skapliga informationsbehov och sökfrågorna ställdes på samma sätt med hjälp av 

de avancerade inställningarna i båda söktjänsterna. Utifrån bedömningsverktyg 

som mäter relevans och akademiskt innehåll kom man fram till ett resultat som 

indikerade att GS återvann ett högre resultatantal akademiska dokument medan 

Scirus återvann material med större relevans gentemot ämnet. Överlag var skill-

                                                 
51 MoreBetterLabs, Inc. (2010), NCSU Libraries Summon user research: findings and recommendations, s. 

Passim. 
52 Jacso, P. (2005), ‖As we may search-Comparison of major features of the Web of Science, Scopus, and 

Google Scholar citation-based and citation-enhanced databases‖, s. Passim. 
53 Jacso, P. (2005), ‖As we may search-Comparison of major features of the Web of Science, Scopus, and 

Google Scholar citation-based and citation-enhanced databases‖, s. 1546. 
54 Andersson, C. & Pilbrant, M. (2005), Google Scholar eller Scirus för vetenskapligt material på webben?, 

ss. 1–3. 
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naderna små och författarna ansåg att söktjänsterna kompletterar varandra och de 

är båda lämpliga att använda.   

Walters jämförde 2006 GS med sju prenumerationsdatabaser och gjorde sök-

ningar på 155 artiklar på ämnet ‖migration i senare delen av livet‖ publicerade 

mellan 1990 och 2000.55 Resultatet visade att GS insamlade den högsta procentsat-

sen av sökt material på 93 procent vilket var hela 27 procent bättre än den bästa 

prenumerationsbaserade databasen. Dock påpekar författaren att GS trots allt inte 

var ett seriöst alternativ till specificerade prenumerationsdatabaser. Insamlings- 

och hanteringsmekanismerna av dokument ses som osofistikerade av författarna, 

även om de samtidigt imponeras av det höga sökresultatet i antal. 

Mayr och Walter utvärderade GS insamlingsprecision 2006 genom att välja ut 

artiklar ur fem olika tidskriftslistor vilka bildade ett brett akademiskt spektrum 

med sammanlagt ca 9500 sökbara titlar.56 Tidskriftslistorna var från olika ämnes-

områden och av olika storlek. Sökningar på respektive tidskrift gjordes och resul-

tatet och dess innehåll analyserades steg för steg för att mäta informationsinnehåll. 

GS uppvisade i denna undersökning en återvinningsprecision om 78,5 procent (i 

snitt). Författarna identifierar GS som ett intressant alternativ med potential med 

sin citeringsanalys och sina fria resultat, men att det fortfarande var ett klart sämre 

alternativ till specialdatabaser och bibliotekskataloger. Bl.a. pekar man på GS 

oförmåga att hitta tysk litteratur, dess oförmåga att insamla open-access material 

som gjorts tillgängligt för fri sökning samt oförmågan att insamla aktuellt (nytt) 

material. Inkonsekvens, irrelevant material samt att GS begränsar varje sökresultat 

till 100 dokument var också nackdelar som blottlades i sökningarna. 

Shultz jämförde 2007 återvinningsprecision hos GS och PubMed genom att 

först genomföra tio olika sökningar på ämne, författare, titel, tidskrift samt dessa i 

kombinationer i PubMed via den databasens olika sökfunktioner.57 Sedan speglade 

författaren sökningarna i GS för att simulera en användares sökvägar och sökal-

ternativ. Resultatet visade att GS gav ett större antal i sökresultatet än PubMed i 8 

av 10 sökningar. Shultz mätte även citeringar och kunde uppmäta åtkomst av full-

textdokument i 116 av 247 (46,96 procent) citerade källor i GS och 72 av 147 

(48,98 procent) i PubMed. 125 av 247 (50,61 procent) av GS återvunna citeringar 

var unika för GS medan PubMed insamlade 147 varav 46 (31,29 procent) var 

unika. Shultz sökningar visade på GS kvantitativa styrka men visade också att GS 

i jämförelse med en etablerad databas som PubMed återvinner sökresultat och 

citeringar som hamnar utanför det valda ämnet. Detta är pga. att GS använder en 

bredare vokabulär i sin återvinning av dokument, den söker efter ord eller bok-

stavsföljder, och inte koncept och mening. Shultz utvärderar sin undersökning 

med att säga att det är av vikt för bibliotekarier att tydliggöra för sina användare 

                                                 
55 Walters, W. H. (2007), ‖Google Scholar coverage of a multidisciplinary field‖, s. 1121. 
56 Mayr, P. & Walter, A.-K. (2007), ‖An exploratory study of Google Scholar‖, s. 1. 
57 Shultz, M. (2007), ‖Comparing test searches in PubMed and Google Scholar‖, s. 442,443. 
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vad som är GS styrkor och svagheter. Vidare ser Shultz förtjänster med att göra 

liknande, jämförande, undersökningar i framtida sammanhang. 

Neuhaus et al. studerade 2008 hur närvarande GS var i akademiska samman-

hang i praktiken genom att mäta närvaro på 948 USA-baserade universitets cam-

pus- och biblioteks webbplatser.58 Dessa var utvalda utifrån sin examinerande sta-

tus och kunde delas in i fyra olika kategorier baserat på akademisk nivå. Man 

mätte även länkar mellan bibliotekens resurser och GS. Resultatet visade på att 

universitet i den högsta akademiska kategorin uppvisade störst frekvens i länk-

ningen med 73 procent närvaro av GS. Övriga kategorier uppvisade en dalande 

tendens med 33 procent närvaro på näst högsta och betydligt lägre andel på de två 

lägsta nivåerna respektive. Författarna identifierar GS som en ny våg att följa med 

i och att GS är ett fenomen och en resurs att räkna med samt att vidare studera och 

kontinuerligt följa. 

Howland et al. undersökte 2009 hur GS stod sig kvalitativt gentemot en bibli-

oteksdatabas.59 Författarna bad sju ämnesbibliotekarier välja att utforma typiska 

sökfrågor från studenthåll inom ett brett spektrum ämnen från humanistiska äm-

nen till naturvetenskapliga ämnen. Sedan fick bibliotekarierna redogöra för hur de 

formulerade sökfrågan och vilken av bibliotekets databaser de använde för ända-

målet. Författarna dokumenterade sedan dessa sökfrågor och omformulerade dem 

till att fungera som sökfrågor i GS i komparativt syfte. Utifrån dessa premisser 

återvann man sedan 30 resultat i vardera databasen aktuell för den specifika sök-

frågan och i GS för att sedan jämföra och utvärdera de återvunna citeringarna från 

varje källa utifrån kriterier som bedömer akademiska attribut och kvalitet.60 30 

resultat valdes på grund att det fanns forskning som visade på att mindre än en 

procent använder sökresultat lägre ‖rankade‖ av Google än 30. Resultatet av 

undersökningarna visade att GS hade klart högre akademisk kvalitet och precision 

i sin återvinning av citeringar över hela ämnesspektrumet än de databaser som 

biblioteket använder sig av i sitt vardagliga arbete. Författarna ser resultatet som 

validerande för studenters alltmer trogna användning av GS som en första källa till 

informationsresurser. Vidare noterar man att GS uppvisade bättre värden än pre-

numerationsdatabaserna både vad gäller precision och täckning och att GS strävar 

att fortsätta utveckla sina funktioner och sin förmåga. 

Chen gjorde 2010 en undersökning som följer upp en utvärdering av Neuhaus 

et al. genomförd 2005 av GS återvinningsprecision för att undersöka hur GS ut-

vecklats och förbättrats över tidsrymden fem år.61 Neuhaus et al. jämförde material 

från 47 olika databaser med GS i syfte att mäta GS återvinningsförmåga.62 400 

                                                 
58 Neuhaus, C., Neuhaus, E. & Asher, A. (2008), ‖Google Scholar goes to school‖, s. 39. 
59 Howland, J. L. m.fl. (2009), ‖How scholarly is Google Scholar?‖, s. 228. 
60 Eng. Scholarliness. 
61 Chen, X. (2010), ‖Google Scholar’s Dramatic Coverage Improvement Five Years after Debut‖, s. 221. 
62 Neuhaus, C. m.fl. (2006), ‖The Depth and Breadth of Google Scholar‖, s. 127. 
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slumpmässigt utvalda artiklar från 8 databaser söktes i 2010 års undersökning av 

GS vilket renderade ett resultat där endast 2 artiklar inte hittades, vilket gav 100 

procent återvinningsprecision i 6 databaser och 98 procent i resterande 2 databa-

ser. Sedan 2005 års undersökning, där motsvarande resultat låg kring 50 procent, 

identifierar Chen GS som ett verktyg att ta på fullaste allvar inom den akademiska 

världen. Författarens slutsats blir till och med att bibliotek verkligen kunde börja 

sätta sina informationsresursers prenumerationer under seriöst skrupel och omvär-

dering till förmån för GS. Chen observerar också i en annan artikel från samma år 

att fritt tillgängligt vetenskapligt material via fria söktjänster blivit alltmer popu-

lärt och föredras alltmer i konkurrens med kommersiella databaser och biblioteks-

kataloger.63 Författaren ser potential för ett skifte för enskilda bibliotek att gå från 

att lägga en stor del av budgeten på informationsresurser till att istället använda 

fria resurser och därmed få mer utrymme att göra sitt jobb till fullo (eftersom att 

mer resurser då frigörs till verksamheten). 

Adriaanse och Rensleigh gjorde 2010, 2011 och 2013 en komparativ studie i 

tre steg av GS, Web of Science och Scopus där man sökte att mäta vilket av de tre 

som bäst kunde återvinna citeringar till vetenskapliga artiklar om miljövetenskap i 

Sydafrika mellan åren 2004-2008.64 Inom ämnet miljövetenskap rymdes 26 speci-

fika underämnen såsom biodiversity, geology och water sciences och man gjorde 

sökningarna i 9 sydafrikanska miljövetenskapliga tidskrifter. Utifrån frågeställ-

ningen om hur det fria alternativet GS står sig i jämförelse med betalalternativen 

Web of Science och Scopus jämförde man dessa på tre plan: makro-utvärdering 

(citeringsresultatets funktionalitet), mikro-utvärdering (citeringsresultatets källor) 

samt en uttömmande verifikation av kvaliteten av citeringarna och deras källor. 

Det sista steget verifierade att hela citeringsprocessen hade korrekta kopplingar 

till korrekt tidskrift och korrekt källa.  

Resultatet av hela undersökningen visade att de tre olika citeringsresurserna 

återvann ett varierat resultat. Web of Science återvann flest citeringar samt flest 

unika dokument från samtliga tidskrifter. Angående återvunna dubbletter i resulta-

tet så var GS den enda som återvann (multipla) dubbletter. Scopus återvunna re-

sultat var minst inkonsekvent vad gäller kvaliteten och verifikationen av innehål-

let, i direkt jämförelse med GS och Web of Science. GS var sämst i detta hänse-

ende och fallerade bl.a. vad gäller stavning, tidskriftsnummer och volymnummer. 

Författarna ser gärna fler liknande undersökningar där man söker på andra ämnes-

områden, populationer och tidsperioder samt att de är viktigt för en citeringsåter-

vinnande söktjänst- eller databas att minimera, och helst utrota, inkonsekvenser i 

sökresultatet för att nå så hög precision som möjligt. Vetenskapen måste fram och 

                                                 
63 Chen, X. (2010), ‖The Declining Value of Subscription-based Abstracting and Indexing Services in the 

New Knowledge Dissemination Era‖, s. 79.  
64 Adriaanse, L. S. (2013), ‖Web of Science, Scopus and Google Scholar‖, s. 730. 
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vara sökbar, enligt författarna, vilket innebär att den inte får hejdas av eventuella 

systemfel i söktjänsterna. 

Studiet av databaskvalitet 

Vidare kan vara det intressant att redovisa för tidigare forskning om databaskvali-

tet och de metoder som använts och utarbetats för utvärdering vilka gett eko in i 

vår högteknologiska tid. Bailey och Pearson utarbetade 1983 en metod för att 

mäta och analysera dataanvändares tillfredställelse (eng. user satisfaction) inför 

datafunktioner i syfte att förbättra informationssystems produktivitet och deras 

artikel har idag citerats över 3000 gånger enligt en sökning i GS.65 Denna metod 

var applicerbar på allehanda informationsresurser och databaser, även om det gi-

vetvis var ett litet utbud under den tidsperiod som artikeln skrevs. Metoden appli-

cerade sedan 39 olika frågor på användaren av databasen att besvara i form av 

intervjuer. Frågorna berörde alla delar av datafunktion för användaren och satte 

fokus på kvalitet över ett brett spektrum. Användaren fick placera sina intryck av 

varje specifik frågeställning på en skala vilket gav handfasta resultat att utvärdera. 

Bailey och Pearsons artikel följdes upp i Platisa och Balabans artikel från 2009 

som behandlar och sammanställer olika metoder framtagna för utvärdering av 

funktion hos olika informationssystem.66 I artikeln diskuteras och presenteras sju 

tillägg till Bailey och Pearsons 39 frågor och dessa berör kollektiv, organisationell 

funktion vilket utökar mätfrågorna till sammanlagt 46 stycken sammanställda i 

åtta kategorier. Det är intressant att notera hur nödvändigt det är för utvärde-

ringsmetoder att vara dynamiska i sin grundform i syfte att klara av att vara rele-

vanta i en evigt föränderlig teknologisk tidsålder.      

Cahn utvecklar vidare förslag till utvärderingsmetoder att applicera på databa-

ser i sin artikel från 1994 och hon alluderar specifikt till Jacsó och dennes då be-

gynnande skapande av utvärderingsmetoder.67 Det är en intressant tidsperiod att 

rapportera ifrån eftersom databaser och inte minst webben var i färd att utvecklas 

rejält. Testsökningarna som gjordes gick ut på att söka på medvetet felstavade ord 

och sedan mäta återvinningsprecision och citeringar. På detta sätt gick det också 

att se täckning och storlek hos en databas. Författarens slutsats är att kvaliteten på 

databaserna är att prioritera och vidare utveckling av utvärdering och tester är 

nödvändiga i framtiden.  

                                                 
65 Bailey, J. E. & Pearson, S. W. (1983), ‖Development of a tool for measuring and analyzing computer user 

satisfaction‖, s.530. 
66 Balaban, N. & Platisa, Gordana (2009), ‖Methodological Approaches to Evaluation of Information System 

Functionality Performances and Importance of Successfulness Factors Analysis‖, s. Passim. 
67 Cahn, P. (1994), ‖Testing database quality‖, s. Passim. 
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Wilson undersökte också under åren 1993/1994 hur användarna uppfattar kva-

liteten på webbaserade databaser och denne frågade via enkäter över 600 databas-

användare i tolv europeiska länder.68 Dessa personer utgjordes i huvudsak (91,3 

procent) av bibliotekspersonal. Enkäten listade tio kriterier kopplade till kvalitet 

och fångade så in databasens funktioner och innebörder. Wilson konstaterar i sina 

resultat att det finns ett konsekvent språk av utvärderingskriterier som är applicer-

bart över landsgränser och över ämnesgränser. Dock ser författaren gärna att 

framtida studier utarbetar vidare anpassning och förfining av utvärderingsmetoder 

applicerbara på databaser.  

Rittberger och Rittberger diskuterar i sin artikel från 1996 mätning av kvalitet 

hos informationsresurser använda i webbaserade bibliografiska databaser.69 Förfat-

tarna föreslår utvärderingsmetoder för hela processen i skapandet av databasen 

från förvärv av dokument, analys av innehåll, ämne samt bibliografisk utvärde-

ring. Kvalitetsaspekten bedöms via fem kriterier som alla mäter dokumentposter-

nas korrekthet och funktion på olika sätt. Vidare diskuterar man vilka aspekter 

som är relevanta att bedöma och utvärdera vid skapandet av databaser. Genom att 

presentera dessa aspekter av skapandet och utvärderandet av databaser noterar 

författarna att dessa kriterier och bedömningsgrunder också kan användas i anpas-

sad form när det kommer till utvärdering av individuella, specifika, databaser. 

Författarna noterar också att kvalitet utgör en viktig aspekt för användarna och att 

med väl utarbetade utvärderingsmetoder kan användarna jämföra informationssy-

stem för optimerat urval och användning. 

 

                                                 
68 Wilson, T. D. (1998), ‖EQUIP‖, s. 345. 
69 Rittberger, M. & Rittberger, W. (1997), ‖Measuring quality in the production of databases‖, s. 25.  
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Teoretiska utgångspunkter och metoder 

Teoretisk bakgrund: Péter Jacsó 

Denna uppsats kommer att utvärdera två databasers funktioner och förmågor och 

för att kunna genomföra en sådan undersökning behövs teoretiskt stöd. Detta häm-

tas från en etablerad ungersk, i USA verksam, databasforskare vid namn Péter 

Jacsó. Jacsó utvärderade tidigt GS kapacitet och funktioner samt analyserade in-

nehållet och han var tidigt ute med rekommendationer till Google att inkorporera 

metadata som publicisterna tillgängliggjort. Han påpekade också i ett tidigt skede 

att GS behöver utveckla sina funktioner både vad gäller gränssnitt och specifika 

sökfunktioner såsom trunkering.70 Péter Jacsó är professor i biblioteks- och in-

formationsvetenskap inom University of Hawaiis fakultet för informations- och 

datavetenskap. Jacsó har genom sin professionella karriär arbetat med och följt 

utvecklingen av databaser samt bl.a. utvecklat universitetskurser som berör det 

digitala biblioteket, webbaserade sökstrategier samt utvärdering av databaser. 

Hans egen forskning har berört ämnen såsom databasdesign- kvalitet, informat-

ionsåtervinningsverktyg, utvärdering av akademiska digitala arkiv och databaser 

samt citeringsanalys (bibliometri).71 Han har i dessa ämnen publicerat flertalet 

böcker, konferenshandlingar samt skrivit runt 500 vetenskapliga artiklar och han 

är idag erkänd som en av världens toppexperter inom databasutvärdering.72   

2001 publicerade han Content evaluation of textual CD-ROM and web data-

bases (2001) som är en professionell guide för utvärdering av textuella databaser 

tillgängliga via webben (eller via, det numera sällan använda mediet, CD-ROM). 

