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Utvärdering och utforskande 
Camilla Hertil Lindelöw

Kan vi använda data för att utforska vid sidan av att ut-
värdera? Området vetenskaplig kommunikation börjar ge 
upphov till nya uppgifter för forskningsbiblioteket som  
t. ex. att sammanställa forskarnas publiceringsresultat och 
leverera analyser och beslutsunderlag. Det här är en ny roll 
som kräver att vi har forskarkontakt.

På seminarium för att prata publiceringsstrategier
Fingrarna håller krampaktigt tag om vita tavlans kant bakom 
min rygg. När jag kommer på det ler jag för mig själv medan 
jag lossar greppet. Framför mig har jag 20 forskare, och de är 
varierande nöjda med dagens seminarium. Jag är inbjuden att 
prata publiceringsstrategier med anledning av lärosätets nya 
visions- och måldokument. Vi har just kört i diket i diskussio-
nen om den nationella resursfördelningen genom så kallade 
kvalitetsindikatorer eller, som den också kallas, ”tombolan”. 
En forskare framhärdar i att han överhuvudtaget inte begriper 
vad jag pratar om, vad kan detta ha för nytta för forskare? Två 
andra forskare har hamnat i en hetsig diskussion om huruvida 
tidskrift X är att betrakta som en prestigetidskrift eller om den 
tvärtom accepterar alla inskickade manuskript, oavsett hur 
usla de än månde vara. Prefekten bryter in: tiden är ute och dis-
kussionen om publiceringsstrategier får vi fortsätta en annan 
gång.

Och det gör vi. Tre parter deltar i diskussionerna. Forskarna 
befinner sig i centrum, utan dem inga publikationer och därmed 
inga strategier att diskutera. För lärosätesledningarna kan pu-
blikationerna vara en av pjäserna i spelet om att klättra på rank-
ningslistor och vinna i resursfördelningar. Den tredje parten är 
den del av lärosätet som specialiserat sig på publikationsanaly-
ser (funktionen finns inte på alla lärosäten). Det kan röra sig om 
en bibliometriker som kan vara anställd på lärosätets bibliotek, 
men det är inte alltid fallet. Oavsett så har just biblioteken sett 
att området vetenskaplig kommunikation kan ge upphov till nya 
biblioteksuppgifter. 
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De tre parterna: forskare, universitetsledning och  
bibliotek
Forskarna har givetvis alltid värdesatt sina publikationer. De 
vill att de ska spridas, och de vill framför allt att de ska läsas; 
av andra forskare och ofta också av andra intresserade. De är i 
allmänhet inte lika pigga på att se sina publikationer represente-
rade i sammanfattande stapeldiagram, till exempel vid utvärde-
ringar. En vanligt förekommande invändning mot kvantitativa 
uppgifter i forskningsutvärderingar är att mängden publikatio-
ner inte bör spela någon roll, det är innehållet som bör utvärde-
ras. Dock är det mellan olika ämnesområden: en fysiker verkar 
ofta tycka att det finns en poäng i att sätta ut antal citeringar en 
publikation har fått i sitt cv, medan humanister överlag verkar 
mer tveksamma till sådana mått. Kanske har det att göra med 
kvantitativa metoder och data överlag, om du i din forskning 
använder sådana metoder är du också mer bekväm med att 
utvärderas enligt dem. Till en viss gräns. Och den gränsen ser 
ut att skilja sig mellan olika forskare, också inom samma ämne. 
Samtliga forskare vittnar dock om att de idag känner av pressen 
att publicera sig, ibland så mycket att de frågar sig hur de ska 
hinna läsa andras publikationer när tiden äts upp av att produce-
ra mer för det egna, och lärosätets cv.

