Biblioteken i Region Stockholm
- för dig som arbetar i vården

GOOGLA
VETENSKAPLIGT
SÅ ANVÄNDER DU GOOGLE SCHOLAR PÅ BÄSTA SÄTT
PÅ JOBBET OCH HEMIFRÅN

VAD ÄR GOOGLE SCHOLAR?
Google Scholar är Googles fritt tillgängliga söktjänst för vetenskapligt material på nätet. Google Scholar
genomsöker bland annat webbsidor från tidskriftsförlag, universitet och prepubliceringsarkiv efter peerreview-artiklar, avhandlingar, böcker, tekniska rapporter och konferensabstracts.

SÖK FULLTEXTARTIKLAR
Välj Google Scholar i listan ”Databaser A-Ö” på biblioteken.sll.se
När du söker i Google Scholar visas länkar (PDF/HTML) till höger om material som finns tillgängligt i
fulltext. Ibland krävs inloggning till ResearchGate. Om fulltext finns via en landstingsprenumeration
visas en SLL-länk.
SLL-länken visas om du sitter vid en landstingsdator. Den visas även om du har loggat in till Google
Scholar via bibliotekets proxy på biblioteken.sll.se/databaser, eller om du är inloggad med Google-konto
och har valt Settings>Library links>Stockholm Lans Landsting—SLL.
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AVANCERAD SÖKNING
Klicka på strecken längst upp till vänster och välj Avancerad sökning för att söka på till exempel
författare, årtal, eller om sökorden ska finnas i artikelns titel eller någonstans i texten.
Välj årtalsintervall till vänster om träfflistan, eller att sortera efter datum istället för relevans.

SPARA TRÄFFAR/SPARA TILL ENDNOTE/STÅENDE SÖKNING
(ALERTS)
Spara referenser till ”My library”/”Mitt bibliotek” på ditt Google-konto via stjärnan
(Du måste vara inloggad med ditt Google-konto.)

under referensen.

Spara referenser till EndNote på din dator med ”Import into EndNote”. OBS! Du måste ha valt
Settings>Bibliography manager>Show links to import citations into EndNote.
Skapa stående sökning med ”Create Alert”/”Skapa alarm” till vänster om träfflistan.

CITERINGAR
”Cited by”/”Citerat av” anger hur många gånger en referens citerats av andra referenser i Google Scholar.
Klicka på ”Cited by” för att visa de citerande referenserna.
Inom landstinget, eller när du loggat in via bibliotekets proxy, visas även hur många gånger referenserna
citerats i Web of Science. Klicka på ”Web of Science” för att visa de citerande referenserna i Web of
Science.
Klicka på ”Metrics”/”Statistics” under streckmenyn högst upp till vänster för att bläddra bland de
tidskrifter som citerats mest i Google Scholar.

GOOGLE SCHOLAR-PROFIL
Om du publicerat dig vetenskapligt kan du skapa en profil genom att klicka på ”My Citations” på
startsidan. Profilen visar statistik över citeringar för dina referenser. Du väljer själv om referenser
automatiskt ska läggas till din profil eller om du själv ska bekräfta att de är dina innan de läggs till.
Om du väljer att göra profilen publik visas den när någon söker på ditt namn.
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