Boken ger en systematisk ingång till utvärdering via sin redovisning av verktyg i 

form av utvärderingskriterier, vilka ger praktisk förutsättning för bibliotekarier 

och informationsspecialister att kritiskt utvärdera informationsresurser. Boken 

ingår i en serie böcker på temat databassökning sammanställd av Carol Tenopir 

som är professor på fakulteten för informationsvetenskap på University of Tennessee.73 

 

                                                 
70 Neuhaus, C., Neuhaus, E. & Asher, A. (2008), ‖Google Scholar goes to school‖, s. 40. 
71 University of Hawaii, webbsida > Péter Jacsó. [2014-02-20] 
72 ZoomInfo.com, webbsida > Péter Jacsó. [2013-11-10] 
73 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases.s.Passim. 
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Jacsó redovisar i boken sina teorier kring utvärdering och delar upp utvärde-

ringen i tio kriteriestyrda delutvärderingar som tillsammans bildar ett helhetsin-

tryck och bedömning av kvaliteten på databasen. Dessa kriteriestyrda utvärdering-

ar täcker in ett spektrum av databasens funktioner och förmågor och sätter fokus 

på allt från ämnesomfattning och omfång till kvaliteten på ämnesindexering och 

citering. Genom att använda detta omfattande teoretiska ramverk så täcker man på 

en och samma gång in alla de delar av utvärderingsprocessen som tagits upp i de 

olika utvärderingsprojekten som redovisades i tidigare forskning. Vardera delun-

dersökning i denna utvärderingsmetod kan anpassas till att utgå från ämnen, idéer 

och konkreta uppslag funna i tidigare forskning, i syfte att praktiskt koppla under-

sökningen till befintlig forskning. En stor fördel är att resultatet blir jämförbart 

med flertalet tidigare utvärderingsprojekt och på så sätt applicerbart i en etablerad 

kontext, i ett forskningsfält, av utvärderingsresultat. 

Metodbruk av teoretiskt ramverk 

Jacsós teorier i form av tio kriterier för utvärdering av databaser kommer fungera 

som ett teoretiskt ramverk för utvärderingen av mina utvalda databaser. Den hu-

vudsakliga metoden för att utvärdera databaserna är både kvalitativ och kvantita-

tiv och består av användandet av de tio kriterierna implementerade genom en rad 

olika tester, experiment, analyser och andra specifikt anpassade arbetssätt och 

metoder.74 Denna metodik hjälper till att kartlägga och bekräfta bl.a. databasernas 

ämnesomfattning, omfång, noggrannhet, konsekvens och fullständighet. Syftet är 

att i slutändan nå ett resultat som beskriver kvaliteten på tillgängliggörandet av 

innehållet hos de utvärderade databaserna. Metoden kommer sedan att anpassas 

och understödas med hjälp av tidsrelevanta, aktuella urvalskällor. Dessa urval-

skällor kommer att användas i syfte att bidra med relevant information att grunda 

och belägga testsökningar med och de kan bestå av olika typer av aktuell statist-

iskt förankrad data.  

Metoden kompletteras av en metod för att mäta återvinningsprecision som 

frekvent använts i tidigare undersökningar av GS och andra databaser.75 Denna 

metodik går ut på att använda ett effektivitetsmått som i praktiken mäter databa-

sernas förmåga att tillgängliggöra relevant material. Syftet med att använda ett 

effektivitetsmått som mäter återvinningsprecision är att förstärka den kvantitativa 

delen av undersökningen. Genom att granska återvinningsprecision utvinns hårda 

data som berättar om databasernas respektive förmåga att tillgängliggöra ett resul-

tat av relevant material som korrelerar till så hög grad som möjligt med den aktu-

                                                 
74 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases, ss. 8–9. 
75 Landoni, M. & Bell, S. (2000), ‖Information retrieval techniques for evaluating search engines‖, s. 126. 
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ella sökfrågan. Den data som produceras av dessa metoder och verktyg kommer 

sedan att bilda underlag för en jämförande diskussion om de båda databasernas 

styrkor och svagheter. Resultatet av undersökningarna kommer också att redovi-

sas i grafisk form i syfte att presentera resultatet på ett så tydligt och pedagogiskt 

sätt som möjligt. En s.k. komparationsmatris kommer också att figurera i under-

sökningen i och med att det är en jämförande analys och syftet med den är också 

att vara så tydlig och pedagogisk som möjligt. 

 

Metodreflektion 

Kärnan i undersökningen kommer således att vara att utvärdera det tillgänglig-

gjorda materialet utifrån dels Jacsós teorier, dels utifrån effektivitetsmåttet precis-

ion. Det som motiverar valet av dessa metoder är att hitta teoretiska grunder som 

möjliggör en praktisk utvärdering. En central tanke är att hitta utvärderande verk-

tyg som emanerar ur en genuin teoretisk förståelse för databasers funktioner. Som 

man kan läsa ovan är Péter Jacsó just en sådan etablerad teoretiker inom detta 

område vilket föranledde att jag intresserade mig för hans teorier. Boken som re-

dovisar dessa teorier är från 2001 och det har givetvis hänt väldigt mycket i ut-

vecklingen av inte minst webbaserade databaser sedan dess. Detta föranledde na-

turligt en skepsis inför analysen av Jacsós teorier såsom de redovisas i boken, 

dock så märkte jag ganska snart att teorierna fortfarande i högsta grad är applicer-

bara i praktiken. Fokus ligger på att utvärdera återvinning av dokument på olika 

sätt samt att granska den bibliografiska posten och dessa är funktioner och bygg-

stenar som databaser fortfarande består av. Detta bekräftas också inte minst av 

Jacsó själv när jag konsulterar denne i den här frågan.76  

En annan aspekt som behöver belysas är undersökningsobjektens föränderliga 

natur. Det är viktigt att understryka att vad gäller information och tillgängliggö-

rande av information så är det ett fält som ständigt utvecklas både tekniskt och 

idémässigt. Stor vikt är alltså att lägga på tidsaspekten, att undersökningen tittar 

på hur databasernas tillgängliggörande fungerar just vid denna tidpunkt när under-

sökningen sker under tidiga 2014. Vad säger resultaten om hur elektroniskt till-

gängliggörande ter sig i praktiken och kan förbättrade funktioner inom ett sök-

verktyg förändra hur sökverktygen används? Fördelen med en undersökning av 

denna typ är att den ger ett resultat att utgå ifrån, en dokumentering av ett tillgäng-

liggörande och inte minst en kartläggning av processen som är elektroniskt till-

gängliggörande. Under sena 2014 kan databaserna vara bortplockade, utvecklade 

med nya, bättre, funktioner eller så kan de också vara precis likadana.77 Det går 

inte att veta. Tack vare att det görs liknande undersökningar kontinuerligt som 

                                                 
76 Kontakt med Péter Jacsó via webbaserade portalen Academia.edu [2013-12-23] 
77 I slutet av mars 2014 uppdaterades Summon och dess funktioner. 
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utvärderar tillgängliggörandet av information får dock en sådan här undersökning 

ändå en given plats bland de andra undersökningarna. Som man kan se i avsnittet 

forskningsöversikt bildar den här typen av utvärderande undersökningar en krono-

logisk linje som dokumenterar en utveckling vad gäller webbaserat tillgängliggö-

rande. Nästa undersökning som görs bildar nästa viktiga steg i denna dokumentat-

ion, alldeles oavsett vad som hänt med undersökningsobjekten fram till dess.  

Det finns också en risk för s.k. observationseffekt, (eng. observer effect alt. 

hawthorne effect) i och med att jag under undersökningens gång för en dialog med 

e-resursteamet som hanterar mitt ena undersökningsobjekt Summon.78 Från dem 

har jag fått information om kostnader och statistik. Denna risk är jag i högsta grad 

medveten om och det har påverkat mitt beteende i mina kontakter med dem vilket 

bl.a. givit att jag inte diskuterat några sammanställda resultat eller delgett dem 

några skriftliga rapporter under undersökningens gång. Observationseffekt beskri-

ver den grad av påverkan en undersökare har på sitt studieobjekt.79 

  Nedan finns en illustration av hur metodprocessen kommer att se ut i detta 

arbete. Det som i slutändan mäts är kvalitet och det mäts genom att undersöka 

precision och hur databaserna svarar upp till Jacsós utvärderingskriterier. 

 

Figur 2. Illustration av metodprocessen. 

 

 

Källa: uppsatsförfattaren 09-01-2014. 
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79 The association for qualitative research, webbsida, sökord: observer effect [2014-02-13] 
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Jacsós teorier om utvärdering av kvalitet i databaser 

 

Här följer en redovisning av Péter Jacsós teorier om kvalitetsutvärdering av inne-

hållet i databaser. De presenteras i form av de tio utvärderingskriterierna som alla 

är avhängiga av varandra i skapandet av en helhetsbild som beskriver kvaliteten 

på innehållet i databaserna. 

1. Databasens ämnesomfattning (Database subject scope)  

 

Omfattning inbegriper i detta kriterium ämnesområde, storlek, spridning, täckning 

av olika typer av mediematerial samt geografisk och språklig täckning och syftet 

är att utvärdera ämnesbredden på det tillgängliggjorda materialet. Efter en initial 

analys av databasens namn i syfte att fastslå ämnesförankring förordas testsök-

ningar i syfte att mäta ämnesomfattning som använder sökord och söktermer ur 

olika ämnesområden. I dessa sökningar inbegrips tids- och språkaspekter, och 

Jacsó understryker att resultatet av dessa sökningar ska ses som en del av en hel-

het, alltså tillsammans med resultaten som genereras av samtliga kriterier. Det är 

också viktigt att redogöra för skillnader i databasers funktioner och indexering av 

material för att undvika felaktiga resultat. När det finns sådana skillnader är det 

viktigt att göra testsökningar som utgår från samma premisser. Jacsó noterar också 

att väl genomtänkta och förankrade testsökningar korrelerar positivt med vidare 

testsökningar i syfte att utvärdera andra funktioner och områden av databasen.80  

2. Databasens omfång (Database dimensions) 

 

Storlek, aktualitet och sammansättning spelar en stor roll i hur en databas mark-

nadsför sig själv men storleken i sig är ingen garant för varken kvalitet eller täck-

ning. Testsökningar som redovisar storlek och antal dokument föreslås i ett första 

skede och Jacsó diskuterar bl.a. om vikten av att mäta databasens djup vad gäller 

tidskrifter. Finns de viktigaste med, hur många artiklar och upplagor tillgänglig-

görs och hur många citeringar redovisas är viktiga frågor. Glapp och hål i återvin-

ningen av tidskrifter och citeringar ger flera negativa konsekvenser för forskare 

som förlitar sig på informationen för att kunna bedriva sin forskning. Vidare sök-

ningar för att redovisa storlek kan göras på språk, geografisk härkomst och tidspe-

riod och syftet med dessa är att utvärdera databasens omfång och djup vad gäller 

antalet återvunna dokument.  

Aktualitet indikerar hur snabbt ett dokument tillgängliggörs och snabbhet räk-

nas som en av de stora fördelarna med webbaserade databaser. Denna aspekt 
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handlar också om att mäta tidsmässigt från vilka perioder databasen återvinner 

material. Detta är beroende av ämnet och där ämnet är nytt och aktuellt bör också 

databasen återvinna nytt och aktuellt material. Författaren noterar också riskerna 

som gör sig gällande för publicister av databaser med material från tredje part. 

Den medlande rollen mellan användarna och producenterna genererar ytterligare 

kostnader och fördröjningar. Detta är negativa konsekvenser som webbaserade 

databaser med direkt åtkomst från producenter av information slipper. Jacsó un-

derstryker vikten av att inte dra förhastade slutsatser vad gäller storleken. Han 

visar exempel på hur olika databaser på olika sätt publicerar dokument som i 

praktiken antingen alluderar på ett huvuddokument, är rena dupletter eller att de 

publicerar hänvisande dokument (recensioner etc.). Vid testsökningar uppmanas 

att utröna relevans på dokumenten kontra antal dokument återvunna utifrån sök-

frågan.81 

3. Databasens täckning av källor (Database source coverage) 

 

Databasens täckning syftar till format, genre, språk och geografisk härkomst och 

av särskild vikt är täckning av tidskrifter. Det här är en viktig punkt speciellt i 

utvärderingen av databaser som hävdar att de täcker en rad olika akademiska for-

mat. Genom olika typer av testsökningar kan man se hur väl databasen tillgäng-

liggör bl.a. rapporter, konferenshandlingar, avhandlingar, böcker och artiklar och 

därmed hur väl de lever upp till sin hävd av akademisk bredd. Jacsó tar också upp 

icke-relevanta eller sekundärrelevanta dokument som återfinns i eget dokument i 

vissa databaser och som också tillfogat dessa databaser kritik. Dessa kan vara ex-

empelvis litteraturhänvisningar och recensioner och de syns inte alltid i sökin-

ställningarna utan de indexeras som artiklar exempelvis. Jacsó menar att denna 

typ av dokument som egentligen är sammankopplade till andra dokument också 

borde vara så i praktiken (alltså som en del av det dokumentet de hänvisar till). 

Det är också viktigt för databasen att vara tydlig med hur de olika formaten om-

nämns och att det korrelerar med den akademiska världens nomenklatur. Geogra-

fisk och språklig täckning kan ofta påvisa skevhet hos en databas med ambitioner 

att vara internationell i sitt tillgängliggörande. Testsökningar görs i detta hänse-

ende för att se hur väl databaser återvinner material utifrån spritt geografiskt- och 

språkmässigt ursprung. I slutändan noterar författaren att det viktigaste är att den 

åsyftade användargruppens behov återspeglas i geografiska- och språkliga täck-

ningen.82 

                                                 
81 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases, ss. 55–69. 
82 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases, ss. 71–130. 
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4. Den bibliografiska posten (Record content) 

 

Databaser skiljer sig åt vad gäller strukturen på redovisningen av informationen 

som tillgängliggörs och exempel på detta är information i den bibliografiska pos-

ten rörande källor, personer, funktioner och beskrivna objekt. Det här är viktigt 

därför att det påverkar indexering, sökbarhet och hur informationen presenteras på 

skärmen och i slutändan påverkar det kvaliteten gentemot användaren. Inte minst 

påverkar det hur användaren själv kan använda informationen på ett enkelt sätt, 

exempelvis citering. Förutom standardinformationen som består av författare, 

titel, tidskriftnamn- nr och årgång samt sidnummer så talar Jacsó om adderad in-

formation av värde; förädlande dataelement. Denna information förhöjer och 

framhäver information och i praktiken utmärker den databasen som en kvalitativ 

informationsresurs. Tydliga bibliografiska poster inbegriper uttrycklig redovis-

ning av titel, sidor, ord, bilder, ämnesord, klassificering samt grafiska illustration-

er av exempelvis statistisk utveckling. Redovisning av referenser och citeringsfre-

kvens är också viktig information i en bibliografisk post, inte minst för forskare 

som använder den typen av information aktivt i sin forskning. Dessa är exempel 

på adderade dataelement som kan göra sökning i databaser mera effektiv och med 

större relevans i sökresultaten. Det är också viktigt att redovisa vad som uteläm-

nas (tabeller, diagram etc.) i syfte att vara så tydlig och informativ som möjligt. 

Det här fungerar också i praktiken direkt analogt med databasernas möjligheter att 

göra personliga sökinställningar med effektiva resultat på exempelvis format, 

språk, peer-reviewed, längd etc. Att det finns ett abstract med i en bibliografisk 

post är en viktig faktor och dess struktur, läsbarhet samt informativa tydlighet är 

viktiga aspekter.83     

5. Noggrannhet (Accuracy) 

 

Att information presenteras på ett noggrant sätt rörande stavning, typografi och 

årtal är av avgörande vikt för en vetenskaplig databas och dess datakvalitet. För-

fattaren identifierar först och främst primärkällor och kataloger som källor till 

sådana felaktigheter som också inkluderar faktafel. Den efterföljande korrige-

ringsprocessen av faktafel skapar ett riskmoment när materialet ska överföras till 

att redovisas i en databas. Små felaktigheter i informationen i en bibliografisk post 

påverkar sökbarheten av material negativt och inte minst användarens intryck av 

kvaliteten på databasen, för att inte tala om den spridningseffekt som blir när do-

kument (med felaktig information) citeras vidare och figurerar i fler sammanhang 

än i databasens bibliografiska post. Bibliometriska undersökningar riskerar på så 

sätt att få ett skevt resultat. Jacsó förordar testsökningar av databaser utifrån en 

                                                 
83 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases, ss. 131–148. 
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lista av vanliga felstavningar av sökord samt granskning av bl.a. redovisade äm-

nesord, författarnamn och organisationsnamn.     

6. Konsekvens angående utseende och innehåll (Format and content 

consistency) 

 

Jacsó utrycker det som att i en perfekt värld nyttjar databasproducenter samma 

kontrollerade vokabulär och har standardiserade metoder för bruk av förkortning-

ar, stavning och hur information tydligast ska redovisas. Denna typ av konsekvens 

inom en databas är viktig för att användaren snabbt ska kunna hitta referenser till 

exempelvis en specifik författare, tidskrift, företag, organisation eller akademisk 

sammanslutning. Språkliga omskrivningar är en källa till problematik och ställer 

krav på databaser att vara konsekventa med att framföra alternativa namn- och 

redovisningar av information i syfte att maximera sökbarheten.84    

7. Fullständighet (Completeness) 

 

En databas som redovisar ofullständig information om sina dokument riskerar att 

utestänga användare och snedvrida deras sökresultat. Jacsó identifierar utebliven 

information som ett lika allvarligt problem som felaktigheter i information och 

exempel på sådan utebliven information är klassifikationskoder, språk, doku-

menttyp, ursprungsland, år etc. Kunskap om en databas brister i redovisad inform-

ation är essentiellt för att möjliggöra effektiva sökningar och Jacsó förordar öp-

penhet från databaserna i syfte att förklara eventuellt ologiska sökresultat.85    

8. Kvalitet på ämnesindexering (Quality of subject indexing) 

 

Lämplig ämnesindexering är en förutsättning för att återvinningen av dokument 

ska vara effektiv. Inte minst med tanke på relevansaspekten är det en fördel för 

användaren att kunna avgränsa sin sökning med hjälp av indexerade ämnesord. 

För att ämnesindexering ska fungera krävs en kontrollerad ämnesordlista och det 

här är en nyckelaspekt vad gäller kvaliteten på sökresultatet. Antalet ämnesord 

indexerade till varje dokument spelar också roll och Jacsó redovisar forskning 

som visar på att många ämnesord främjar återvinning av dokument men kan över 

en viss gräns verka negativt vad gäller precision. Dock finns det inget optimalt 

antal ämnesord att förorda eftersom att det hela tiden beror på de individuella do-

kumenten och målgrupperna för dessa.86   

                                                 
84 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases, ss. 171–180. 
85 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases, ss. 181–198. 
86 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases, ss. 199–218. 
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9. Kvalitet på abstracts (Quality of abstracts) 

 

Ett abstract ska enligt Jacsó ge en kort sammanfattning på 150-200 ord av vad 

dokumentet handlar om. Det finns tre typer av abstracts och de är indikativa (för 

mindre strukturerade dokument), informativa (summering av innehållet) samt 

kritiska (innehåller utvärderande och kritiska kommentarer av en specialist). 