För lärosätesledningar, där flera ingående personer antingen 
fortfarande är forskare eller har en forskarkarriär bakom sig, 
erbjuder bibliometrin ett kvantitativt utvärderingsverktyg som 
kan tillämpas vid intern resursfördelning och utvärdering, vid 
sidan av andra mått som antal studenter (och antal studenter 
som tar examen) samt antal professorer. Dessutom har ledning-
arna att förhålla sig till det relativt nya fenomenet ”internatio-
nella lärosätesrankningar”, vilka ofta har bibliometriska inslag.
Den akademiska världen har en ambivalent inställning till dessa 
rankningar. De kritiseras samtidigt som många hävdar att vi 
måste ta hänsyn till dem i en alltmer konkurrensutsatt, global 
akademisk värld – de internationella rankningarna är här för att 
stanna (Hazelkorn, 2015). I vissa fall påpekar ledningen att me-
todiken i rankningen är bristfällig, samtidigt som det klargörs 
att det inte går att undvika rankningarna idag och lärosätets 
position rapporteras när en rankningslista har offentliggjort 
årets resultat (Söderbergh Widding, 2013). Fokus på prestige- 
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fulla publikationer får lärosäten att vilja påverka sina forskare så 
att deras publikationer räknas. Är en sådan styrning ett hot mot 
den akademiska friheten? I högskolelagen, kap 1, § 6 står: ”forsk-
nings- resultat får fritt publiceras” (”Högskolelag”). I det här 
fallet handlar det inte om tvingande åtgärder, utan att forskare 
belönas om de publicerar på ett visst sätt, de kan till exempel 
få en bonus. Oavsett: bör lärosäten försöka styra hur affilierade 
(tillhörande) forskare publicerar sig? Det finns en potentiell 
spänning mellan lärosätets mål: ”att bygga ett varumärke i 
konkurrens om studenter och forskare med andra lärosäten” och 
forskarens mål, som kan ta sig olika uttryck beroende på intres-
set hos den enskilde forskaren. Det kan vara allti från att sprida 
forskningsresultat till en intresserad allmänhet till att göra en 
internationell forskarkarriär.

Den tredje parten i diskussionen om forskarnas publikationer 
finns ofta på lärosätets bibliotek. Skälet till att biblioteket tar 
sig an uppgiften att analysera publikationer är nog flera, som 
Hansson och Åström (2013) diskuterar. Publikationer har länge 
varit bibliotekens huvudfokus och idag behöver biblioteken hitta 
nya uppgifter i en föränderlig tid. Biblioteken har redan en upp-
arbetad kontakt med forskarna i och med serviceuppdraget: att 
tillhandahålla vetenskapligt material för lärosätets forskare och 
studenter. Idag ingår en del bibliometri på de flesta utbildningar 
inom biblioteks- och informationsvetenskap, till exempel vid 
Bibliotekshögskolan i Borås och vid utbildningen i Umeå. Biblio-
metriska metoder har också använts internt i bibliotekets egen 
beslutsprocess, till exempel vid förvärv (Kärki & Kortelainen, 
1998). Det var också ett syfte när Eugene Garfield utarbetade 
den nu så kritiserade impact factor (IF)15. IF skulle ge biblioteka-
rierna möjlighet att förvärva de mest centrala tidskrifterna, det 
vill säga de som citerades mest (Garfield & Sher, 1963).

15 Impact factor är medelvärdet citeringar/publikation. IF för 2014 summerar citeringar till de 
artiklar i tidskriften som publicerats under 2012 och 2013 och dividerar med totalantalet artiklar 
publicerade under de två åren (det finns också en IF för fem år, men den för två år är den mest 
använda). När vi pratar om IF menar vi den IF som beräknas genom Journal Citations Reports, numera 
ägt av Clarivate Analytics.
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Det bibliometri handlar om
Statistik och dataanalys, vilket bibliometri16 till stor del 
handlar om, har numera en given, om än då och då omdisku-
terad, plats inom beslutsfattande. Lärosäten har sedan länge 
sammanställt statistik för internt bruk och genom påbud från 
stat och myndigheter som Statistiska Centralbyrån. Många 
lärosäten har enheter med flera personer som sysslar med 
analys. I mitt arbete ingår bland annat att leverera statistikun-
derlag för publikationer till en sådan enhet, som sedan sam-
manställer underlag för årsredovisningen. Vid andra tillfällen 
är biblioteket ansvarigt för hela produkten. Det kan handla om 
någon form av bibliometrisk sammanställning eller analys som 
presenteras i en rapport. Flera av de bibliometriska datakällor-
na är också helt eller delvis öppna så att vem som helst (i alla fall 
med åtkomst till de databaser lärosätet prenumererar på) kan 
göra egna sammanställningar och analyser. Flera forskare gör 
också egna analyser, ibland får jag assistera. Det händer att jag 
får ta över någon annans underlag och förklara skillnaden mot 
mina egna. Det blir till exempel stor skillnad mellan underlag 
där publikationerna är fraktionerade17 mot om de inte är det. 
Vid bibliometriska analyser används ofta fraktionering, medan 
forskare som sammanställer publikationsunderlag vanligtvis 
inte fraktionerar.