Dessa kan också vara strukturerade vilket innebär att de är tydligt indelade i sekt-

ioner med rubriker och detta är vanligast i medicinska tidskrifter även om det 

sprids mer och mer i andra ämnesområden också.87 Abstracts är standardiserade 

och Jacsó noterar en konsensus i akademiska kretsar vad gäller vikten av använ-

dandet av abstracts.88   

10. Kostnadsöverväganden (Cost considerations) 

 

Jacsó noterar initialt att information i kommersiella databaser är flyktig och tro-

ligtvis tillgänglig gratis någon annanstans. Det är alltså viktigt för kommersiella 

databasproducenter att nå sin specifika målgrupp och att ge service som är värd att 

betala för. Men vad är värt att betala för i jämförelse med gratis alternativ? Jacsó 

understryker att det inte bara är pengarna som styr utan aspekter som ämnesbredd, 

antalet tidskrifter samt kvalitet på indexering, aktualitet och abstracts spelar också 

in i valet av databas. Fria alternativ kan kosta i tid och kvalitet jämfört med kom-

mersiella databaser. Jacsó konstaterar att det i slutändan är viktigast att titta på 

flertalet alternativ, fria och kommersiella, och väga för- och nackdelar i syfte att 

nå optimal informationsåtkomst för den enskilde användarens behov.89 

Komparativ metod 

Det här arbetet kommer att verka inom ramarna för ett komparativt metodbruk i 

och med att data som produceras kommer att undersökas och analyseras i jämfö-

rande syfte. I detta avsnitt vill jag sätta fokus på detta faktum och den problematik 

och de saker som är viktiga att tänka på när ett sådant arbete ska företas. Att ur-

valsfaktorer för jämförande analys erbjuds av etablerade databaser innebär inte 

nödvändigtvis att materialet är lämpligt för en sådan undersökning. Denk noterar 

att ‖jämförbarhet hos begrepp och underlag kan aldrig tas för given, utan måste 

aktivt upprättas och undersökas före komparativa analyser‖.90 Underlaget bör be-

                                                 
87 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases, ss. 219–240. 
88 Den gällande standarden för abstracts är: ANSI/NISO Z39.14-1997 (R2009) 

    http://www.niso.org/apps/group_public/project/details.php?project_id=32[2014-01-09]. 
89 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases, ss. 241–250. 
90 Denk, T. (2012), Komparativa analysmetoder, s. 22. 
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dömas utifrån sin tillförlitlighet och lämplighet i en jämförande studie och föl-

jande kriterier kan appliceras.  

 

 Underlagets fullständighet: underlaget innefattar information om fall 

och tidpunkter samt relevanta faktorer som alla bildar lämplig grund 

för en jämförande analys. 

 Underlagets begreppsvaliditet: underlaget innefattar information om 

vad begreppen betyder och hur de ska implementeras.  

 Underlagets exakthet: underlaget analyseras i syfte att hitta och ute-

sluta mätfel som kan riskera att undersökningen mäter felaktiga egen-

skaper.91 

 

För att upptäcka mätfel kartläggs och redovisas den process och de metoder som 

genererat underlaget i syfte att med transparens uppnå validitet i forskningen. 

Komparativ ekvivalens är en annan viktig faktor och innebörden av det är att be-

grepp, teorier, metoder, mått och underlag ska vara möjliga att utsätta för jämfö-

rande analys. Egenskaperna ska vara likvärdiga och jämförbara och de mått som 

används ska indikera motsvarande egenskaper hos båda undersökningsobjekten.92 

För att summera så är det väldigt viktigt att göra väl överlagda och motiverade val 

av underlag, urvalskällor, inför olika typer av komparativa undersökningar.  

Komparativ skevhet  

Komparativ skevhet uppstår när brister och fel i underlaget påverkar utfallet i den 

jämförande analysen.93 Begreppsskevhet, urvalsskevhet, måttskevhet, metodskev-

het och organisationsskevhet är alla typer av skevhet som kan påverka i de olika 

faserna av en undersökning. Det finns två huvudgrupper för strategier att mot-

verka denna problematik. S.k. ex ante-strategier förebygger risken för komparativ 

skevhet innan undersökningarna görs medan s.k. post ante-strategier hanterar 

komparativa skevheter i efterhand. Tre övergripande strategier gör sig gällande: 

ex ante-strategier som baseras på standardisering eller anpassning och ex post-

strategier som baseras på korrigering i efterhand.  

 

 Standardisering syftar till att definiera begrepp och bestämma förfa-

randen som ska vara gemensamma under hela undersökningen.  

 Anpassning syftar till att begrepp, urval, instruktioner och förfaranden 

anpassas efter undersökningsobjekten vilka bildar ett gemensamt ram-

verk och grund för undersökningen. 

                                                 
91 Denk, T. (2012), Komparativa analysmetoder, s. 30. 
92 Denk, T. (2012), Komparativa analysmetoder, s. 29,33. 
93 Eng. comparative bias 
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 Korrigering syftar till att i efterhand granska undersökningen för att 

utesluta icke-relevanta eller icke-användbara delar och denna metod är 

vanlig när forskare inte haft möjlighet att påverka utförandet eller pla-

neringen av en undersökning.94  

 

Det är också viktigt att redovisa vem eller vilka som producerat underlaget för att 

på så vis bedöma ifall materialet är ‖opartiskt och oberoende från olika intres-

sen‖.95 Det är viktigt att motivera alla val av underlag som används i en jämfö-

rande analys i syfte att på ett transparent, korrekt och rättvist sätt utföra en jämfö-

rande analys i harmoni med undersökningens syfte och frågeställningar. 

Komparationsmatris 

Att använda en komparationsmatris är ett sätt att strukturera och presentera ett 

underlag till en jämförande analys. Det är också en metod att redovisa resultatet 

från en undersökning. Matrisen är uppbyggd av tre komponenter och den första 

redogör för analysenheterna (vilka som ska jämföras), den andra redogör för de 

faktorer, aspekter, som ska jämföras och den tredje redogör för faktorernas 

värde.96 I denna undersökning utgörs analysenheterna av GS och Summon. 

Faktorerna utgörs av resultat från att ha applicerat de tio utvärderingskriterierna 

framtagna av Jacsó. Faktorvärdena utgörs av summan som beräknas utifrån 

resultatet av granskningen av varje kriterieaspekt. En sådan matris ser ut som 

följer i tabell 1, som i detta fallet redogör för analysenheternas grundfunktioner 

såsom de ter sig i praktiken för en användare. Syftet är att på ett tydligt sätt 

redogöra för skillnader mellan databaserna. I resultatredovisningen redovisas en 

sådan här matris som redogör för databasernas operativa grundfunktioner baserad 

på resultaten genererade av undersökningarna. 

 

Tabell 1. Grundfunktioner Summon och GS. 

Grundfunktioner Webbaserat 

sökverktyg 

Indexerar 

brett 

spektrum 

av källor 

Indexerar 

citeringsinfor-

mation 

Används 

av UUB 

Tillåter 

sökning 

på ämne 

Tillgäng-

liggör 

material 

fritt 

Summon Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

GS Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Källa: sökningar utförda 09-12-2013. 

                                                 
94 Denk, T. (2012), Komparativa analysmetoder, ss. 34–35. 
95 Denk, T. (2012), Komparativa analysmetoder, s. 31. 
96 Denk, T. (2012), Komparativa analysmetoder, s. 22. 
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Effektivitetsmått 

Relevanskriterier 

För att kunna göra en komparativ utvärdering av två databaser utifrån 

effektivitetsmåtten relevans och precision krävs teoretiskt stöd. Följande riktlinjer 

gäller inom forskningen om informationsåtervinning och även inom denna 

uppsats. Identifiera undersökningsobjekten, identifiera bedömningsmått- och 

kriterier, analysera sökverktygen, definiera experimentet (undersökningen) samt 

analysera resultaten.97 I detta avsnitt är det dags att fastslå bedömningsmåtten 

relevans och precision. Att tillämpa relevans är historiskt sett det vanligaste 

bedömningsmåttet applicerat på informationsåtervinningssystem och det är en 

nyckelfaktor att identifiera rådande faktorer hos undersökningsobjekten.98 Denna 

undersökning kommer att använda ett systematiskt perspektiv på relevans vilket 

innebär att kriterier etableras som representerar användarnas informationsbehov.99 

Detta perspektiv implementerar binär relevans och sk. boolesk algebra. Boolesk 

algebra innebär att de identifierade ‖faktorerna uttrycker förekomst eller avsaknad 

av egenskap‖.100 Dessa binära faktorer får beteckningen 1 för förekomst och 0 för 

avsaknad och denna metodologi kan implementeras på bedömningen av relevans 

hos dokument. Ett återvunnet dokument är alltså antingen relevant eller inte. Ett 

återvunnet dokument ska ha direkt relevans för sökfrågan samt inte minst 

indexera ett fulltextdokument, med en fungerande länk, i form av en artikel, bok, 

konferenshandling etc. Denna bedömningsgrund är satt utifrån den praktiska 

verkligheten att databaserna konkurrerar med varandra vilket ger att avsaknad av 

relevanta sökresultat i en databas innebär potentiell förekomst av relevans i den 

andra. En undersökning kan således ställa specifika, konsekventa, krav på hur 

databaserna tillgängliggör information. För att kunna implementera detta krävs att 

man fastställer kriterier att grundlägga bedömningarna av dokumentens relevans 

på.101 De kriterier som följer har anpassats efter GS och Summons funktioner och 

de beskriver alla dokument som inte bedöms som relevanta.  

 

 Hänvisande dokument: dokument som alluderar på ett 

fulltextdokument men inte tillgängliggör detta. Exempelvis: 

litteraturhänvisning, recension etc. Till denna kategori förs även 

dokumentposter som inte leder till ett fulltextdokument, antingen pga. 

av felaktig länk eller avsaknad av länk. 

                                                 
97 Landoni, M. & Bell, S. (2000), ‖Information retrieval techniques for evaluating search engines‖, s. 125. 
98 Landoni, M. & Bell, S. (2000), ‖Information retrieval techniques for evaluating search engines‖, s. 126. 
99 Kagolovsky, Y. & Moehr, J. R. (2003), ‖Current Status of the Evaluation of Information Retrieval‖, s. 418. 
100 Denk, T. (2012), Komparativa analysmetoder, s. 65. 
101 Landoni, M. & Bell, S. (2000), ‖Information retrieval techniques for evaluating search engines‖, s. 128. 
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 Dubbletter och spegelsidor: dokument med samma innehåll som redan 

redovisas, med antingen samma URL eller annan URL. 

 Språk: återvunna dokument på andra språk än svenska, norska, danska 

och engelska. Det finns ingen officiell språkstatistik för Sverige.102 

Merparten av Sveriges befolkning hanterar det engelska språket.103 

Engelska är också internationellt etablerat som det främst använda 

språket i vetenskapliga sammanhang.104 Urvalskällorna som kommer 

att användas för att testsökningarna på kommer alla vara på antingen 

engelska eller svenska. Återvunnet material andra språk än de nämnda 

finns dokumenterat i redovisningen av data från testsökningarna. 

 

Speciella fall: dokument med ett framtidsdatum som publikationsår men med i 

övrigt full information betraktas som relevant. Poster som hänvisar till samma 

dokument med e-bok i ena och fysisk bok i den andra, samma upplaga, räknas 

som dubblett. Artiklar som visar sig vara nyhetsnotiser räknas som ej relevanta. 

Länkar till informationsresursen doaj.org från GS räknas som relevanta trots att 

länken pga. omstrukturering på webbsidan under tiden för undersökningen inte 

direkt leder till ett PDF-dokument. Dock finns dokumentet tillgängligt via en 

sökning i sökrutan som kommer upp via GS. Motiveringen till denna bedömning 

kommer sig av rättviseskäl; ej fungerande länkar leder ingenstans medan doaj.org 

tillgängliggör via GS fulltextdokument och därför får anses som relevanta.  

Precision 

Kriterierna redovisade i föregående avsnitt kan sedan användas som underlag och 

metodologi för att räkna ut precision. Detta räknas ut på följande sätt.105 

 

 recision 
antalet återvunna relevanta dokument

antalet återvunna dokument
 

Precision är intressant att räkna ut eftersom det ger statistiskt underlag och ett 

konkret resultat att utvinna från testsökningar vilket är speciellt fördelaktigt när 

undersökningen är en jämförande analys med resultat från två analysenheter. 

Resultatet av att applicera precision berättar om hur effektiva databaserna är i 

praktiken på att tillgängliggöra dokument. Genom att återvinningssystemet 

redovisar dokument som en lista utifrån rankning och inte som ett paketerat antal 

dokument, implementeras en avskärningspunkt. Alla dokument inom den 

avskärningspunkten är att anse vara återvunna dokument och de vanligaste 

                                                 
102 Institutet för språk och folkminnen (2009), Språksituationen i Sverige 2009 Omvärldsanalys framtagen vid 

Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, s. 5. 
103 EF Education First Ltd. (2013), EF EPI EF English Proficiency Index, s. 6. 
104 Drubin, D. G. & Kellogg, D. R. (2012), ‖English as the universal language of science‖, s. 1399. 
105 Carterette, B., Kanoulas, E. & Yilmaz, E. (2012), ‖Chapter 5 Evaluating Web Retrieval Effectiveness‖, s. 111. 
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värdena att använda som avskärningspunkter är 5, 10, 15, 20, 30, 100, 200, 300, 

500 och 1000. Vid en undersökning av webbaserade databaser är det dock oftast 

de högst rankade som är intressanta, vilket ger att den vanligaste 

avskärningspunkten är 10.106 Detta korrelerar också med Howland et al. som i sin 

undersökning av GS 2009 valde ut de 30 första sökresultaten för vidare analys.107 

Denna metod baserades på forskning som visade på att det är bara en marginell 

bråkdel som använder dokument redovisade lägre än de 30 första sökposterna 

eller de tre första resultatsidorna i en sökmotor.108 Denna forskning finns i 

uppdaterad version 2013 och den redovisar 0,4 procent och dalande användning 

av dokument utanför de tre första resultatsidorna.109 

Bibliometriska mått 

Det som är intressant vad gäller bibliometriska mått är att helt enkelt räkna antalet 

redovisade citeringar för varje artikel i vardera sökverktyg. Sedan implementeras 

relevanskriterierna på ett urval av de artiklar som redovisas via 

citeringsinformationen, enligt riktlinjer klargjorda under avsnittet för precision. 

Om exempelvis GS hänvisar till att en artikel är citerad i 100 andra artiklar så 

undersöks således de 30 första posterna av de 100 i syfte att mäta precision. På 

detta sätt granskas tillgängliggörandet och kvaliteten på citeringsredovisningen på 

ett klart och tydligt sätt.  

                                                 
106 Carterette, B., Kanoulas, E. & Yilmaz, E. (2012), ‖Chapter 5 Evaluating Web Retrieval Effectiveness‖, s. 113. 
107 Howland, J. L. m.fl. (2009), ‖How scholarly is Google Scholar?‖, s. 229. 
108 Nielsen, J. (2006), Prioritizing Web usability, ss. 39–40. 
109 Chitika Insights (2013), ‖Valueof of Google Results Positioning‖.[2013-11-26] 
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Undersökning 

Jag ämnar i denna undersökning att utföra testsökningar som utgår ifrån 

grundlagt, aktuellt och relevant källmaterial, som i sin tur tillåter mig att analysera 

materialet utifrån de kriterier som presenterats ovan. För att kunna inbegripa alla 

kriterierna utifrån olika typer av källmaterial ämnar jag att utföra fyra stora 

testsökningar där databaserna GS och Summon ska utvärderas utifrån sin förmåga 

att tillgängliggöra dokument. Dessa fyra testsökningar kommer vara identiska i 

båda databaserna och utgå från olika typer av källmaterial och utvärderas utifrån 

kriterierna samt effektivitetsmåttet och därigenom producera handfasta kvalitativa 

och kvantitativa resultat. De tio kriterierna kommer alla att integreras i 

undersökningen i syfte att bilda en helhet. Precision, täckning, djup kommer att 

appliceras i de tre första testsökningarna men i synnerhet kommer kriterierna att 

appliceras som följer i tabellen nedan. 

 

Tabell 2. Applicering av kriterier. 

Testsökning Kriterium 

1 1,2,3 

2 1,2,3 

3 1,3,8,9 

4 4,5,6,7,8,9 

Källa: uppsatsförfattaren 09-12-2013. 

 

Det tionde kriteriet som berör kostnadsöverväganden appliceras i slutet av 

undersökningen i syfte att utnyttja den samlade statistiken till att göra 

kostnadsberäkningar, för att eventuellt påvisa ekonomiska dimensioner. 

Resultaten kommer att i korthet redovisas och analyseras i samband med varje 

delundersökning för att sedan sammanfattas, diskuteras och analyseras som en 

helhet i slutet av arbetet. Testsökningarna utfördes under december 2013 samt 

januari 2014. Data med detaljerad information insamlad från testsökningar 1, 2, 3 

återfinns i bilaga. 
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Databasernas namn 

Som en inledande analys (se kriterium 1) börjar jag med att titta på databasernas 

namn. Enligt Norstedts lexikon betyder scholar forskare eller lärd person vilket i 

kombination med ordet Google, som är världskänt som ett webbaserat sökverktyg, 

bildar ett relevant namn beträffande innebörden.110 Google scholar; ett sökverktyg 

för forskare. Summon översätts som ett verb, att kalla, att tillkalla eller att samla, 

och med tanke på att Summon är ett sökverktyg som samlar dokument utifrån 

användarens önskemål är det ett relevant namn.111 Dock  bekräftas inte ordet av ett 

hänsyftande ord på det sätt som ordet scholar bekräftas av ordet Google. Ett 

förslag till ökad begreppstydlighet skulle vara att kalla sökverktyget exempelvis 

Academic summon.  

Testsökning 1 

I och med att GS inte är sökbart utifrån valt ämne får man undersöka ämnesbredd 

på andra sätt och för att göra detta väljer jag urvalskällor som kan sägas ge ett 

ämnesspektrum av olika söktermer. Det första sättet som prövas är att använda 

UUB:s sökstatistik för Summon under 2013, som ger en topplista över de mest 

frekventa söktermerna.112 Dessa söktermer spänner över ett spektrum av ämnen 

och ger alltså indikation på ämnesbredd utifrån ett statistiskt belagt underlag. Från 

en topplista över de 50 mest använda söktermerna hämtas 10 söktermer som 

tillsammans bildar ett ämnesspektrum som också korrelerar med Uppsala 

universitets utbildningsutbud och med UUB:s indelning av ämnesområden.113 

Jacsó tipsar mig vid en konsultering om vikten av att använda ämnesspecifika 

söktermer samt undvika generella termer. Söktermerna har sedan givits 

ämnestillhörighet via initial analys av Summons redovisning av de mest angivna 

ämnestillhörigheterna utifrån en sökning på varje sökterm. Exempelvis är den 

vanligaste ämnestillhörigheten för söktermen ‖biobränslen‖ i Summon 

engineering (teknik) och environmental sciences (miljövetenskap). Tanken är 

alltså att undersöka vad som tillgängliggjordes i de båda databaserna vad gäller de 

vanligaste sökfrågorna under ett års tid. Statistiken bildar en unik inblick i hur 

databaser används i praktiken och i och med det också hur väl databaser svarar på 

sökfrågorna. Precision, ämnesbredd, aktualitet, språk och djup blir alla aktuella 

som måttstockar vad gäller denna testsökning och det innebär att de tre första 

kriterierna (ämnesomfattning, omfång och täckning) blir applicerbara i synnerhet. 

                                                 
110 Norstedts ordböcker (ord.se), webbversionen, sökord: scholar.[2013-12-18] 
111 Norstedts ordböcker (ord.se), webbversionen, sökord: summon.[2013-12-18] 
112 Uppsala universitet Avd. för e-resurser, 2013-12-13. 
113 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Om biblioteket > Förvärvspolicy.[2013-11-02] 
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Listan för de mest använda söktermerna redovisar antal sökningar men också 

antalet besök på söksidan (baserat på ip-adressen) vilka indikerar att, precis som 

e-resursteamet informerade om, vissa söktermer kommer från undervisning och 

alltså inte är att betrakta som genuin användarstatistik. Avgränsningen sätts vid 

minst tio besök respektive antal sökningar och detta motiveras av att det viktigaste 

ändå är att göra ämnesbreda testsökningar i de båda databaserna. Söktermerna är 

både på svenska och engelska.  

Denna undersökning syftar till att mäta hur bra de båda alternativen återvinner 

dokument utifrån de specifika söktermerna, valda med ämnesbredd i åtanke, och 

underlaget har anpassats efter båda undersökningsobjekten och bildar ett 

gemensamt ramverk. För att undvika komparativ skevhet behöver jag definiera ett 

gemensamt ramverk, anpassa funktionerna till att återvinna dokument på samma 

premisser. Allt tillgängligt material ska återvinnas av databasen och i Summon är 

sökinställningen förinställd att återvinna ‖alla‖ (se bild nedan). Dock har GS en 

förinställning som hamnar på varje sökning och det är inkluderandet av citat och 

patent, så därför undersöker jag i denna första delundersökning vad skillnaden blir 

utan samt med patent och citat. Träffarna sorteras automatiskt på relevans och 

avskärningspunkten är 30 återvunna dokument. Snittår avrundas uppåt. Resultaten 

redovisas i form av tabeller och diagram. 

 

Bild 1. Förinställningar Summon och GS testsökning 1. 

 

 

Källa: skärmdumpar: Summon och GS 19-12-2013. 
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Resultatanalys 

Denna första delundersökning introducerar de båda databasernas grundläggande 

förmågor vad gäller statistiskt förankrade sökfrågor och den fungerar samtidigt 

som förundersökning. 

Vad gäller inställningarna och de basala funktionerna, kan man först och 

främst definiera att om man inte specifikt är på jakt efter citat och patent är det 

relevant att klicka bort dessa alternativ innan man gör en sökning i GS. Som redo-

visas i diagrammet här under som visar precision, ger det en skevhet i resultatet 

när GS återvinner enstaka citat (och till viss del patent) på den nivå som GS gör. 

Så GS sökning görs alltså utan dessa funktioner ifyllda från och med nu. Diagram 

1 visar återvunnet material i Summon, i GS med patent och citat (GS allt) och GS 

utan patent och citat (GS). Siffrorna i vänsterspalten i diagram 1 avser 0 till och 

med 100 procent (1 är lika med 100 procent). 

 
Diagram 1. Precision Summon, GS, GS allt testsökning 1. 

Källa: sökningar utförda perioden 19-12-2013 till 09-01-2014. 

 

Vad gäller precision så verkar Summon klara av tio av de mest sökta frågorna över 

ett brett ämnesspektrum med ett ganska så jämt resultat och vi kan också se en 

klar och tydlig differens i antal relevanta dokument jämfört med GS. I nedan re-

dovisade tabeller och diagram presenteras resultaten från de två databaserna bred-

vid varandra i syfte att synliggöra resultatskillnader. I tabell 2 som redovisar språk 

figurerar följande språk: svenska (sv), engelska (eng), tyska (tys), spanska (spa), 

turkiska (turk), indonesiska (indo), portugisiska (por), norska (nor) och franska 

(fra).  
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Tabell 2. Språk i Summon och GS testsökning 1.                                                       

  

Summon 

 

GS 

Biobränslen 30 sv 30 sv 

Optics 30 eng 30 eng 

Dyslexi 30 sv 29 sv,1 eng 

Adhd 26 eng,3 sv,1 tysk 29 eng, 1 sv 

Geriatrik 20 sv,10 turk 23 sv,4 turk,3 eng 

Utvecklingspsyko  logi 29 sv,1 eng 21 sv,9 eng 

Fenomenologi 21 sv,6 nor,2 spa,1 por 29 sv, 1 indo 

Sweden welfare 29 eng,1 sv 29 eng,1 sv 

Religion 26 sv,3 eng,1 tysk 27 eng, 

2 fra,1 tysk 

Ecocriticism 30 eng 30 eng 

Källa: sökningar utförda perioden 19-12-2013 till 09-01-2014. 

 

 

Diagram 2. Aktualitet: snittår Summon och GS testsökning 1. 

Källa: sökningar utförda perioden 19-12-2013 till 09-01-2014. 
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Tabell 3. Antal relevanta dokument i Summon och GS testsökning 1. 

  

Summon 

 

GS 

Biobränslen 17 19 

Optics  13 6 

Dyslexi 30 22 

Adhd 16 13 

Geriatrik 15 15 

Utvecklingspsykologi 29 11 

Fenomenologi 26 16 

Sweden welfare 18 5 

Religion 29 9 

Ecocriticism 26 8 

Sammanlagt 219 124 

Källa: sökningar utförda perioden 19-12-2013 till 09-01-2014. 

 

Vad gäller spridning av språk och tid, aktualitetsaspekten, så är det intressant att 

konstatera att båda databaserna uppvisar starka och svaga aspekter att ta i beakt-

ning. I ‖geriatrik‖-sökningen fallerar Summon ur relevansperspektiv och redovisar 

exempelvis tio artiklar på turkiska. Aktualiteten som illustreras i diagram 2 är 

också relativt jämn med ett uppvisande av olika styrkor och indikationer. GS skil-

jer sig vad gäller sökningen på ‖religion‖ pga. av återvinning av äldre material 

jämfört med Summon som återvinner mestadels nyproducerat material om relig-

ion. Antalet återvunna dokument, täckning, redovisas i tabell 4 en klar differens 

mellan databaserna vad gäller enskilda sökfrågor över lag och det är intressant att 

konstatera att ‖optics‖ genererar ungefär lika många återvunna dokument från 

ungefär samma tidsperiod. ‖Religion‖ återvinner fler dokument i Summon från en 

helt annan tidsperiod än GS. GS återvinner alltså generellt sett fler dokument än 

Summon (9 av 10 sökningar genererade fler dokument än Summon) men samman-

taget på de tio sökningarna återvinner alltså Summon ändå fler dokument. Denna 

delundersökning redovisar ett resultat som indikerar att Summon på ett ganska 

jämt vis återvinner relevant material sett över alla tio sökfrågor och man redovisar 

klart bättre precision än GS. Dock återvinner GS mycket material på varje sök-

fråga och med ungefär likvärdig aktualitet som Summon. Men vi går vidare för att 

utforska fler aspekter i jämförelsen av de båda databaserna. 
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Tabell 4. Täckning i siffror för Summon och GS testsökning 1. 

  

Summon 

 

GS 

Biobränslen 242 1990 

Optics  2 006 131 2 100 000 

Dyslexi 1133 4100 

Adhd 116 898 306 000 

Geriatrik 1533 3320 

Utvecklingspsykologi 780 5910 

Fenomenologi 2924 10 500 

Sweden welfare          141 638 749 000 

Religion 3 867 032 2 330 000 

Ecocriticism 3056 8750 

 

Sammanlagt 

 

6 141 367 

 

5 519 570 

Källa: sökningar utförda perioden 19-12-2013 till 09-01-2014. 

Testsökning 2 

Ett annat sätt att mäta ämnesbredd och sammansättning är att kontrollera via test-

sökningar huruvida de högst rankade tidskrifterna inom varje ämnesområde är 

representerade och i vilken grad. På detta sätt kontrollerar man även databasernas 

täckning av tidskrifter och vilken kvalitetsnivå man håller gentemot tillgängliggö-

randet av dem och det här tas upp speciellt i det tredje kriteriet som behandlar 

täckning av källor. Antalet och kvaliteten på tillgängliggörandet av tidskrifter är 

enligt Jacsó central i en utvärdering och det är intressant att se vad som tillgäng-

liggörs.114 Är det exempelvis många tidskrifter med fåtalet artiklar till varje eller är 

det fåtalet tidskrifter med god täckning på artiklar? Tillgängliggörs alla de viktig-

aste akademiska tidskrifterna överhuvudtaget eller är täckningen bättre i vissa 

ämnen och sämre i andra? Informationen som används för testsökningarna hämtas 

från ISI Web of Knowledge Journal citation reports (JCR) som rankar vetenskap-

liga tidskrifter utifrån bibliometriska mått.115 Kvalitetsmåttet som används är alltså 

antalet citeringar på varje artikel. Eftersom detta anses vara ett sätt att synliggöra 

världsledande vetenskapliga publikationer är syftet att helt enkelt mäta hur god 

täckning och precision Summon och GS har vad gäller viktiga tidskrifter. Från 

listan över ämnen har tio valts ut baserade på UUB:s ämnesindelning i ansvarsom-

                                                 
114 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases, s. 71. 
115 Web of Science > Journal citation reports > JCR-Web 4.5 Journal Summary List.[2013-12-23] 
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råden i syfte att representera ett brett ämnesspektrum av UUs utbud och sökningar 

görs på topp 3 tidskrifter i respektive ämnesområde som publicerar sitt material på 

engelska, svenska, norska, danska eller som går under beteckningen multispråk. 

Sökningarna görs på samma sätt i båda databaserna i och med att det är möjligt i 

båda att söka material kopplat till en tidskriftstitel. Sökningarna görs i båda data-

baserna på tidskrift, vilket alltså innebär att bara den aktuella tidskriftens doku-

ment återvinns. I GS är patent och citat bortvalda och sökinställningen står auto-

matiskt på att sortera på relevans. Fullt tillgängliggörande i Summon är lika med 

resultatet 1 i precision, vilket i praktiken innebär att hela tidskriften och allt dess 

material finns tillgängligt. Tidskriften ska finnas tillgänglig i fulltext elektroniskt i 

Summon, enstaka delar i fysisk version räknas inte. 

Resultatanalys 

Av 30 eftersökta tidskrifter återvinns 14 stycken i Summon och det är särskilt värt 

att notera hålen som är i de naturvetenskapligt inriktade ämnena biologi, kemi och 

det samhällsvetenskapliga ämnet statistik samt till viss mån i medicin (endast 1 av 

3 i Summon). Historia är det enda ämnet med full täckning av de tre högst rankade 

tidskrifterna i Summon. GS återvinner dokument från samtliga tidskrifter men med 

sämre precision och vad gäller djup (antalet redovisade dokument) så uppvisar 

man speciellt djup inom historia och psykiatri. GS tillgängliggörande av samtliga 

tidskrifter kan ändå hävdas vara en tydlig indikation på och förklaring till att data-

basen används som den gör av universitet, forskare och studenter. Även om pre-

cisionen är låg i många fall så redovisar man, med toppar i historia och psykiatri, 

ett jämnt antal dokument från varje publikation och ämne vilket gör att den går att 

använda till att hitta material även om det inte alltid finns tillgängligt att läsa i 

fulltext. På detta sätt är GS given som ett komplement till Summon. Denna tests-

ökning indikerar med andra ord att GS redovisar en större ämnesbredd och ett 

bredare tillgängliggörande vad gäller tidskrifter. Som det går att notera i de redo-

visade resultaten ovan så har viss anpassning av formulerandet av dataresultaten 

gjorts eftersom att databaserna i detta fall inte tillgängliggör materialet på samma 

sätt. Summon tillgängliggör tidskriften i fråga i fullo (elektroniskt) eller så gör 

man det inte medan GS tillgängliggör de dokument som man har tillgång till. Att 

Summon tillgängliggör tidskriften innebär alltså att alla artiklar finns tillgängliga 

vilket i sin tur innebär resultatet full relevans. Tabellerna och diagrammen redovi-

sar tre tidskrifters resultat vilket ger att i diagram 3 och tabell 5 så är full precision 

lika med 3, eftersom att det är 3 analyserade tidskrifter per sökfråga. På samma 

sätt redogörs för 3 tidskrifter och deras aktualitet i diagram 5. I tabell 5 är resulta-

tet för GS den sammanslagna siffran för precision för vardera tidskrift per ämne. 

Exempelvis blir resultatet för ‖beteendevetenskap‖ således: 0.73 + 0.2 + 0.3 vilket 

ger resultatet 1,23. I tabell 6 och för ämnet statistik GS redovisas 32 av 69 doku-

ment därför att en tidskrifts material endast genererade 9 träffar i GS. 



 45 

 

Tabell 5. Precision i Summon och GS testsökning 2.                         

 

 

 

 

Summon 

 

 

GS 

Beteendevetenskap 2 1,23 

Biologi  0 0,52 

Kemi 0 0,79 

Pedagogik 2 1,83 

Teknik 2 1,92 

Historia 3 0,85 

Medicin 1 2,1 

Fysik 2 1,59 

Psykiatri 2 0,79 

Statistik 0 1,67 

Sammanlagt 14 13,29 

Källa: sökningar utförda perioden 23-12-2013 till 28-12-2013. 

 

Tabell 6. Antal relevanta dokument i Summon och GS testsökning 2. 

(fullt tillgängliggörande i Summon = 1 = 30) Summon GS 

Beteendevetenskap 60 37 

Biologi  0 16 

Kemi 0 24 

Pedagogik 60 55 

Teknik 60 58 

Historia 90 26 

Medicin 30 63 

Fysik 60 48 

Psykiatri 60 24 

Statistik 0      32/69 

Sammanlagt 420   383/879 

 Källa: sökningar utförda perioden 23-12-2013 till 28-12-2013. 
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Diagram 3. Precision i Summon och GS testsökning 2. 

 

Källa: sökningar utförda perioden 23-12-2013 till 28-12-2013. 

Diagram 4. Täckning GS testsökning 2. 

 

Källa: sökningar utförda perioden 23-12-2013 till 28-12-2013. 

 
Diagram 5. Aktualitet GS testsökning 2. 

 

Källa: sökningar utförda perioden 23-12-2013 till 28-12-2013. 
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Testsökning 3 

Följande testsökningar kommer behandla aktuella vetenskapliga forskningsfält i 

tio olika aktuella ämnesområden och denna information hämtas från Thomson 

Reuters Research fronts 2013.116 Det är en rapport som är framtagen utifrån ana-

lyser av citeringsfrekvenser i Thomson Reuters databaser, bibliometriska mått, 

och rapporten sätter fokus på ämnesområdenas vetenskapliga kärna, det mest om-

talade och mest forskade på. Rapporten består av hundra topprankade ‖fronter‖, 

aktuella forskningsfält inom tio breda vetenskapliga ämnesområden och syftet är 

att synliggöra aktuell forskning och trender. Dessa fronter bildar således ett aktu-

ellt och relevant underlag att använda som testsökningar i Summon och GS. Hur 

bra återvinner de båda databaserna material som är belagt att vara vetenskapligt 

aktuellt just nu? Flertalet av kriterierna blir aktuella i en sådan undersökning; pre-

cision, djup, format, aktualitet, ämnesomfattning, citeringsfrekvens, språk, tid 

samt det tillåter analys av de bibliografiska posternas uppbyggnad som det besk-

rivs i kriterium 8 (ämnesord) och 9 (abstracts). Innehåller posten all den informat-

ion som kriterierna eftersöker och i så fall till vilken grad? Vilka format återvinner 

databasen? Återvinner man ett brett akademiskt spektrum av olika vetenskapliga 

publikationsformer? I denna testsökning utförs sökningarna på den topprankade 

fronten, det ämnesspecifika forskningsfältet, i båda databaserna. På detta sätt  un-

dersöks hur databaserna hanterar specifika sökfrågor kopplade till specifika veten-

skapliga fält. Inställningarna i Summon är satta på att återvinna allt material och i 

GS är återvinningen av patent och citat bortkopplad. Träffarna sorteras automa-

tiskt på relevans och avskärningspunkten är 30 återvunna dokument. Snittår av-

rundas uppåt. I redovisningen av resultaten förkortas vardera sökfråga till det 

ämne som gäller. Exempelvis var den specifika sökfrågan hämtad från sagda käl-

lan inom ämnet agricultural ‖Impact of climate change on food crops‖. Se bilaga 

för övrig detaljerad information om delundersökningen. 

Resultatanalys 

Med dessa testsökningar undersöks främst täckning, precision, ämnesomfattning 

och aktualitet men även den bibliografiska posten undersöks. Hur lämpliga är de 

båda databaserna att använda vad gäller återvinningen av färska aktuella forsk-

ningsämnen? Som illustreras i nedan redovisade tabeller och diagram är Summon 

bättre i både precision och aktualitet och man återvinner dokument i huvudsak på 

engelska och i tillgängliga format. I fråga om ämnesomfattning är återvinningen 

jämn vad gäller precision och täckning med toppar vad gäller antalet dokument 

återvunna i ‖agricultural‖ och ‖economics‖. Dock återvinner man inte abstract 

eller ämnesord i alla dokumentposter vilket drar ner intrycket om än marginellt. 

                                                 
116 King, C. & Pendlebury, D. A. (2013), ‖Research fronts 2013‖.[2013-12-07] 
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GS oförmåga att redovisa abstract och ämnesord i alla dokumentposter drar ner 

intrycket generellt och särskilt när det står klart att Summon uppvisar både bättre 

precision och aktualitet. Dock återvinner GS i 7 av 10 sökningar fler dokument, 

men det ska noteras vid inspektion av siffran som redogör för den sammanlagda 

mängden dokument återvunna av GS att sökningen på ‖agricultural‖ står för 80 

procent av resultatet. Vad gäller Summon så uppvisar man också god täckning av 

format då man tillgängliggör artiklar, böcker, e-böcker men även patent och kon-

ferenshandlingar som tillsammans bildar formatbredd. Detta att jämföra med GS 

återvinning av mestadels artiklar. 