Impact factor – en indikator med utbredd användning
Att fraktioneringen då och då leder till förvirring skulle kunna 
vara ett exempel på skiljelinjen då bibliometriska underlag är 
tillräckligt övergripande för att kunna utgöra ett av flera  
beslutsunderlag för en utvärderingspanel med expertkunska-
per inom forskningsområdet, och de tillfällen när bibliometrin 
gör sig bäst i slutna sällskap bland bibliometriforskare. Forska-
re inom bibliometri har under årens lopp tagit fram en mängd 
avancerade indikatorer som också skulle kunna användas för 

16 Jag kommer konsekvent använda termen bibliometri i den här texten. Det existerar flera mer 
eller mindre överlappande termer, ett exempel är scientometri. Bibliometri kan enkelt utläsas “att 
mäta publikationer”. Det gäller också att hålla reda på bibliometri som en metod inom forskning 
samt bibliometri då den används i forskningsutvärdering. Den nya termen altmetri, som ibland står 
för alternativ metri och ibland metri på artikelnivå, är inte så väsensskild från den gamla vanliga bib-
liometrin. Det handlar fortfarande till stor del om publikationer (även om mjukvara och föreläsningar 
räknas in) och citeringar är fortfarande en del av det som mäts.
17 publikationen delas upp mellan de angivna författarna/lärosätena/aktuell enhet så att varje enhet 
tillräknas 1/n av publikationen, där n är det totala antalet enheter.
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utvärdering. Samtidigt får jag rapporter från forskare som 
ingår i utvärderingspanelerna att det bibliometriska underla-
get är för svårt att förstå. Möjligen är det här som förklaringen 
till den utbredda användningen av IF står att finna – då IF är 
ett medelvärde är det lätt att förstå, men inte nödvändigtvis 
det mest lämpade måttet. Forskare av idag uppmanas att ange 
IF för sina artiklar. En del tycker själva att det är användbart 
och använder det för att utvärdera andra. En välvillig tolkning 
skulle kunna vara att utvärderaren genom IF kan utläsa om 
tidskriften är central inom sitt ämnesområde, och att artikeln 
då är av god kvalitet då den accepterats av en sådan tidskrift. 
Men IF säger ingenting om den enskilda artikelns genomslag 
i form av citeringar. Idag ifrågasätts alltmer om en tidskrift 
med hög IF verkligen är av god kvalitet. Kanske väljer den bara 
artiklar som kan tänkas leda till snabba citeringar? Artikelns 
genomslag kan vara av olika art: jag kan ha utvecklat en ny 
metod (vilket kan leda till en enorm mängd citeringar), jag kan 
vara i opposition med andra forskare och citeras för att påvisa 
hur fel jag har. Och de index som används för att beräkna IF, in-
dexerar i större utsträckning anglosaxiska publikationer18 så en 
tidskrift på ett annat språk än engelska, hur central den än är, 
kommer inte att ha en IF. Vi har att göra med skeva fördelning-
ar: endast en mindre del av alla artiklar i en tidskrift citeras 
(de som citeras gör det i gengäld mycket). Den här diskussionen 
om publikationskanal mot enskild publikation återfinns också 
i diskussionen kring den så kallade norska modellen, där fokus 
också ligger på publikationskanalen. Det är kanalen (mestadels 
tidskrifter och förlag) som ger poäng beroende på om den anses 
basal eller framstående. Argumentet för det är att framstående 
kanaler väljer framstående publikationer att publicera. För 
att undkomma de här missvisande förenklingarna blir beräk-
ningarna i stället komplicerade, men används då kanske inte 
av utvärderarna. Utvärderare som är ämnesexperter, och som 
kanske inte kan förväntas fördjupa sig alltför mycket i biblio-
metriska metoder.

18 Vilket är förståeligt med tanke på att ISI/Web of Science utvecklades i USA.
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De bibliometriska underlagen
Det omvända gäller också. Jag kan förklara de bibliometriska 
underlagen, och hyser stor respekt för den inomvetenskapliga 
expertisen. Och den inomvetenskapliga expertisen kan se högst 
olika ut. När jag fick ta del av utvärderarnas rapporter efter 
en intern forskningsutvärdering såg jag att några utvärderare 
hade använt siffror i vårt underlag och räknat ut egna nyckeltal 
med hjälp av övrig tillhandahållen statistik. De hade bland an-
nat tagit fram ett medelvärde för antal publikationer/forskare, 
och diskuterade om det var ett rimligt värde för ämnet ifråga. 
Antal forskare hade angetts utan hänsyn tagen till forskar- 
ålder (junior eller senior forskare). Detta blev en ny erfarenhet 
för mig: du tror att du har kontroll på data, och du har förklarat 
begränsningarna med den i angränsande text. Men data återan-
vänds i nya sammanhang, och texten kring diagrammen läses 
sällan och förloras i återanvändandet. Är Statistiska Central- 
byråns (SCB) forskningsstatistik tillförlitlig, det vill säga 
rapporteras den in på ett tillförlitligt sätt och är den någor-
lunda täckande? Inom bibliometrin dras vi med enormt stora 
skillnader i täckningsgrad för olika ämnesområden, vilket inte 
borde vara ett problem för SCB, eller? Samtidigt är den ämnes-
indelning de använder sig av i grunden utarbetad av OECD19 och 
mycket mer detaljerad när det kommer till naturvetenskapliga 
ämnesområden (Statistiska Centralbyrån, 2011). Vi är flera 
inblandade i arbetet, var och en med sina kunskaper, och det 
gäller att sammanställa det hela till en fungerande och rättvi-
sande helhet; ett arbete som är i ständig utveckling.

Vanliga datakällor och verktyg
Utöver våra stående uppdrag tillkommer tillfälliga uppdrag, 
exempel på ett sådant är när lärosätet beslutar att genomföra en 
intern forskningsutvärdering som den jag refererade till ovan. 
Våra datakällor varierar, men några används definitivt mer 
än andra. Vi arbetar i stor utsträckning med vår egen publika-
tionsdatabas (Diva). Diva kan användas till mycket, men inte 
till citeringsanalyser. Andra lärosäten arbetar med data från 

19 OECD (http://www.oecd.org) har sammanställt en manual, Frascati manual, för att underlätta 
arbetet med forskningsstatistik internationellt. I manualen ingår även en klassificering av forsknings- 
områden.

http://www.oecd.org/
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Web of Science20. Hittills har det gått att köpa rådata direkt 
från Thomson Reuters21 eller så kan lärosätet använda det 
analysverktyg som Thomson Reuters utvecklat: Incites, för att 
analysera sina publikationer. Numera tillhandahåller också  
Elsevier motsvarande verktyg: Scival, som då använder sig 
av data från Elsevierägda Scopus22. CWTS i Leiden har också 
utvecklat ett verktyg, CWTS Monitor, som erbjuder motsva-
rande tjänster som Scival och Incites och som bygger på data 
från Thomson Reuters. Genom den här typen av verktyg och 
data möjliggörs jämförelser mellan lärosäten (och länder). 
Fältnormerad citeringsgrad23 kan beräknas för bland annat 
lärosäten, vilket utgör grunden i den så kallade Leiden-rank-
ningen. Att använda lokala publikationsdatabaser som Diva för 
jämförelser mellan lärosäten blir mer osäkert då datakällorna 
varierar i kvalitet och täckning. Publikationsdatabaserna kan 
vara uppbyggda på olika sätt så att fält inte stämmer överens, 
till exempel för publikationstyper. Även för de lärosäten som 
alla använder Diva krävs försiktighet vid analys då registre-
ringspraxis kan skilja sig mellan lärosätena, trots att ett aktivt 
arbete pågår inom konsortiet för att behålla en gemensam 
registreringspraxis. Det är ett arbete under utveckling, som 
även Swepub24 är delaktigt i eftersom Swepub samlar data från 
de lokala publikationsdatabaserna. En av målbilderna med 
Swepub är att den ska kunna användas för jämförelser framö-
ver (Kungliga biblioteket, 2016). Eftersom data i Web of Science 
och Scopus registreras enligt uppställda kriterier som finns 
att läsa via deras webbplatser, anses data härifrån oftast hålla 
en högre kvalitet. Framför allt finns en enhetlighet i hur data 
registreras. Båda erbjuder möjligheten att rätta till fel om vi 
upptäcker sådana i vårt lärosätes poster. Även om Web of Scien-

20 Oftast används data från de tre artikelindexen Science Citation Index Expanded (SCI-EXPAND-
ED), Social Sciences Citation Index (SSCI) och Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Det finns 
även andra index, bland annat för konferenspublikationer och böcker.
21 rådata är optimerat för maskinläsning men eventuellt inte städat, t. ex. gällande 
publikationsadresser. Web of Science är numera sålt till Clarivate Analytics, förmodligen kommer 
även de att sälja rådata.
22 Scopus lanserades av Elsevier 2004. Web of Science har sitt ursprung i Institute of Scientific Infor-
mation (ISI) som Garfield grundade 1960. ISI köptes upp av Thomson Reuters 1992. 
23 Fältnormerad citeringsgrad möjliggör jämförelser genom att ta hänsyn till publiceringsår, forsk- 
ningsämne och publikationstyp; fältnormeringen utjämnar skillnader mellan dessa parametrar. Måttet 
utgår från ett genomsnittligt värde på 1 som brukar beräknas för hela databasen. Har en enhet mer 
än 1, till exempel 1,2 innebär det att enheten citeras 20 procent mer än genomsnittet.
24 http://swepub.kb.se och http://bibliometri.swepub.kb.se/bibliometri 