 
Tabell 7. Antalet redovisade abstract och ämnesord i Summon testsökning 3. 

Summon   

Abstract 245/300 

Ämnesord 247/300 

Källa: sökningar utförda perioden 02-01-2014 till 06-01-2014. 

 
 

Diagram 6. Precision i Summon och GS  testsökning 3. 

 

 Källa: sökningar utförda perioden 02-01-2014 till 06-01-2014. 
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Diagram 7. Aktualitet Summon och GS testsökning 3. 

 

  Källa: sökningar utförda perioden 02-01-2014 till 06-01-2014. 

 

Tabell 8. Precision i siffror Summon och GS testsökning 3.           

  

Summon 

 

GS 

Agricultural 0,93 0,86 

Ecology  0,7 0,93 

Geosciences 1 0,6 

Clinical medicine 0,93 0,6 

Biological science 0,93 0,9 

Chemistry 1 0,33 

Physics 0,8 0,66 

Astronomy 0,93 0,93 

Mathematics 0,8 0,2 

Economics 1 0,46 

 

Sammanlagt 

 

9,02 

 

6,47 

Källa: sökningar utförda perioden 02-01-2014 till 06-01-2014. 
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Tabell 9. Täckning i siffror Summon och GS testsökning 3. 

 

 

 

Summon 

 

GS 

Agricultural 99 757 603 000 

Ecology  10 478 37 900 

Geosciences 3602 21 500 

Clinical medicine 8775 21 000 

Biological sciences 1683 7010 

Chemistry 3156 20 200 

Physics 34 40 

Astronomy 260 18 900 

Mathematics 1120 727 

Economics 32 386 19 200 

 

Sammanlagt 

 

161 251 

 

749 477 

Källa: sökningar utförda perioden 02-01-2014 till 06-01-2014. 

 

 

Diagram 8. Täckning Summon och GS testsökning 3. 

(Agricultural: GS 603 000 Summon: 99 757) 

 

Källa: sökningar utförda perioden 02-01-2014 till 06-01-2014. 
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Diagram 9. Formattäckning Summon testsökning 3. 

 

Källa: sökningar utförda perioden 02-01-2014 till 06-01-2014. 

 
Diagram 10. Formattäckning GS testsökning 3. 

 

Källa: sökningar utförda perioden 02-01-2014 till 06-01-2014. 

Testsökning 4 

För att undersöka den bibliografiska posten närmare samt citeringsfrekvens har 

jag valt att förankra undersökningen i några av de mest citerade vetenskapliga 

artiklarna någonsin. Syftet är att få förankrade källor av citerade artiklar som tillå-

ter mig att analysera och jämföra de bibliografiska poster som databaserna till-

gängliggör. Dessa artiklar hämtas från olika vetenskapliga publikationer, fält och 

årtal. Det bör noteras att efter flertalet eftersökningar på listor över de mest cite-

rade artiklarna visar att dessa mestadels behandlar naturvetenskapliga ämnen som 

fysik, kemi och biologi. Några listor som sammanfattar alla ämnen och tidskrifter 

verkar inte existera och detta bekräftas också av en forskare på ABM-institutionen 

jag konsulterar i detta ärende. Dock är detta ett faktum som inte inverkar på denna 

245 

26 

19 
3 

3 2 2 

Artiklar

Böcker

E-böcker

Patent

Avhandling

Konf.handling

Uppslagsverk

292 

8 

Artiklar

Böcker



 52 

delundersökning eftersom fokus ligger på att utvärdera den bibliografiska posten 

komparativt. Jag ser att detta dock ger intressanta konsekvenser. Man kan hävda 

att dessa ämnen behöver redovisas med extra stor noggrannhet i och med att de 

citeras- och söks på så frekvent. Ämnena i sig kan också sägas vara så pass avan-

cerade att de behöver vara noggrant redovisade. Det här motiverar ändå att an-

vända flera olika källor för att inte avgränsa till ett specifikt fält och efter att ha 

sökt på Google efter ‖most cited articles‖ väljer jag att hämta artiklar från tre olika 

källor. ILAR Journal ―most cited articles 2013‖ i ämnet ‖life sciences‖, An-

gewandte Chemie International Edition ―most cited articles ever‖ samt Inspire 

High Energy Physics ―top cited articles all time‖. 

För att tydliggöra så är det alltså den post som Summon och GS respektive re-

dovisar som analyseras. Att ett fullständigt abstract och ämnesord hittas efter att 

man följt länken som leder till en vetenskaplig publikation innebär alltså inte att 

databasen tillgängliggjort denna information. Denna information ska finnas till-

gängliggjord i databasens egna gränssnitt. Genom att göra denna testsökning blir 

det också aktuellt att speciellt beakta och utvärdera utifrån kriterierna 4 (bibliogra-

fiska posten), 5 (noggrannhet), 6 (konsekvens), 7 (fullständighet), 8 (ämnesindex-

ering) och 9 (abstracts). Jag kommer även att komplettera denna del med testsök-

ningar på vanligt förekommande felstavningar (kriterium 5). 

Resultatanalys 

Källa: Angewandte Chemie International Edition‖ most cited articles ever‖117 

Författare: Joel Bernstein, Raymond E. Davis, Liat Shimoni, Ning-Leh Chang 

Titel, år: Patterns in Hydrogen Bonding: Functionality and Graph Set Analysis in 

Crystals, 1995 

Summon: redovisar artikeln med komplett bibliografisk standardinformation 

och man anger 4886 citeringar (dock fungerar inte citeringslänken vilket uteläm-

nar närmare information om citeringarna). Författarna redovisas som Bernstein, J; 

Davis, RE; Shimoni, L samt Chang, NL och för att testa konsekvens så klickar jag 

på länken som är författarens namn i syfte att se deras övriga material i databasen 

och hur deras namn redovisas där. Bernstein, J är den vanligaste formen men där 

finns även det utskrivna hela namnet Bernstein, Joel. Med tanke på att Summon 

också tillgängliggör dokument från en Bernstein, Joseph så är det alltså en poäng i 

att redovisa hela namnet för att undvika förväxling. Shimoni, L redovisas mesta-

dels i denna form men syns även med hela namnet Shimoni, Liat.  Davis, RE och 

Chang, NL redovisas i denna form konsekvent. Ursprungsland och abstract saknas 

i posten, dock redovisar man 14 ämnesord. Artikeln finns endast tillgänglig i fy-

sisk form på UUB och Summon redovisar därför artikeln som en litteraturhänvisning. 

                                                 
117 Wiley online library > General & introductory chemistry > Angewandte Chemie International Edition > 

Most cited.[2014-01-23] 
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GS: redovisar artikeln med begränsad bibliografisk information och utelämnar 

ett författarnamn, fullständigt tidskriftsnamn, nr och årgång, sidnummer, klassifi-

kationskoder, språk, dokumenttyp, ursprungsland samt ämnesord och ett fullstän-

digt abstract. Dock redovisar man citeringsfrekvens och dessa citeringar gav län-

kar till 5805 dokument med en precision om 0.06. Författarna står konsekvent i 

databasen i sina förkortade former Bernstein, J; Davis, RE; Shimoni, L samt 

Chang, NL. Artikeln redovisas inte som tillgänglig av GS men när man följer län-

ken som utgör artikelnamnet får man ändå tillgång till ett PDF-dokument av arti-

keln i fulltext.  

 

Susumu Kitagawa, Ryo Kitaura, Shin-ichiro Noro 

Functional Porous Coordination Polymers, 2004 

Summon: redovisar artikeln med komplett bibliografisk standardinformation 

och man anger 4699 citeringar (dock fungerar inte citeringslänken vilket uteläm-

nar närmare information om citeringarna). Författarna redovisas med hela namnet 

i posten (som ovan) och redovisas konsekvent på detta vis i databasen. Ursprungs-

land finns inte med posten, dock redovisar man 16 ämnesord samt ett informativt 

abstract. Artikeln finns via länk i PDF-format. Dock är det märkligt att denna arti-

kel finns tillgänglig elektroniskt men inte den föregående artikeln (Patterns in 

Hydrogen…) eftersom de båda publiceras av samma vetenskapliga publikation 

som UUB bevisligen tillgängliggör. 

GS: redovisar artikeln med begränsad bibliografisk information och utelämnar 

fullständigt tidskriftsnamn, nr och årgång, sidnummer, klassifikationskoder, språk, 

dokumenttyp, ursprungsland samt ämnesord och ett fullständigt abstract. GS re-

dovisar 5495 citeringar med en precision om 0.36. Författarna står i förkortad 

form (initial på förnamn och fullt efternamn) och redovisas på detta sätt konse-

kvent i databasen. Artikeln tillgängliggörs via länk i PDF-format. 

 

Peter Wasserscheid, Wilhelm Keim 

Ionic Liquids—New “Solutions” for Transition Metal Catalysis, 2000 

Summon: Redovisar artikeln med komplett bibliografisk standardinformation 

och anger 3765 citeringar (dock fungerar inte citeringslänken vilket utelämnar 

närmare information om citeringarna). Författarna redovisas som Wasserscheid, P 

och Keim, W och de finns i databasen i följande varianter: Wasserscheid, Peter; 

W. Keim, KEIM, W. Bland resultaten redovisas också en Keim, Wibeke som det 

vore en poäng att differentiera ifrån genom att redovisa hela namnet. Ursprungs-

land och abstract saknas i posten, dock redovisar man 15 ämnesord. Artikeln till-

gängliggörs via länk i PDF-format. 

GS: redovisar artikeln med begränsad bibliografisk information och utelämnar 

fullständigt tidskriftsnamn, nr och årgång, sidnummer, klassifikationskoder, språk, 

dokumenttyp, ursprungsland samt ämnesord och ett fullständigt abstract. GS re-
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dovisar 4586 citeringar med en precision om 0.26. Författarna redovisas som P 

Wasserscheid; W Keim och redovisas konsekvent på detta sätt i databasen. 

Artikeln tillgängliggörs via länk i PDF-format. 

 

Inspire High Energy Physics ―top cited articles all time‖118 

Particle Data Group (Claude Amsler et al.). 

Review of Particle Physics, 2008 

Summon: redovisar artikeln med komplett bibliografisk standardinformation 

och anger 3972 citeringar (dock så fungerar inte citeringslänken vilket utelämnar 

närmare information om citeringarna). Pga. att det är ett hundratal författare till 

just denna artikel väljer jag att undersöka endast de tre första namnen i posten. 

Dessa redovisas som Amsler, C, Beringer, J och Bernardi, G och alla tre författar-

na redovisas konsekvent i ovan redovisade form. Ursprungsland finns inte med 

posten, dock redovisar man 11 ämnesord samt ett informativt abstract. Artikeln 

finns via länk i PDF-format 

GS: redovisar artikeln med begränsad bibliografisk information och utelämnar 

nr och årgång, sidnummer, klassifikationskoder, språk, dokumenttyp, ursprungs-

land samt ämnesord och ett fullständigt abstract. Posten redovisar 7459 citeringar 

med full precision. GS redovisar endast fem författare, dock står huvudförfattaren 

Amsler med. De författare som syns i posten är C, Amsler; M, Doser; M, Anto-

nelli; DM, Asner; KS, Babu och de redovisas konsekvent i databasen i denna 

form. Artikeln i sig tillgängliggörs inte av GS. 

 

Juan Martin Maldacena 

The Large N limit of superconformal field theories and supergravity, 1999 

Summon: redovisar artikeln med komplett bibliografisk standardinformation 

och anger 2844 citeringar (dock fungerar inte citeringslänken vilket utelämnar 

närmare information om citeringarna). Maldacena, Juan redovisas också som Juan 

Maldacena, Maldacena, J, Maldacena, Juan, Maldacena, Juan Martin, Maldacena, 

JM, MALDACENA, JUAN M,  MALDACENA, JUAN. Ursprungsland saknas i 

posten, dock redovisar man 5 ämnesord samt ett informativt abstract. Artikeln 

finns tillgänglig via länk i PDF-format. 

GS: redovisar artikeln med begränsad bibliografisk information och utelämnar 

nr och årgång, sidnummer, klassifikationskoder, språk, dokumenttyp, ursprungs-

land samt ämnesord och ett fullständigt abstract. 11 834 citeringar redovisas med 

en precision om 0,93. Författaren står som J Maldacena och finns också som JM 

Maldacena i databasen. Artikeln tillgängliggörs via länk i PDF-format. 

 

 

                                                 
118 Inspire HEP > Topcites: annual > 2013 alltime.[2014-01-27] 
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Steven Weinberg 

A Model of Leptons, 1967 

Summon: redovisar artikeln med komplett bibliografisk standardinformation, 

dock redovisar man inte citeringsinformation för just denna artikel. Författaren 

står som Weinberg, Steven och finns i databasen i följande varianter; Weinberg, S 

och Weinberg, Steven, 1933. Ursprungsland och ett abstract samt ämnesord finns 

inte med i posten. Artikeln finns tillgänglig via länk i PDF-format.  

GS: tillgängliggör ingen information om artikeln. 

 

Makoto Kobayashi, Toshihide Maskawa 

CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction, 1973 

Summon: redovisar artikeln med komplett bibliografisk standardinformation, 

dock redovisar man inte citeringsinformation för just denna artikel. Kobayashi, M 

och Maskawa, T finns också i databasen som Kobayashi, Makoto samt Maskawa, 

Toshihide och MASKAWA,T. Vad gäller Kobayashi finns där även Masaki, Ma-

sato och Mahito med samma efternamn vilket understryker vikten av att konse-

kvent redovisa både för- och efternamn. Ursprungsland saknas i posten, dock re-

dovisar man 1 ämnesord samt ett informativt abstract. Vidare har ordet ‖the‖ fallit 

bort från titeln i den bibliografiska posten och man redovisar artikeln som ‖CP 

VIOLATION IN RENORMALIZABLE THEORY OF WEAK INTERACTION‖.  

Artikeln finns tillgänglig via länk i PDF-format. 

GS: redovisar artikeln med begränsad bibliografisk information och utelämnar 

nr- och årgång, sidnummer, klassifikationskoder, språk, dokumenttyp, ursprungs-

land samt ämnesord och ett fullständigt abstract. 9071 citeringar redovisas med en 

precision om 0,63. Författarna står som M Kobayashi och T Maskawa, både här 

och konsekvent i databasen. Artikeln tillgängliggörs via länk i PDF-format. 

 

ILAR Journal ―most cited articles 2013‖119 

Simon R. Cherry, Sanjiv S. Gambhir 

Use of Positron Emission Tomography in Animal Research, 2001 

Summon: redovisar artikeln med komplett bibliografisk standardinformation, 

dock redovisar man inte citeringsinformation för just denna artikel. Författarna 

står som Cherry, S R och Gambhir, S S och för att testa konsekvens klickar jag på 

länken som är författarnas namn i syfte att se deras övriga material i databasen. 

Cherry, S R visar sig finnas i följande varianter: Cherry, R S, Cherry, SR, Cherry, 

Simon R, Cherry, S R. Jag noterar också att det finns en annan författare som he-

ter Stephen R Cherry som givetvis ligger i riskzonen för förväxling. Gambhir, S S 

finns i följande varianter: Gambhir, S, S S, Gambhir, Gambhir, Sanjiv. Gambhir, 

S är med sitt enkel S förväxlingsbar med flertalet andra med det namnet (men med 

                                                 
119 Oxford journals > Life sciences > ILAR journal > 50 most frequently cited articles.[2014-01-08] 
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andra mellaninitialer). Ursprungsland saknas i posten, dock redovisar man 5 äm-

nesord samt ett informativt abstract. 

GS: redovisar artikeln med begränsad bibliografisk information och utelämnar 

fullständigt tidskriftsnamn, nr och årgång, sidnummer, klassifikationskoder, språk, 

dokumenttyp, ursprungsland samt ämnesord och ett fullständigt abstract. Dock 

redovisar man citeringsfrekvens och dessa citeringar gav länkar till 196 dokument 

med en precision om 0.66. 

Författarna står i posten som SR Cherry och SS Gambhir och när jag testar 

dessa namn i databasen får jag fram följande varianter: SR Cherry redovisas kon-

sekvent som SR Cherry och även när jag söker på Simon R Cherry så redovisas 

konsekvent SR Cherry. Samma sak med SS Gambhir som redovisas just så kon-

sekvent och när jag söker på Sanjiv S Gambhir. Artikeln finns tillgänglig via länk 

till ett HTML-dokument. 

 

John P. Mordes, Rita Bortell, Elizabeth P. Blankenhorn, Aldo A. Rossini, 

Dale L. Greiner 

Rat Models of Type 1 Diabetes: Genetics, Environment, and Autoimmunity, 2004 

Summon: redovisar artikeln med komplett bibliografisk standardinformation 

och man anger 66 citeringar (dock fungerar inte citeringslänken vilket utelämnar 

närmare information om citeringarna). En av de fem författarna, John P Mordes, 

finns även i databasen som JP Mordes men övriga författarna redovisas konse-

kvent. Ursprungsland saknas i posten, dock redovisar man 5 ämnesord samt ett 

informativt abstract. 

GS: redovisar artikeln med begränsad bibliografisk information och utelämnar 

två av fem författarnamn, fullständigt tidskriftsnamn, nr och årgång, sidnummer, 

klassifikationskoder, språk, dokumenttyp, ursprungsland samt ämnesord och ett 

fullständigt abstract. GS redovisar 115 citeringar med en precision om 0.76. John 

P Mordes står konsekvent som JP Mordes i GS, Elizabeth P Blankenhorn står 

konsekvent som EP Blankenhorn och övriga två redovisas konsekvent som DL 

Greiner och AA Rossini. Artikeln finns tillgänglig via länk till ett HTML-

dokument. 

 

Robert H. Purcell, Suzanne U. Emerson 

Animal Models of Hepatitis A and E, 2001  

Summon: redovisar artikeln med komplett bibliografisk standardinformation, 

dock redovisar man inte citeringsinformation för just denna artikel. Robert H Pur-

cell står som R H Purcell i artikeln men finns i databasen som Robert H Purcell, 

RH Purcell samt R. H Purcell. Suzanne U Emerson står som S U Emerson i arti-

keln men finns annars som Suzanne Urjil Emerson och SU Emerson. Ursprungs-

land saknas i posten, dock redovisar man 5 ämnesord samt ett informativt abstract.  
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GS: redovisar artikeln med begränsad bibliografisk information och utelämnar 

fullständigt tidskriftsnamn, nr och årgång, sidnummer, klassifikationskoder, språk, 

dokumenttyp, ursprungsland samt ämnesord och ett fullständigt abstract. GS re-

dovisar 91 citeringar med en precision om 0.6. Båda författarna står konsekvent 

som RH Purcell och SU Emerson. Artikeln finns tillgänglig via länk till ett 

HTML-dokument. 