http://swepub.kb.se/
http://bibliometri.swepub.kb.se/bibliometri
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ce och Scopus är de vanligaste datakällorna för bibliometriska 
studier (i alla fall i Sverige), finns det flera andra. En som kan 
matcha dessa två i datamängd är Google Scholar (GS)25, som till 
skillnad från de två andra också finns fritt tillgänglig att söka 
i, data är däremot inte fritt tillgängligt. Scopus och Web of Sci-
ence säljer sökgränssnitt, rådata och analysverktyg separat. GS 
är heller inte en datakälla som kureras och underhålls, det är en 
söktjänst som förutom att indexera vetenskapliga förlags pro-
duktion även försöker ge träffar för de nätsidor som söktjänsten 
definierar som vetenskapliga. Författare kan skapa en profil på 
Google Scholar och ange att de är författare till publikationer 
som Google Scholar föreslår utifrån nätsökningar. Publika-
tionernas citeringar hittas genom att Scholar söker igenom 
nätet. Det kan röra sig om citeringar från publikationer som inte 
räknas i databaser som Web of Science och Scopus, till exempel 
från studentuppsatser. Google Scholar anses generellt inte vara 
en tillförlitlig källa för citeringsinformation eftersom det är 
oklart var gränserna går och hur matchning sker. Arbete pågår 
dock, och en del forskare har fått fram intressanta resultat efter 
omfattande datastädning (se bl. a. Prins et al., 2016).

Använda verktyg eller rådata?
Att använda sig av ett bibliometriskt analysverktyg som Incites 
eller Scival, verkar ha sina för- och nackdelar (jag skriver verkar 
eftersom jag inte har arbetat med sådana verktyg i mitt dagliga 
arbete utan bara testat dem under testperioder). Ett verktyg 
möjliggör för flera användare att ta fram samma resultat utifrån 
den gemensamma datamängden. Dessutom brukar verktygen 
ge möjlighet att ta fram både tabeller och diagram samt enkelt 
filtrera resultatet. Till nackdelarna hör att det inte går att städa 
ingående data utifrån egna kriterier och att analyserna är förin-
ställda, utan möjlighet att variera dem. De kanske inte heller 
möjliggör export i dataformat som passar för rapportering – 
vissa verktyg verkar rentav byggda för att allt ska ske i dem och 
inte alls flyttas över till rapporter. Då är en alternativ lösning 
att skaffa sig rådata och göra beräkningarna själv. Det kräver 
att kompetensen för att utföra analyserna finns på lärosätet. 

25 Google Scholar lanserades i betaversion 2004. För mer information, se https://scholar.google.se/
intl/sv/scholar/about.html.

https://scholar.google.se/intl/sv/scholar/about.html
https://scholar.google.se/intl/sv/scholar/about.html
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Dessutom ska resultaten sammanställas, i statiska rapporter 
eller kanske i dynamisk form på en webbplats. Ett problem som 
bibliometriker ofta ställs inför, och som jag tror de delar med 
alla som levererar beslutsunderlag, är frågan om hur mycket 
förklaringar som bör skickas med. När bör vi flagga för att resul-
tatet bygger på en liten publikationsmängd och bör tolkas med 
försiktighet? Det finns olika sätt att ta tag i frågan. Vi skulle 
kunna välja att inte leverera osäkra underlag. Vi kan markera de 
osäkra underlagen på olika sätt. Och vi kan skriva långa texter 
där vi förklarar analysens begränsningar och hoppas att inled-
ningen också läses, vilket inte alltid är fallet. Det är vanligt att 
forskare kritiseras för att inte ge enkla svar – ”å ena sidan, och 
å andra sidan ...”. Ett svar som bibliometrikern nog kan känna 
igen sig i. Ett resultat kan se nog så tydligt ut, särskilt om det 
presenteras på ett visuellt aptitligt sätt i ett proffsigt verktyg. 
Vem är då ansvarig för att förtydliga att resultatet endast 
bygger på en tiondel av den ursprungliga datamängden eftersom 
urvalet, metoden och datakvaliteten tillsammans begränsade 
vilken data som kunde användas?

Bibliometrikerns vardag handlar om datakvalitet 
Att arbeta med datakvalitén är för övrigt bibliometrikerns 
vardagsarbete. I den bästa av världar är data heltäckande och av 
en ypperlig kvalitet. Så ser det ofta ut i de övningsexempel som 
används i kurser för olika verktyg. Verkligheten ser lite annor-
lunda ut. För det första vill vi vara säkra på att vi arbetar med 
ett så heltäckande material som möjligt. Har vi information om 
alla forskarnas publikationer? Hur vet vi om vi har det? Det kan 
finnas aldrig så många rektorsbeslut på att allt som publiceras 
ska registreras i publikationsdatabasen – det finns alltid fors-
kare som av olika skäl inte har gjort det. Det råder också en viss 
förvirring om vad som ska registreras och räknas. Vanligtvis 
brukar bibliometriska analyser inte omfatta populärvetenskap-
liga verk men den gränsen är inte alltid skarp, särskilt inte inom 
vissa ämnen. När vi har så många publikationer som möjligt 
(men endast en av varje – dubletthantering är en återkommande 
uppgift) börjar arbetet med metadatakvaliteten. Är alla förfat-
tare registrerade? Har de alla sin affiliering – tillåter systemet 
flera affilieringar för en författare? Finns identifikatorer som 
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ISSN registrerade, och i så fall i rätt format? Eller om det är i fel 
format, åtminstone samma felaktiga format så att en maskinell 
städning underlättas? Identifikatorer är konstruerade för att 
vara maskinläsbara och minimera risken för fel. Text kan som 
bekant både stavas fel och matas in på flera olika sätt. Jag skri-
ver mitt namn omväxlande som Camilla Hertil Lindelöw och 
Camilla Lindelöw men jag har ännu inte börjat skriva Camilla H 
Lindelöw. Orcid26 är en relativt ny personidentifikator som an-
vänds för att identifiera upphovspersoner. Orcid är tänkt att lösa 
problemet med att forskare byter namn eller ibland använder 
ett av sina efternamn, och ibland båda. För att inte tala om alla 
forskare med samma namn. Det förutsätter förstås att forska-
rens Orcid kopplas till publikationerna, även bakåt i tiden. Vi 
börjar nu få rapporter om forskare som skaffar sig nytt Orcid för 
varje ny ansökan. Om än fullt mänskligt är det inte önskvärt ur 
bibliometrisynpunkt. Oftast beror det nog på att forskaren har 
tappat bort sitt Orcid lagom tills nästa års ansökan ska in. Men 
det skulle också kunna tänkas att en del forskare inte är helt be-
kväma vid tanken att kunna spåras effektivt. Vi är ju inte odelat 
positiva till att dela våra personnummer offentligt, och Orcid 
kan ses som en motsvarighet. Mot det kan invändas att forskar-
na i sitt arbete är offentliga personer. Orcid kan administreras av 
lärosätet, idag är åtta lärosäten anslutna till Orcid via Sunet27. Vi 
är tillbaka vid lärosätets intresse kontra forskarnas. Ett lärosäte 
är intresserat av att forskarna anger sin affiliering. Tendensen är 
att antalet dubbelaffilieringar28 ökar, och några är trippel- 
affilierade (Vetenskapsrådet, 2016). Återigen finns skillnader 
mellan fält: medan affilieringsinformation har varit standard 
för artiklar under en längre tid är det inte alltid fallet att sådan 
information anges i antologikapitel och för monografier. Om 
affilieringen finns kan bibliometrikern ändå stöta på problem, 
ett välkänt sådant. Forskaren kan nämligen ange sitt lärosä-
te på en mängd olika sätt. De kan vara kreativa och göra egna 
översättningar till engelska. Förlaget kan ha krav på språk och 
utformning. Ibland gör lärosätet försök att ange hur forskarna 
förväntas skriva namnet, på svenska och på engelska. De allra 
flesta forskare kommer i alla fall ihåg att ange sitt lärosäte, men 

26 https://orcid.org.
27 https://www.sunet.se/tjanster/orcid.
28 En forskare anger att hen ska räknas som tillhörande (affilierad) två eller fler lärosäten.
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några missar även det: ”department of Physics” är en institution 
som väldigt många lärosäten har. Felen kan också uppstå hos 
förlag och distributörer, information förvrängs eller faller bort. 
Att rätta affilieringar kräver en hel del arbete och blir sällan 100 
procent rätt. Det anonyma ”department of Physics” kommer inte 
att kunna återföras till sitt hemlärosäte om inte ursprungspos-
ten spåras – ett arbete som det kanske inte alltid finns tid för.