Felstavningar 

För att mer ingående testa noggrannhet (kriterium 5) görs härmed testsökningar på 

vanligt förekommande felstavningar. Oxford dictionaries redovisar en lista på 

vanligt förekommande felstavningar och från den väljer jag tio engelska ord att 

söka på i de båda databaserna.120 Orden redovisas på följande sätt: rätt stavning/fel 

stavning och som i övriga testsökningar analyseras de trettio första resultatposterna.  

 

Accommodate/Accomodate  

Summon: redovisar 47 043 dokument på det felstavade ordet och 2 676 212 

dokument på det rättstavade och det felstavade ordet blir inte ‖rättat‖ av databasen 

vilken alltså tillåter ordet som ett eget ord. Formeln 

‖felstavade ord‖ /‖rättstavade ord  ger en indikation på hur stor del de felstavade 

orden utgör i relation till de rättstavade orden, vilket ger att en så låg siffra som 

möjligt är eftersträvansvärd i sammanhanget. Detta första ord ger formelresultatet 

0,017. Ingen av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de 

rätt stavade posterna vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet 

som ett eget ord. 

GS: redovisar 66 400 dokument på det felstavade ordet och 1 470 000 doku-

ment på det rättstavade och databasen frågar om jag menar ‖accommodate‖. For-

meln ger resultatet 0,045. Inget av de trettio analyserade felstavade posterna före-

kommer bland de rätt stavade posterna vilket innebär att databasen behandlar det 

felstavade ordet som ett eget ord. 

 

Environment/Enviroment 

Summon: Felstavade ordet: 20 696 dokument. Rättstavade ordet: 18 239 103 

dokument. Formelresultat: 0,001. Databasen frågar om jag menar ‖environment‖. 

Ingen av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt sta-

vade posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett 

eget ord.  

GS: Felstavade ordet: 77 300 dokument. Rättstavade ordet: 5 250 000 doku-

ment. Formelresultat:0,015. Databasen frågar om jag menar ‖enviroment‖. Ingen 

                                                 
120 Oxford Dictionaries Online, sökord: common misspellings.[2013-12-09] 
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av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt stavade 

posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett eget ord. 

 

Government/Goverment 

Summon: Felstavade ordet: 35 290 dokument. Rättstavade ordet: 32 840 666 

dokument. Formelresultat: 0,001. Databasen frågar om jag menar ‖government‖. 

Ingen av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt sta-

vade posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett 

eget ord. 

GS: Felstavade ordet: 92 900 dokument. Rättstavade ordet: 1 770 000 doku-

ment. Formelresultat: 0,052. Databasen frågar om jag menar ‖government‖. Ingen 

av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt stavade 

posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett eget 

ord. 

 

Knowledge/Knowlege 

Summon: Felstavade ordet: 11 475 dokument. Rättstavade ordet: 13 696 742 

dokument. Formelresultat: 0,0008. Databasen frågar om jag menar ‖knowledge‖. 

Ingen av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt sta-

vade posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett 

eget ord. 

GS: Felstavade ordet: 32 900 dokument. Rättstavade ordet: 4 520 000 doku-

ment. Formelresultat: 0,007. Databasen frågar om jag menar ‖knowledge‖. Ingen 

av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt stavade 

posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett eget 

ord. 

 

Politician/Politican 

Summon: Felstavade ordet: 13 274 dokument. Rättstavade ordet: 3 949 099 

dokument. Formelresultat: 0,003. Databasen frågar om jag menar ‖political‖. Ing-

en av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt stavade 

posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett eget 

ord. 

GS: Felstavade ordet: 2580 dokument. Rättstavade ordet: 331 000 dokument. 

Formelresultat: 0,008. Databasen frågar om jag menar ‖politician‖. Ingen av de 

trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt stavade posterna, 

vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett eget ord. 
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Publicly/Publically 

Summon: Felstavade ordet: 44 405 dokument. Rättstavade ordet: 4 097 173  

dokument. Formelresultat: 0,011. Databasen ‖rättar‖ inte det felstavade ordet. 

Ingen av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt sta-

vade posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett 

eget ord. 

GS: Felstavade ordet: 42 600 dokument. Rättstavade ordet: 1 160 000 doku-

ment. Formelresultat: 0,037. Databasen frågar om jag menar ‖publicly‖. Ingen av 

de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt stavade pos-

terna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett eget ord. 

 

Religious/Religous 

Summon: Felstavade ordet: 5115 dokument. Rättstavade ordet: 3 889 361 do-

kument. Formelresultat: 0,001. Databasen frågar om jag menar ‖religious‖. Ingen 

av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt stavade 

posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett eget 

ord 

GS: Felstavade ordet: 7940 dokument. Rättstavade ordet: 2 270 000 doku-

ment. Formelresultat: 0,003. Databasen frågar om jag menar ‖religious‖. Ingen av 

de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt stavade pos-

terna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett eget ord. 

 

Successful/Succesful 

Summon: Felstavade ordet: 19 207 dokument. Rättstavade ordet: 12 691 580 

dokument. Formelresultat: 0,001. Databasen frågar om jag menar ‖successful‖. 

Ingen av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt sta-

vade posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett 

eget ord. 

GS: Felstavade ordet: 43 400 dokument. Rättstavade ordet: 4 530 000 doku-

ment. Formelresultat: 0,009. Databasen frågar om jag menar ‖successful‖. Ingen 

av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt stavade 

posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett eget 

ord. 

 

Tendency/Tendancy 

Summon: Felstavade ordet:14 800 dokument. Rättstavade ordet: 3 875 873 

dokument. Formelresultat: 0,004. Databasen frågar om jag menar ‖tendency‖. 

Ingen av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt sta-

vade posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett 

eget ord. 
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GS: Felstavade ordet: 4983 dokument. Rättstavade ordet: 3 470 000 doku-

ment. Formelresultat: 0,001. Databasen frågar om jag menar ‖tendency‖. Ingen av 

de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt stavade pos-

terna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett eget ord. 

 

Tomorrow/Tommorow 

Summon: Felstavade ordet:2371 dokument. Rättstavade ordet: 5 448 338 do-

kument. Formelresultat: 0,0004. Databasen frågar om jag menar ‖tomorrow‖. 

Inget av de trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt sta-

vade posterna, vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett 

eget ord. 

GS: Felstavade ordet:1950 dokument. Rättstavade ordet: 1 630 000 dokument. 

Formelresultat: 0,001. Databasen frågar om jag menar ‖tomorrow‖. Inget av de 

trettio analyserade felstavade posterna förekommer bland de rätt stavade posterna, 

vilket innebär att databasen behandlar det felstavade ordet som ett eget ord. 

Som ett extra test så söker jag på min huvudteoretikers namn, Péter Jacsó, 

som själv skriver om olika databasers svårigheter att indexera hans namn korrekt, 

med namnformen Peter Jasco som den vanligaste malören.121 Sökningen utfördes 

via det avancerade sökfältet i vardera sökverktyg där det är möjligt att söka efter 

specifika författare. I Summon ger Peter Jasco 2719 dokument medan Péter Jacsó 

ger 1085 och GS ger Peter Jasco 22 dokument och Péter Jacsó 128. Det är an-

märkningsvärt att det felstavade namnet ger fler dokument än det rätt stavade 

namnet i Summon! 

                                                 
121 Jacsó, P. (2001), Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases, s. 157. 
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Sammanfattande resultatanalys 

Jag kommer i denna del att återkoppla resultaten från delundersökningarna till de 

tio kriterierna samt effektivitetsmåttet precision. Kriterium 1 och 2 har slagits 

samman i en gemensam resultatanalys, eftersom dessa kriterier överlappar 

varandra i denna undersökning. 

1. Databasens ämnesomfattning (Database subject scope) & 

Databasens omfång (Database dimensions) 

Ämnesomfattning har undersökts genom att studera täckning samt precision och 

till dessa aspekter har också aktualitet och språk undersökts. Testsökningarna var 

anpassade efter akademiska behov och sökte efter populära söktermer, tidskrifter 

samt aktuella ämnesfördjupningar ur flertalet ämnesområden. GS återvinner fler 

dokument än Summon i 16 av 20 sökningar i testökning 1 och 3, men redovisar 

klart sämre precision i dessa sökningar. Summon är jämnare fördelad över det äm-

nesspektrum testsökning 1 och 3 eftersöker och man redovisar hög precision jämt 

fördelat. Intressant är också att Summon totalt sett inte återvinner så många färre 

dokument än GS; fler dokument totalt i testsökning 1 och om man bortser från de 

603 000 återvunna dokumenten på en sökning i testsökning 3 så var det ända 

ganska jämt där med. I testsökning 1 är aktualitetsaspekten jämn över lag mellan 

databaserna, men testsökning 3 visar på intressant information eftersom sökfrå-

gorna härleder till aktuellt material. Summon återvinner här konsekvent färskare 

material än GS över hela ämnesspektrumet. Vad gäller testsökning 2 så framstår 

GS som mer relevant i sammanhanget eftersom man redovisar material från samt-

liga eftersökta tidskrifter, medan Summon endast redovisar 14 av 30. Sett till pre-

cision är GS tillgängliggörande starkt inom hälften av ämnena och det finns inget 

specifikt mönster att skönja som kan berätta ifall GS är speciellt starkt på något 

eller några akademiska områden. Dock är styrkan just att man återvinner material 

från alla tidskrifterna med rätt jämn täckning, med en topp i ämnet ‖psykiatri‖ 

vilket dock ändå inte genererade någon god precision. Vad gäller ämnesomfatt-

ning och tidskrifter hos Summon så är det hål i ämnena ‖biologi‖, ‖kemi‖ och 

‖statistik‖ samt att ‖medicin‖ endast genererar 1 av 3 tidskrifter. Sammanfatt-

ningsvis vad gäller ämnesomfattning och omfång går det att skönja en bild utifrån 



 62 

resultaten där GS endast fungerar som ett komplement (om än ett viktigt sådant) 

främst vad gäller tillgången till tidskrifter som Summon inte tillgängliggör. Sök-

ningar på specifika ord, termer och meningar med specifik ämnesrelevans görs 

med fördel i Summon. 

2. Databasens täckning av källor (Database source coverage) 

Vad gäller format återvinner Summon 82 procent tidskriftsartiklar men även böck-

er, e-böcker, patent, avhandlingar, konferenshandlingar samt uppslagsverk när 

detta kontrolleras i testsökning 3. Dock noteras i testsökningar 1, 2, 3 att Summon 

även återvinner icke-relevanta och sekundärrelevanta dokument såsom bl.a.. litte-

raturhänvisningar och recensioner, vilket påverkat precisionen negativt. GS åter-

vinner 97 procent artiklar och 3 procent böcker i testsökning 3 och vad gäller 

språk så är båda databaserna konsekventa i testsökning 3 men skiljer sig lite åt i 

testsökning 1. Främst är det intressant att söktermen ‖geriatrik‖ genererar 10 do-

kument på turkiska i Summon och 4 på turkiska i GS. Även ‖utvecklingspsyko-

logi‖ och ‖fenomenologi‖ leder till resultat med udda språk i bägge databaserna, 

och detta kan härledas speciellt till att Jacsó noterar att det är den åsyftade använ-

dargruppens behov som ska återspeglas i resultaten. Särskilt för Summon är detta 

en viktig punkt eftersom den specifika användargruppen är väl känd. GS som en 

internationell akademisk databas kan ändock generellt sägas återvinna material 

med språklig konsekvens, dvs. att man återvinner dokument i huvudsak på det 

språk som sökfrågan menade. Summon är tydlig med hur de olika formaten om-

nämns separat och detta korrelerar med hur dessa omnämns i den akademiska 

världen. I GS omnämns inte alla format; artikel, konferenshandling, avhandling 

omnämns inte alls, uppslagsverk och e-bok redovisas som [bok]. Dock redovisas 

dokumentformat som [PDF] eller [html] bredvid titeln i den bibliografiska posten 

men det görs inte konsekvent vilket drar ner intrycket (redovisningen av doku-

mentformat som syns på höger sida om den bibliografiska posten är mer konse-

kvent om än inte fullgod).  

3. Den bibliografiska posten (Record content) 

Vad gäller den bibliografiska posten skiljer sig databaserna åt på ett tydligt sätt, 

eftersom Summon konsekvent redovisar dokument med komplett standardinform-

ation i den bibliografiska posten. Dock kan man också i testsökning 4 se att ci-

teringsredovisningen inte fungerar fullkomligt. Inte alla artiklar har citeringsin-

formation och citeringslänken som ska redovisa alla de artiklar som refererar till 

den valda artikeln fungerar inte. Detta är givetvis inte bra därför att det är detta 

som är själva funktionen i praktiken, att kunna se vilka andra artiklar och vilka 
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andra forskare som är verksamma inom samma ämne. Att bara se en siffra på hur 

många det är som refererat till artikeln har inget värde i praktiken. Som förädlande 

information redovisar Summon bilden på titelsidan av den aktuella publikationen, 

men ingen information om vad som utelämnas eller någon statistisk information 

förekommer. GS redovisar sina bibliografiska poster med kraftigt begränsad in-

formation i jämförelse med Summon och särskilt negativt är det när (alla) förfat-

tarnamn inte redovisas men givetvis är det allvarligt att inte fullständiga tid-

skriftsnamn, årgångsnummer och sidnummer heller redovisas. Dock redovisas 

citeringsfrekvens med konsekvent högre antal än Summon och med, inte minst, 

fungerande länk till listan som redovisar alla de artiklar som refererar till den 

valda artikeln. Detta gör också att man kan mäta precision på dessa artiklar och 

snittet på de 9 mätbara artiklarna är 0.51 vilket alltså i praktiken innebär att unge-

fär hälften av artiklarna är direkt tillgängliga. Detta kan jämföras med Shultz stu-

die av GS från 2007 som redovisas i forskningsöversikten, där 46,96 procent av de 

refererade artiklarna var direkt tillgängliga.122 Detta utgör i praktiken en tydlig 

skillnad i funktion och hur man använder databaserna eftersom bara GS i dagslä-

get tillgängliggör fungerande länk och information om refererande artiklar. En 

märklig plump i övrigt är att en artikel (av nobelpristagaren Steven Weinberg) inte 

återvinns alls i GS.       

4. Noggrannhet (Accuracy) 

Testsökning 4 i denna undersökning gav mycket intressanta resultat i och med att 

båda databaserna återvinner dokument med felstavade ord och redovisar dem se-

parat från dokument som har sökordet rätt stavat. Vid sökningar på specifika ter-

mer måste man alltså vara medveten om att det finns ytterligare dokument till-

gängliga som måste återvinnas via en felstavning av söktermen! Exempelvis efter-

söks (felstavade) accomodate i Summon vilken som första post återvinner artikeln 

‖Can phenomenology accomodate Marxism?‖ när jag sedan eftersöker artikeln 

med rätt stavning ‖ ‖Can phenomenology accommodate Marxism?‖ blir resultatet 

av denna sökning överraskande nog att artikeln inte återvinns, Summon hittar inte 

artikeln och samma problematik är gällande i GS. Detta är allvarligt och det är en 

mycket oroande tanke på hur mycket material som individer går miste om pga. 

detta. Givetvis borde alla termer indexeras med olika stavningar så att de redovi-

sas tillsammans, oavsett vilken stavning som används vid sökfrågan. För att kvan-

tifiera denna problematik så har jag summerat resultatet av den formel som an-

vänds på de tio eftersökta termerna. Ju lägre siffra, ju lägre del återvunna doku-

ment med felstavad sökterm kontra återvunna dokument med rätt stavad sökterm. 

                                                 
122 Shultz, M. (2007), ‖Comparing test searches in PubMed and Google Scholar‖, s. 442. 
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Som resultaten här under visar återvinner GS en klart högre andel dokument med 

felstavade söktermer. Det är också häpnadsväckande att konstatera att den felsta-

vade varianten Peter Jasco alltså genererar klart fler dokument i Summon än en 

sökning på hans korrekt stavade namn Péter Jacsó. GS är i detta hänseende bättre 

eftersom det rätt stavade namnet genererar klart fler dokument än det felstavade 

namnet. 

 

Summon: 0.0402 

GS: 0,178 

5. Konsekvens angående utseende och innehåll (Format and 

content consistency) 

För att testa konsekvens mer ingående  har jag valt att fokusera på hur databaserna 

redovisar namnen på författarna i testsökning 4, eftersom jag i tidigare eftersök-

ningar sett tendenser på divergerande resultat. Jag fann tämligen snabbt en pro-

blematik och det gäller främst Summon, eftersom endast 10 av 23 författarnamn 

redovisas konsekvent i en namnform. Detta är speciellt problematiskt när man 

både redovisar hela namnet (Kobayashi, Makoto) och det förkortade (Kobayashi, 

M) i skenet av att det finns andra författare med liknande namn (Kobayashi, Ma-

saki), (Kobayashi, Masato), (Kobayashi, Mahito). Det borde inte vara svårt att 

indexera namn i en kontrollerad form av databasen ut i den bibliografiska posten 

(oavsett vilken namnform som publikationen i fråga använt i sin redovisning). Det 

är en service man ska kunna kräva från en noga utvald, kommersiellt producerad, 

tjänst. Om inte annat visar GS att detta är fullt möjligt eftersom alla författare 

utom en redovisas konsekvent i förkortad form (Bernstein, J) i den databasen. 

Precis som Jacsó förordar bör en databas vara konsekvent i hanteringen av alter-

nativa namnformer, men i slutändan tillgängliggöra informationen (namnet) uti-

från en kontrollerad vokabulär där författarens namn i sin helhet är det som redo-

visas konsekvent i den bibliografiska posten.     

6. Fullständighet (Completeness) 

Vad gäller utebliven information så finns huvuddelen av problematiken hos GS 

eftersom man redovisar begränsad information om dokumenttyper och helt ute-

lämnar ursprungsland, klassifikationskoder, ämnesord, abstract samt språk. Som 

redovisats i tidigare steg utelämnar GS också årgång och nr på tidskrifter och sid-

nummer i den bibliografiska posten. Summon utelämnar ursprungsland och har, 

som beskrivits tidigare, en viss problematik med citeringsredovisningen som ute-
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blir helt i vissa fall och helt utelämnar tillgång till själva listan bestående av de 

refererande artiklarna. Precis som Jacsó beskriver är denna typ av utebliven in-

formation i databaserna i praktiken lika allvarlig som rena felaktigheter och det 

påverkar funktionen minst lika negativt. Under denna punkt kan man också åter-

koppla till kriterium 5 (noggrannhet) pga. att den problematiken som beskrivs där 

i praktiken innebär att dokument utelämnas, vilket är ytterst allvarligt. Dock är 

denna problematik på alla punkterna i högsta grad åtgärdbar i båda databaserna, 

det finns ingen uppenbar nödvändighet i att problematiken ska existera. 