Hur många felaktigheter får det finnas i materialet? 
Det finns inga strikta regler, det vanligaste svaret är att det 
relativa felet (felet uttryckt som andel av totalen) bör vara så litet 
som möjligt. Om några få av adresserna är felaktiga i ett dataun-
derlag med hundratals poster spelar det mindre roll. Men om det 
finns risk för systematiska fel, till exempel att ett lärosäte visar 
sig ha många fler felaktiga affilieringar än andra, börjar det bli 
problematiskt. Detsamma gäller ett litet underlag, där en uteslu-
ten felaktig post kan påverka resultatet i större utsträckning än 
i ett större material. Samma sak gäller extrema värden (outliers) 
i en mindre mängd data. Extrema värden kan ställa till det även 
i större datamängder, vilket universitetet i Göttingen fick erfara 
då de plötsligt hamnade i topp bland de europeiska universite-
ten i Leiden-rankningen 2011/12. Det visade sig att forskare i 
Göttingen skrivit en artikel som på två år samlat på sig smått 
fantastiska 16 000 citeringar. CWTS i Leiden, som tar fram 
Leiden-rankningen beslöt då att införa så kallade stabilitetsin-
tervall för sina indikatorer. Dessa anger hur pass tillförlitliga de 
presenterade värdena är. I exemplet  
Göttingen hamnade universitetet på andra plats i den europeis-
ka rankningen med den högt citerade artikeln, och på 219:e plats 
utan den (Waltman et al., n.d.). Stabilitetsintervallet beräknas 
med en teknik som kallas för bootstrapping. Bootstrapping 
innebär att upprepade stickprov tas från en population (det 
ursprungliga stickprovet) för att kunna uppskatta exempelvis 
konfidensintervall. Eftersom vi inom bibliometri ofta arbetar 
med totalmängder av publikationer29, och därmed inte tar stick-
prov, benämns intervallen stabilitetsintervall. Extrema värden 
är en del av karaktären hos bibliometrisk data, som även känne-
tecknas av snedvridna fördelningar, se bilden på nästa sida. Om 

29 Vi utgår från att vi har en forskares, en grupps eller ett lärosätes hela produktion.
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x-axeln visar antal publikationer och y-axeln antal citeringar 
kan vi utläsa att det finns få publikationer som har många cite-
ringar, medan många publikationer har en eller inga citeringar. 
Vi kan också låta x-axeln visa antal författare och y-axeln antal 
publikationer. Få författare har skrivit riktigt många publika-
tioner, medan det finns många författare som bara skrivit en 
enda publikation. Dessa snedvridna fördelningar är ytterligare 
ett skäl till varför ett medelvärdesmått som IF är olämpligt.

Bibliometri som forsknings- och utvärderingsmetod
När bibliometrin går från att användas som forskningsme-
tod och i stället används för att utvärdera forskningsvärlden 
uppstår så nya komplikationer och möjligheter. Möjligheterna 
först: bibliometriska underlag utgör ett bland flera underlag 
vid beslutsfattande. Kvantitativa underlag utgör ett objektivt 
underlag, och kan ibland övertrumfa subjektiva bedömningar 
som kollegial granskning. 1996 visade Wennerås och Wold 
att det dåvarande Medicinska forskningsrådet systematiskt 
diskriminerade anslagsansökningar från kvinnliga forskare 
(Wennerås & Wold, 1997). Wennerås och Wold använde bland 
annat IF för att visa att kvinnorna behövde vara 2,5 gånger så 
produktiva som sina manliga kollegor för att få samma poäng 
av utvärderingspanelen. Intressant är att användningen av 
IF ifrågasattes av Medicinska forskningsrådets sekreterare: 
”Själva impact-faktorn kan inte frikopplats [sic] på sådant sätt 
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som gjorts” (Stendahl, 1996). Debatten om att kollegial gransk-
ning är subjektiv och hindrar minoriteter från att ta plats i 
forskarvärlden har pågått länge. Just den här debatten ledde till 
att Medicinska forskningsrådets styrelse avgick, och sederme-
ra ersattes rådet tillsammans med de andra ämnesspecifika 
forskningsråden av Vetenskapsrådet (2001). Idag förespråkas 
kvantitativa data som beslutsunderlag för kollegial granskning 
på lägre nivåer (forskargrupper). Det är också något som po-
ängteras i Leiden-manifestet, ett manifest som formulerar ett 
antal principer för hur bibliometri bör användas vid forsknings-
utvärdering (Hicks, Wouters, Waltman, de Rijcke, & Rafols, 
2015). Manifestet har spridit sig över världen, men alla är inte 
överens och diskussionen pågår både om de större frågorna som 
kollegial granskning mot objektiv data och hur bibliometriska 
indikatorer bäst bör utformas. I Sverige har vi i arbetsgruppen 
för bibliometri30 skrivit ihop ett antal råd utifrån bland annat 
Leiden-manifestet.