7. Kvalitet på ämnesindexering (Quality of subject indexing) 

Summon verkar ha en väl fungerande kontrollerad ämnesordlista som tillåter av-

gränsade sökningar på specifika ämnestermer som i sin tur indexerar ämnesrele-

vant material. Det finns inget särskilt mönster vad gäller Summon och ämnesord 

då vissa artiklar genererar 16 ord och vissa bara 1 (testsökning 4). Dock har arti-

keln från 1967 inget ämnesord och artikeln från 1973 bara ett, vilket tyder på att 

det finns en tidsaspekt som påverkar resultatet. Optimal service från databasen 

kan hävdas vara att tilldela även äldre artiklar ämnesord vilket underlättar sökbar-

heten och i sin tur höjer kvaliteten på tillgängliggörandet sammantaget. I testsök-

ning 3 kan man också återkoppla till kriterierna 6 och 7 vad gäller ämnesord, och 

se att Summon utelämnar ämnesord i 53 av 300 dokumentposter. GS redovisar inte 

ämnesord. 

8. Kvalitet på abstracts (Quality of abstracts) 

Vad gäller abstract redovisar Summon generellt ett sådant av informativ karaktär, 

dock kan konstateras att i 55 av 300 dokumentposter i testsökning 3 så saknas 

abstract. I testsökning 4 var motsvarande siffra 2 av 10. I många av fallen finns ett 

abstract att hitta i anslutning till artikeln via länken, vilket innebär att den också 

borde redovisas i den bibliografiska posten. GS redovisar inte abstracts alls.   

9. Kostnadsöverväganden (Cost considerations) 

För kunna göra kostnadsöverväganden behöver man beakta alla delar av under-

sökningen, hela resultatet, i ett kostnadsperspektiv. Summon kostar UUB 240 000 

kr om året, de elektroniska informationsresurserna som Summon ska tillgänglig-

göra kostade 2013 33 689 000 kr och antalet sökningar som gjordes 2013 i Sum-
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mon var 1 001 102, fördelat på 206 459 besök.123 Uppsala Universitet huserar 

också 40 000 studenter vilket kan vara en intressant parameter.  

Per sökning hamnar kostnaden för Summon på 24 öre, men om man räknar på 

kostnaden för elektroniska resurser (som Summon tillgängliggör) blir den över 33 

kr. I snitt sökte en student 25 gånger i Summon under 2013. Med en uppåtgående 

kurva för kostnaderna för elektroniska resurser blir det allt viktigare att resurserna 

faktiskt också används. Dock finns statistik som visar att användningen av UUB:s 

elektroniska informationsresurser under åren 2010-2013 ökade med 20 procent 

gällande e-bokskapitel och 25 procent gällande artiklar. Detta samtidigt som hem-

lån av böcker gick ned med 11 procent. Antalet sökningar i Summon ökade från 

80 000 i februari 2013 till 130 000 i februari 2014.124 GS tillgängliggör inte den 

här typen av användarstatistik men det verkar mer och mer som att GS är den 

stora konkurrenten till Summon. Att användandet av GS inte innebär några kost-

nader för varken organisation eller individ är givetvis en stor fördel både i det 

korta- och långa perspektivet. De kommande åren blir högintressanta för e-

resursteamet på UUB att följa denna typ av användarstatistik för att kalibrera och 

göra bedömningar hur de ska hantera förvärvet av elektroniska resurser. 

Resultatmatris 

För tydliggöra summeringen av denna undersökning har jag sammanställt de re-

sultat som är absoluta, för att sammanfatta funktionella skillnader mellan databa-

serna. Vad gäller citeringar kan man konstatera att det är en funktion som ska fin-

nas tillgänglig som under tiden för undersökningen i praktiken inte fungerade i 

Summon.  

För att summera undersökningen av precision redovisas resultaten av varje 

testsökning procentuellt. Siffrorna visar på att vid sökningar på söktermer (test-

sökning 1, 3) så är Summon klart mer effektiv vad gäller återvinning av relevanta 

dokument. Till detta kan man komma ihåg att Summon också återvann ett bredare 

spektrum av format än GS. Dock är det intressant att notera resultaten av testsök-

ning 2 som visade på GS förmåga att hitta artiklar från en rad olika tidskrifter, från 

en rad olika ämnesfält. Med en relevansgrad strax under hälften är GS ett bra al-

ternativ på denna punkt. Dock uteblir mycket information i den bibliografiska 

posten vilket påverkar den allmänna funktionen negativt. 

 

                                                 
123 Uppsala universitet Avd. för e-resurser, 2014-02-10. 
124 Uppsala universitet Avd. för e-resurser, 2014-03-27. 
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Tabell 10. Operativa funktioner i Summon och GS. 

Funk-

tioner 

Abstract Ämnes-

ord 

Cite-

ringar 

Klassi-

fikat-

ionsko

der 

Precision 

i procent 

testsök-

ning 1 

Preci- 

sion i 

procent 

test- 

sökning 

2 

Preci- 

sion i 

procent 

test- 

sökning 

3 

Sum-

mon 

Ja Ja Nej Ja 73 % 47 % 90 % 

GS Nej Nej   Ja Nej 41 % 44 % 65 % 

Källa: sökningar utförda 19-12-2013 till 06-01-2014. 
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Slutdiskussion 

Google scholars utveckling sedan starten 2004 har studerats noga av flertalet 

forskare spridda över hela världen. Tanken på ett fritt tillgängliggörande av aka-

demiska informationsresurser har varit och är i högsta grad fortfarande ett mycket 

attraktivt och intressant koncept. I denna uppsats undersökning har jag fokuserat 

på GS tillgängliggörande i jämförelse med det interna systemet för tillgängliggö-

rande vid ett av världens mera framstående universitet. Hur väl återvinner de båda 

databaserna akademiska informationsresurser i praktiken jämfört med varandra? 

Resultaten visar på flertalet praktiska omständigheter i båda databaserna som bil-

dar styrkor och svagheter. Att citeringsredovisningen inte fungerar i Summon när 

undersökningen utförs är exempelvis en sådan omständighet och det får allvarliga 

konsekvenser i och med att GS bistår med fungerande citeringsredovisning. När 

databasen bara består av en sökruta, en flik på skärmen, så är det precis sådana 

praktiska detaljer som gör att en informationssökande väljer det andra alternativet 

istället. Det ska sägas att i linje med tillgängliggörandets tekniska natur så är 

denna typ av problematik korrigerbar, den ska ingå i de förvärvade funktionerna. 

Samma sak gäller med övriga identifierade svagheter i Summon; precision, fel-

stavningar, författarnamn. Det är förståeligt att systemet ännu inte är optimerat 

med fullkomlig funktion på alla plan när UUB endast administrerat Summon i 

drygt ett år i skrivande stund. För att kunna förbättra den beslutsfattande proces-

sen i samband med användning av den här typen av sökverktyg är det av vikt att 

identifiera hur sökverktygen utvecklas och förändras.125 Däri ligger förtjänsten i en 

undersökning av denna typ; att dokumentera och utvärdera praktisk funktion, som 

en grund för vidare utveckling. 

Vad gäller precision är Summon klart mer effektiv än GS vilket är logiskt med 

den enorma mängden förvärvade dokument som man tillgängliggör. Dock åter-

vinner GS lika många dokumentposter, och i många fall fler, vilket ger en bredd 

som inte minst gör sig gällande när jag eftersöker tidskrifter. Det är viktigt att 

notera att precision i denna undersökning utgör en i högsta grad praktisk aspekt, 

eftersom att mätningen baseras på den faktiska tillgången till det återvunna doku-

mentet. GS är alltså generellt en sämre källa till att hitta fulltextdokument än 

Summon, men betyder det att GS generellt bara är ett sämre alternativ till Sum-

                                                 
125 Kagolovsky, Y. & Moehr, J. R. (2003), ‖Current Status of the Evaluation of Information Retrieval‖, s. 410. 
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mon? Som resultaten av undersökningen visar bör GS istället ses som ett seriöst 

komplement, mer än något annat. I 16 av 30 fall återvinner GS material från tid-

skrifter som UUB via Summon inte tillgängliggör alls elektroniskt och vad gäller 

citeringar är det under tiden för undersökningen endast GS som fungerar. Vad 

gäller GS svagheter bortsett från att man inte kan tillgängliggöra alla dokument så 

verkar de delvis vara resultatet av medvetna val. Som visas i forskningsöversikten 

har GS genom åren redovisat begränsad information i den bibliografiska posten, 

vilket tycks vara ett sätt att framhålla ett kvantitativt tillgängliggörande. Doku-

mentet kan identifieras och nås snabbt via GS och ytterligare information fås via 

länk. Precis som Googles allmänna sökmotor fungerar det i praktiken som en en-

kel vägvisare, en portal för att snabbt upptäcka dokument och forskning. Både GS 

och Summons styrkor och svagheter är exempel på aspekter som bildar ett till-

gängliggörande i praktiken, där både Summon och GS ingår. Det här är en praktisk 

verklighet som är väldigt intressant och komplicerad för UUB eftersom att kost-

naderna går upp år efter år och tar upp mer och mer av den sammantagna budge-

ten. Är det rimligt att betala sådana enorma summor för att förvärva och tillgäng-

liggöra elektroniska informationsresurser när fria alternativ och tekniska lösningar 

utvecklas kontinuerligt? Finns det sätt att anpassa förvärvet av informationsresur-

ser till den praktiska verkligheten?  

Ett sätt vore att ta fram ett system där Summon återvinner information om allt 

material från alla publicister men där själva dokumentet, tidskriften, e-boken etc. 

tillgängliggörs på begäran. Dokumentet betalas automatiskt av UUB och slutkost-

naden speglar på detta sätt endast själva användandet i praktiken. GS inledde ett 

samarbete med Thomson reuters under 2013 och kanske är det en början på en 

sådan utveckling.126 En sådan utveckling innebär att GS identifieras som den 

främsta källan till att tillgängliggöra fritt material vilket leder till att kommersiella 

databaser i praktiken vill inkorporera GS som ett komplement. Denna typ av 

kombinationsalternativ borde potentiellt sett vara mera kostnadseffektiva än att 

tillgängliggöra allt själv via eget sökverktyg. Jacsó konstaterar ju att det viktigaste 

är att tillgodose den enskilde användarens behov, och för att uppnå optimal in-

formationsåtkomst måste man vara beredd att titta på olika alternativ och lösning-

ar. Som det går att utläsa i forskningsöversikten är det flera forskare som berör 

bibliotekariens roll i detta sammanhang och kan konstateras att det är av vikt att 

bibliotekariekåren bekantar sig ordentligt med denna aspekt av verksamheten. 

Som resultaten i denna undersökning visar så krävs en stor lyhördhet för de speci-

fika informationsbehov som användarna har. Tillgängliggörandet är inte längre ett 

fast sådant som utgår från en katalog och ett arkiv bestående av fysiska dokument, 

utan det är fragmentariskt och flyktigt. I praktiken kompletterar de olika informat-

ionskällorna varandra via användarnas sökbeteende, ett sökbeteende format av 

                                                 
126 Day, J. (2013) ‖Thomson Reuters Pulling Web of Science from Discovery Services‖.[2014-02-25] 



 70 

valfrihet samt teknisk tillgänglighet och innovation. Gränssnitten finns där på 

armlängds avstånd på dataskärmen, surfplattan eller telefonen. Forskningen som 

visar att det är de 30 första resultaten i en sökmotor som får all uppmärksamhet är 

ett exempel på detta beteende och man kan konstatera att det är själva tillgången 

som är central, att hitta den information man vill ha snabbt och effektivt oavsett 

källa.127 Med tanke på detta är en intressant fråga huruvida sökbeteendet skulle 

påverkas av att Summon optimerades att fungera med minimala svagheter, vilket 

är fullt möjligt som jag ovan konstaterat. Skulle de informationssökande indivi-

derna upptäcka Summon som det allra bästa alternativet för tillgängliggörande av 

akademiska informationsresurser eller hittar man än fler alternativ att hämta do-

kument från? Kan ett lojalt sökbeteende infinna sig där förtroendet läggs på Sum-

mon? Sökstatistiken för de kommande åren kommer att avslöja mycket. Det här är 

en aktuell utvecklingsprocess och det är viktigt att identifiera alla aktörerna som 

lika viktiga delar; de enskilda användarna, biblioteken, databasproducenterna, 

publicisterna, författarna. Alla dessa komponenter söker fortfarande det optimala 

sättet för tillgängliggörande. Innan det händer några revolutionerande saker behö-

ver biblioteken dock, som är den sista utposten gentemot användarna, noggrant 

tillskansa sig information om hur tillgängliggörandet ser ut och vilken kvalitet det 

håller i praktiken. Det här är ett område som behövs ta på största allvar, inte minst 

av ekonomiska skäl. För att Summon och hela det elektroniska förvärvet verkligen 

ska bli kostnadseffektivt och användarnas (studenternas och forskarnas) självklara 

val vid informationsbehov behövs än mer interaktion mellan användare och 

bibliotek. Varje individ med tillgång till UUB:s samlade förvärv måste få klart för 

sig via kontinuerlig information och undervisning vad Summon kan bidra med för 

funktioner. Det är också viktigt, speciellt i dagsläget och i relation till vad som 

framkommit i denna uppsats, att tydligt informera om styrkorna och svagheterna 

och om vilka alternativ som finns och även om hur webbaserat informationssö-

kande kan hanteras över lag.  

Det elektroniska förvärvet utgör 73 procent av det sammanlagda förvärvet in-

formationsresurser 2013 inom UUB och tendensen är att den andelen ökar år för 

år. Inför en framtid där informationsresurserna återvinns i huvudsak i elektronisk 

form så förändras också bibliotekens och bibliotekariernas roll. En sak som är 

säker är att biblioteken mer ingående behöver bekanta sig med de kanaler som i 

praktiken tillgängliggör det elektroniska materialet man förvaltar. Elektroniskt 

tillgängliggörande går bäst ihop med kompetens och kunskap om elektroniska 

informationsresurser hos biblioteken och bibliotekarierna. På så sätt kan biblio-

teken säkert tillskansa sig en viktig roll i processen även inom den överskådliga 

framtiden. Den typ av undersökning som görs i denna uppsats utgör en viktig del i 

denna process och det är viktigt för alla parter att sådana undersökningar genom-

                                                 
127 Chitika Insights (2013),The Value of Google Results Positioning.[2013-11-26] 
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förs kontinuerligt och att de används som praktiskt informationsunderlag för ut-

veckling av informationsåtervinningsresurserna. För att ytterligare återkoppla till 

resultatet och den teori som ligger till grund för undersökningen så kan man se i 

forskningsöversikten att de flesta tidigare undersökningarna varit av kvantitativ 

art. De har inbegripit olika typer av mätningar av precision, täckning och citering-

ar och min tanke var att kontextualisera dessa mätningsprocesser inom ramarna 

för en bredare utvärdering. Som man kan se i undersökningarna så har Jacsós teo-

retiska grund tillåtit mig att kvantitativt mäta flertalet ytterligare aspekter än pre-

cision, täckning och citeringar. Kriterierna har möjliggjort mätningar av tillgäng-

liggörandet i den bibliografiska posten men även av författarnamn, av felstavade 

ord, av aktuella forskningsfält, av flitigt sökta ord, av tidskrifter m.m. Jacsós teo-

retiska grund har tillåtit skapandet av ett enhetligt resultat, en sammantagen bild 

av hur databaserna fungerar och det har i sin tur givit en bild av kvaliteten på det 

elektroniska tillgängliggörandet. Det ger en bild som speglar hur informationsre-

surser hanteras idag och hur informationsresurser kan hanteras i ett framtidsper-

spektiv tack vare resultaten.  

Det är också viktigt att diskutera den här studien och dess undersökningsob-

jekts föränderliga natur. Det står klart vid mina besök hos UUB:s e-

resursavdelning att Summon är ett metasöksystem som inte än fungerar optimalt 

och att man dagligen jobbar med att kalibrera systemet i sig och gentemot det för-

värvade informationsresurserna. Konsekvenserna av detta i praktiken är bl.a. att 

funktionen påverkas kontinuerligt. Detta faktum är också anledningen till att jag 

på flera ställen i uppsatsen understrukit vikten av att placera in denna uppsats 

undersökning i ett kronologiskt sammanhang. På detta sätt understryker jag också 

vikten av att kontinuerligt utvärdera det elektroniska tillgängliggörandet, därför att 

i varje steg det görs så synas och synliggörs utvecklingen. Den här typen av ut-

värderingar bistår med kunskap som ger lärdom om hur tillgängliggörande av 

informationsresurser kan göras bäst och vad som behöver göras för att en dag 

uppnå optimala funktioner i praktiken. I slutändan främjas en transparens som 

synliggör hela processen som står bakom tillgängliggörandet. Utvärdering av 

funktioner synliggör aktörer och hur dessa aktörer relaterar till varandra och i 

slutändan bidrar en undersökning som denna med ett synliggörande av inte bara 

två databasers praktiska funktioner. Den ger en ögonblicksbild av hur webbaserat 

tillgängliggörande fungerar vid tiden för undersökningen och den ger även en 

glimt av en större problematik inom det akademiska tillgängliggörandet av in-

formation, en problematik med ekonomiska förtecken där aktörerna inte kan enas 

om värdet av information.  

Som avslutning kan det vara intressant att ge förslag till vidare forskning. 

Som jag var inne på ovan vore det intressant att utföra undersökningar där man i 

grunden undersöker elektroniskt tillgängliggörande men med fokus på andra aktö-

rer, andra delar av processen. En kvalitativ studie där man intervjuar publicister 
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och författare skulle sprida ljus över vilka attityder och åsikter som ligger till 

grund för olika typer av tillgängliggörande. En sådan intervjustudie skulle i sin tur 

belysa vad som spelar in när information ges värde, vilket i sin tur belyser till-

gängliggörandet i praktiken. Blir det fler fria databaser? Är publicisterna, tidskrif-

terna, på väg att försvinna som en naturlig effekt av att självpublicering blir en-

klare och enklare att utföra för varje dag som går? Är den akademiska informat-

ionsindustrin på väg mot samma öde som exempelvis musikindustrin där elektro-

nisk självpublicering totalt förändrat de kommersiella aspekterna? Med tanke på 

diskussionen ovan om aktörer och hur de interagerar med varandra vore det också 

intressant att undersöka eventuell förekomst av s.k. metodfel (eng. bias). Finns det 

en påverkan från exempelvis publicister på databasproducenter, som ger konkret 

inverkan på sökresultat i praktiken? En sådan undersökning skulle konstituera ett 

naturligt påföljande steg för en undersökning av den typ som utförts i denna uppsats. 

Ett annat förslag till vidare forskning är att studera användarbeteendet mer in-

gående både kvalitativt och kvantitativt. På vilka sätt når man den information 

man vill nå? På detta sätt skulle beteendet hos både individer och grupper kunna 

ringas in vilket synliggör tillgängliggörandet från användarnas perspektiv. Under-

sökningar av dessa olika slag belyser tillgängliggörandet ur olika perspektiv och 

har potentialen att tillsammans ge en sammantagen bild av det elektroniska till-

gängliggörandet så som det ter sig i praktiken. På så sätt kan biblioteken skapa en 

grund av kunskap och kompetens som förbereder dem för en elektronisk framtid.  
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Sammanfattning 

Uppsala universitetsbiblioteks förvärv av informationsresurser präglas allt mer av 

elektroniska dokument och tendensen är att det ökar. Det här är ett faktum som 

sätter fokus på de kanaler som används för att ge åtkomst till elektroniskt material. 

UUB har anpassat sig till denna utveckling och tillgängliggör sedan 2013 sitt för-

värv av informationsresurser via det webbaserade sökverktyget Summon. Samti-

digt använder UUB det fritt tillgängliga sökverktyget Google scholar som ett 

komplement. Syftet med denna uppsats är att granska och utvärdera kvaliteten på 

det elektroniska tillgängliggörandet i Google scholar, i jämförelse med Summon. 

Undersökningen grundar sig på databasforskaren Péter Jacsós teorier om utvärde-

ring av databaser och via dessa utvärderas flertalet aspekter, vilka i slutändan bil-

dar en helhetsbild. Utvärderingen sker via en granskning utifrån tio olika kriterier 

som alla fokuserar på olika delar av databasers funktioner. Precision på återvin-

ning av dokument mäts också i syfte att få ett resultat som pekar på hur effektiva 

respektive sökverktyg är i praktiken på att tillgängliggöra dokument.  

Tillsammans bildar dessa utvärderingsmetoder underlag för att studera sök-

verktygens funktioner samt visa på aktuella styrkor och svagheter. I slutändan 

berättar resultatet även om hur sökverktygen positionerar sig gentemot varandra i 

praktiken. Undersökningen genererade flertalet upptäckter av utvecklingsbara 

funktioner och i slutändan var det intressant att konstatera att respektive sökverk-

tyg i dagsläget har sin utpräglade roll och att de i praktiken kompletterar varandra. 

Det beror också mycket på det faktum att Summon ännu inte fungerar optimalt. 

Det är dock det av UUB administrerade sökverktyget Summon som uppvisar störst 

effektivitet i praktiken vad gäller återvinningen av dokument. Med tanke på vad 

UUB betalar för sitt elektroniska förvärv och tillgängliggörande är det ett faktum som 

får betraktas som positivt.      
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Bilaga 

Insamlad data: testsökning 1. 

Följande språk figurerar och förkortas så som: svenska (sv), engelska (eng), tyska 

(tys), spanska (spa), turkiska (turk), indonesiska (indo), portugisiska (por), norska 

(nor) och franska (fra). För övriga förkortningar se första redovisade sökningen 

nedan. 

19-12-2013 

‖Biobränslen‖ – teknik, miljövetenskap alla sök: Summon 242 träffar (t), 30 ana-

lyserade, 17 relevanta (rel), 13 orelevanta (orel)=0.56 precision (p), 30 svenska, 

snittår 1997.4 

GS allt: 2150 t, 7 rel, 23 orel=0.23 p, 30 sv, snittår 1999.7 

GS 1990 t, 19 rel, 11 orel=0.63 p, 30 sv, snittår 2005.4 

2 dubbletter i GS allt sök.  

 

―Optics‖- fysik, teknik-alla sök: Summon 2 006 131 t, 13 rel, 17 orel=0.43 p, 30 

engelska, snittår 1988.1 

GS allt: 2 090 000 t, 6 rel, 24 orel=0.2 p, 30 eng, snittår 1988.1 (!) 

GS 2 100 000 t, 6 rel, 24 orel=0.2 p, 30 eng, snittår 1988.8 

2 dubbletter Summon. 

 

20-12-2013 

‖Dyslexi‖- medicin, pedagogik alla sök: Summon 1133 t, 30 rel=1 p, 30 sv, snittår 

2002.4 

GS allt: 4720 t, 1 rel, 29 orel=0.03 p, 30 sv, snittår 1998 

GS 4100 t, 22 rel, 8 orel=0.73 p, 29 sv, 1 eng, snittår 2005.8 

 

21-12-2013 

‖Adhd‖- medicin, psykologi alla sök: Summon 116 898 t, 16 rel, 14 orel=0.53 p, 

26 eng, 3 sv, 1 dansk snittår 2006.1 

GS allt: 399 000 t, 12 rel, 18 orel=0.4 p. 29 eng, 1 sv, snittår 2001.1 

GS 306 000 t, 13 rel, 17 orel=0.43 p, 29 eng, 1 sv, snittår 2000.6 

4 dubletter, slumpmässigt utvalt orelevant tidningsmaterial (brev till redaktören 

etc.). GS redovisar konsistent språk och ung. hälften relevant material. 
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‖Geriatrik‖- medicin alla sök: Summon 1533 t, 15 rel, 15 orel=0.5 p, 20 sv, 10 

turk, snittår 2000.6 

GS allt: 3910 t, 2 rel, 28 orel=0.06 p, 28 sv, 1 eng, 1 turk, snittår 1998.3 

GS 3320 t, 15 rel, 15 orel=0.5 p, 23 sv, 4 turk, 3 eng, snittår 2004.6 

Här var det häpnadsväckande hur Summon återvinner material på turkiska i hu-

vudsak medan GS misslyckas med att redovisa publikationsår på hela 8 st. artiklar 

i fullsök. GS dock en vinnare med både bättre relevans språkligt och med funge-

rande dokument. 

22/12/13 

‖Utvecklingspsykologi‖- psykologi alla sök: Summon 780 t, 29 rel, 1 orel=0.96 p, 

29 sv, 1 eng, snittår 1986.3 

GS allt: 6520 t, 0 rel, 30 orel=0 p, 30 sv, snittår 1994.5 

GS 5910 t, 11 rel, 19 orel=0.36 p, 21 sv, 9 eng, snittår 2002.1 

GS full redovisar inte publikationsår i 7 dokumentposter. 

 

‖Fenomenologi‖- filosofi alla sök: Summon 2924 t, 26 rel, 4 orel=0.86 p, 21 sv, 6 

norsk, 2 spansk, 1 portu, snittår 1997.6 

GS allt: 11 900 t, 1 rel, 29 orel=0.03 p, 28 sv, 1 dansk, 1 norsk, snittår 1997.8 

GS 10 500 t, 16 rel, 14 orel=0.53 p, 29 sv, 1 indones, snittår 2001 

GS redovisar 6 dokument utan publikationsår (och ett dokument på indonesiska). 

 

‖Sweden welfare‖- ekonomi alla sök: Summon 141 638 t, 18 rel, 12 orel=0.6 p, 29 

eng, 1 sv, snittår 1982.4 

GS allt:863 000 t, 3 rel, 27 orel=0.1 p, 28 eng, 2 sv, snittår 1994.8 

GS: 749 000 t, 5 rel, 25 orel=0.16 p, 29 eng, 1 sv, snittår 1998.6 

4 dubletter i Summon, flertalet bokrecensioner. Flertalet ej fungerande länkar i GS. 

 

08-01-2014 

‖Religion‖- religion alla sök: Summon 3 867 032 t, 29 rel, 1 orel=0.96 p, 26 sv, 3 

eng, 1 tysk snittår 2010.5 

GS allt: 2 410 000 t, 6 rel, 24 orel=0.2 p, 28 eng, 1 sv, 1 tysk snittår 1981.1 

GS: 2 330 000 t, 9 rel, 21 orel=0.3 p, 27 eng, 2 fra, 1 tysk snittår 1981 

 

09-01-2014 

‖Ecocriticism‖- språk, litteratur alla sök: Summon 3056 t, 26 rel, 4 orel=0.86 p, 30 

eng, snittår 2008.7 

GS allt: 10 400 t, 5 rel, 25 orel=0.16 p, 30 eng, snittår 2002 

GS:8750 t, 8 rel, 22 orel=0.26 p, 30 eng, snittår 2003.3 
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Insamlad data: testsökning 2. 

23-12-2013 

Behavioral sciences (beteendevetenskap) 

Acta ethologica, engelskspråkig tidskrift 

Summon: tillgängliggör tidskriften och via länken finns information att det finns 

285 artiklar i tidskriften. 

GS redovisar 289 artiklar (t), topp 30= 22 rel, 8 orel=0.73 p, snittår 2002.1  

Advances in the Study of Behavior, eng 

Summon: Ej 

GS: 284 t, 6 rel, 24 orel=0.2 p, snittår 1986 

Aggressive behavior, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande. 

GS: 1720 t, 9 rel, 21 orel=0.3 p, snittår 1996.3 

 

Biology (biologi) 

Acta biologica hungarica, eng 

Summon: Ej 

GS 1 330 t, 2 rel, 28 orel=0.06 p, snittår 1994.7 

Advances in Experimental Medicine and Biology, eng 

Summon: Ej 

GS: 2420 t, 3 rel, 27 orel=0.1 p, snittår 1995.2 

Aerobiologia, eng 

Summon: Ej 

GS: 1020 t, 11 rel, 19 orel=0.36 p, snittår 2000.5 

 

26-12-2013 

Chemistry, applied (kemi, tillämpad) 

AATCC review, eng 

Summon: Ej 

GS 111 t, 10 rel, 20 orel=0.33 p, snittår 2002.7 

ACS Combinatorial Science, eng 

Summon: Ej 

GS: 287 t, 12 rel, 18 orel=0.4 p, snittår 2010.8 

Adsorption science & technology, eng 

Summon: Ej 

GS: 1320 t, 2 rel, 28 orel=0.06 p, snittår 2002.8 

 

Education, scientific diciplines (pedagogik, utbildning) 
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Academic medicine, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande. 

GS: sökning på academic medicine orsakade något slag fel i GS återvinning, dock 

försöker jag med förkortningen Acad. Med. enligt ISO i JCR och får följande 

återvunna resultat.  

1250 t, 19 rel, 11 orel=0.63 p, snittår 1994.3  

Advances in health sciences education, eng 

Summon: Ej 

GS: 737 t, 7 rel, 23 orel=0.23 p, snittår 2004.5 

Advances in physiology education, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande. 

GS: 729 t, 29 rel, 1 orel=0.96 p, snittår 2003.8 

 

Engineering, multidisciplinary (teknik, multiämne) 

Acta Polytechnica Hungarica, eng 

Summon: Ej 

GS: 493 t, 30 rel=1 p, snittår 2007.6 

Advanced engineering informatics, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande. 

GS: 463 t, 17 rel, 13 orel=0.56 p, snittår 2005.2 

GS flertalet icke fungerande länkar. 

Artificial intelligence for engineering design analysis and manufacturing, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande. 

GS: 405 t, 11 rel, 19 orel=0.36 p, snittår 1995.9 

 

28-12-2013 

History & philosophy of science (historia, vetenskapsfilosofi) 

Agricultural history, eng 

Summon: Ja, dock länkar Summon bara till äldre volymer, länken till tidskriften 

hittas i tidskrifter a-ö. 

GS: 7460 t, 2 rel, 28 orel=0.06 p, snittår 1968.5 

Agriculture and human values, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande. 

GS: 1200 t, 16 rel, 14 orel=0.53 p, snittår 1999 

American journal of bioethics, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande.   

GS: 2720 t, 8 rel, 22 orel=0.26 p, snittår 2002.5 

 

Medicine, research & experimental (Medicin, forskning och experimentell) 

Acta medica okayama, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande.   
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GS: 1770 t, 30 rel 1 p, snittår 2004 

Advances in Clinical and Experimental Medicine, eng 

Summon: Ej 

GS: 462 t, 30 rel=1 p, snittår 2005.6 

Advances in Experimental Medicine and Biology, eng   

Summon: Ej 

GS: 2420 t, 3 rel, 27 orel=0.1 p, snittår 1995.2 

 

Physics, nuclear (Fysik, -kärn) 

Annual Review of Nuclear and Particle Science, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande.   

GS: 381 t, 10 rel, 20 orel=0.33 p, snittår 1991 

Atomic data and nuclear data tables, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande.    

GS: 1020 t, 8 rel, 22 orel=0.26 p, snittår 1985.2 

Chinese Physics C, eng 

Summon: Ej 

GS: 1880 t, 30 rel=1 p, snittår 2009.5 

 

Psychiatry (psykiatri)  

Acta neuropsychiatrica, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande.   

GS: 736 t, 9 rel, 21 orel=0.3 p, snittår 2004.7 

Acta psychiatrica scandinavica, eng 

Summon: Fysisk upplaga fr.o.m. v.37 

GS: 9930 t, 2 rel, 28 orel=0.06 p, snittår 1988.6 

Addiction, eng 

Summon: Ja, fullt tillgängliggörande.   

GS: 17 400 t, 13 rel, 17 orel=0.43 p, snittår 1999.8 

 

Statistics & probability (statistik och sannolikhet) 

Advances in applied probability, multi-språk 

Summon: Finns I fysisk form, endast löpande årgång. 

GS: 2410 t, 7 rel, 23 orel=0.23 p, snittår 1981.8 

Advances in data analysis and classification, eng 

Summon: Ej 

GS: 192 t, 17 rel, 13 orel=0.56 p, snittår 2009.1 

Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, eng 

Summon: Ej 

GS: 9 t, 8 rel, 1 orel=0.88 p, snittår 2008.8 
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Insamlad data: testsökning 3. 

02-01-2014 

Agricultural, plant and animal sciences 

Impact of climate change on food crops 

Summon: 99 757 t, 28 rel, 2 orel=0.93 p, bib. post: 1 ej abstract, övriga med äm-

nesord och information f: 22 tidskriftsartiklar, 5 e-böcker, 3 böcker, 30 eng, snittår 

2009.7 

GS: 603 000 t, 26 rel, 4 orel=0.86 p, bib.post: 30 ej abstract, ej ämnesord, fin-

nes:förf. år. publicist. citeringar f:29 ta, 1 bok, 30 eng, snittår 2002.9 

 

Ecology and environmental sciences 

Ocean acidification and marine ecosystems 

Summon: 10 478 t, 21 rel, 9 orel=0.7 p, b.p:5 ej förf, 8 ej abstract, 4 ej ämnesord, 

f:28 ta, 1 konf.handling, 1 avhandling, 30 eng, snittår 2010.6 

GS: 37 900 t, 28 rel, 2 orel=0.93 p, b.p: samma f:29 ta, 1 bok (annat), 30 eng, 

snittår 2008.1 

Summon 8 dubletter 

 

03-01-2014 

Geosciences 

Tectonic evolution of the southern central Asian orogenic belt 

Summon: 3602 t, 30 rel=1 p, b.p: 8 ej abstr.2 ej ämnes ,f:28 ta, 1 bok, 1 e-bok, 30 

eng, snittår 2010 

GS: 21 500 t, 18 rel, 12 orel=0.6 p, b.p:samma, 30 eng, f: 30 ta, snittår 2002.3 

 

Clinical medicine 

Transcatheter aortic valve implantation 

Summon: 8775 t, 28 rel, 2 orel=0.93 p, b.p:13 ej abstract,12 ej ämnes f:30 ta, 30 

eng, snittår 2011.9 

GS: 21 000 t, 18 rel, 12 orel=0.6 p, b.p: samma 2 ej år, 30 eng, f:30 ta, snittår 

2009.9 

 

04-01-2014 

Biological sciences 

DNA methylation analysis and missing heritability 

Summon: 1683 t, 28 rel, 2 orel=0.93 p, b.p:2 ej abstr. 2 ej ämnes, f:27 ta, 2 av-

handling, 1 e-bok, 30 eng, snittår 2011.3 

GS: 7010 t, 27 rel, 3 orel=0.9 p, b.p:samma, f:30 ta, 30 eng, snittår 2009.3 

 

Chemistry and materials science 

Enhanced visible-light photocatalytic hydrogen production 
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Summon: 3156 t, 30 rel=1 p, b.p:6 ej abstract, 12 ej ämnes, f:30 ta, 30 eng snittår 

2011.7 

GS: 20 200 t, 10 rel, 20 orel=0.33 p, b.p:samma, f:30 ta, 30 eng snittår 2006.3 

 

05-01-2014 

Physics 

Alkali-doped iron selenide superconductors 

Summon: 34 t, 24 rel, 6 orel=0.8 p, b.p:8 ej abstract,12 ej ämnes f:19 ta, 8 e-bok, 2 

bok, 1 konf. 30 eng, snittår 2008.2 

GS: 40 t, 20 rel, 10 orel=0.66 p, b.p:samma 2 ej år, f:30 ta, 30 eng, snittår 2011.4 

 

Astronomy and astrophysics 

Galileon cosmology 

Summon: 260 t, 28 rel, 2 orel=0.93 p, b.p:1 ej abstract, alla ämnesord, f:30 ta, 30 

eng, snittår 2010.7 

GS: 18 900 t, 28 rel, 2 orel=0.93, b.p:samma,f:29 ta, 1 bok, 30 eng, snittår 2010.1 

 

Mathematics, computer science and engineering 

High-energy rechargeable lithium-air batteries 

Summon: 1120 t, 24 rel, 6 orel=0.8 p, b.p:5 ej abstract, 6 ej ämnes, f:27 ta, 3 pa-

tent, 27 eng 2 kina, 1 tyska, snittår 2011.7 

GS: 727 t, 6 rel, 24 orel=0.2 p, b.p:samma, f: 30 ta, 30 eng snittår 2010.3 

 

06-01-2014 

Economics, psychology and other social sciences 

Urban policy mobilities and global governance issues 

Summon: 32 386 t, 30 rel=1 p, b.p:3 ej abstract, 3 ej ämnesord, f:20 bok, 4 e-bok, 

4 ta, 2 uppslags, 30 eng, snittår 2009 

GS: 19 200 t, 14 rel, 16 orel=0.46 p, b.p:samma, f:25 ta, 5 bok, 30 eng, snittår 

2005.5 

 

 