Utmaningar med bibliometri som utvärderingsmetod
Så till komplikationerna. Bibliometrin har ofta tagits upp som 
exempel på hur kvantitet får härja fritt när nya sätt att orga-
nisera offentlig förvaltning införs. Forskarnas publikationer 
utgör en del av forskningsoutput31, och bibliometriska metoder 
fanns tillgängliga så beräkningen av resultatindikatorer kunde 
börja. New Public Management (NPM) beskylls ofta för att ha 
rumsterat om den offentliga sektorn till det sämre med krav på 
resultat och uppföljning. Vi har i Sverige sett debatter föras om 
både sjukvård och skola, där NPM anses vara en förklaring till 
det försämrade läget vi ser idag. Vid ett forskningsseminari-
um om resultatindikatorer nyligen uttryckte en av forskarna: 
”Myndigheter har såklart alltid varit intresserade av resultat. 
Skillnaden är att vi nu har termer och begrepp som gör diskus-
sionen möjlig att föra”. I den akademiska världen förknippas 
NPM med den aktuella tendensen att styra lärosäten med en 
utifrån tillsatt ledning, som inte alltid har ett kollegialt ur-
sprung (Ahlbäck Öberg et al., 2016). En ledning som då befaras 
sakna forskningskunskaper och rubba den basala idén om 

30 SUHF Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri: https://bibliometriforum.word-
press.com/about
31 Tillsammans med till exempel patent och idag även mjukvara.
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kollegial granskning (peer review), dvs. att forskare bör endast 
utvärderas av forskare. I en NPM-värld väcks farhågor om att 
lärosäten ska drivas som företag, och styras med hjälp av re-
sultatindikatorer. Behöver en lärosätesledning underlag för att 
fatta beslut? Forskarna är också ambivalenta. Flera av de mest 
kända bibliometriska måtten, till exempel h-index, är utveck-
lade av naturvetenskapliga forskare (Hirsch, 2005). Hirsch såg 
utvärdering som ett användningsområde för h-index. Jag har 
sett exempel på forskare som satt sitt h-index32 i sin e-postsig-
natur. Forskare från discipliner som inte vanligtvis använder 
sig av kvantitativa metoder är betydligt mer skeptiska och ifrå-
gasätter starkt att reducera forskningsresultat till kvantitativa 
enheter (t. ex. Ledin & Machin, 2015). Dock håller nog nästan 
alla forskare med om att du som forskare måste publicera dig. 
Det skrivna ordets tradition är stark inom forskarvärlden. 
Hur du publicerar dig är en annan sak: inom ett humanistiskt 
ämnesområde skriver du gärna ett kapitel i en antologi medan 
du inom medicin skriver mängder av artiklar. Upprepade gånger 
har jag funderat på skillnaden mellan ett antologibidrag och 
en artikel. Möjligtvis ligger skillnaden i värdpublikationen, 
där en tidskrift under många år publicerar inom samma ämne 
kan en antologi behandla ett mycket specifikt och välavgränsat 
tema i tiden. Men den stora praktiska skillnaden vid analys är 
att tidskriftsartiklarna ofta återfinns i våra stora internatio-
nella källdatabaser, medan antologikapitlen hitintills sällan 
särindexerats och därmed blir mycket svåra att analysera 
individuellt. Den klassiska frasen ”att leta efter nyckeln där det 
är ljust, i stället för där den verkligen finns” kan ofta tillämpas 
på bibliometriska analyser. Alla är överens om att källorna bör 
följa verkligheten, men i praktiken blir det ofta så att verklighe-
ten får följa källorna (Kronman, 2013).

En annan invändning kan vara att forskningsprojekt ska 
bedömas och ges resurser efter vilken potential de uppvisar. 
Bibliometri är konservativt, analyserna beskriver vad som 
varit. Vissa försök har gjorts att använda bibliometri för att 
förutspå framtiden. Men då bibliometrin sysslar med publika-

32 H-index bestäms av antalet publikationer och antalet citeringar. En forskares h-index är 3 om 
forskaren har minst 3 publikationer som vardera citerats minst 3 gånger. Ett h-index på 27 visar 
att forskaren har 27 publikationer som vardera citerats minst 27 gånger – inte vanligt inom många 
forskningsområden.
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tioner som skrivs av forskare finns en komplikation. Om du som 
forskare får höra att du ska publicera i tidskrifter som indexeras 
i en viss databas för att få forskningsmedel får du bestämma dig 
om du vill anpassa dig till ett sådant system (och få resurser) 
eller om du vill kämpa mot systemet. Om du anpassar dig kan 
vi säga att utvärderingsmetoden har bestämt inriktningen, 
och inte tvärtom. Metoderna påverkar systemet och försvårar 
därmed förutsägelserna. Vi skulle också kunna göra det enkelt: 
att publicera i tidskrifter som indexeras av en viss databas är 
ett mått på kvalitet. Då kommer vi bli motbevisade. Bibliometri 
har såklart använts för att försöka förutse Nobelpristagare 
(Zuckerman, 1967). En som vittnar om att vägen till framgång 
ser mycket olika ut är Peter Higgs, som publicerade mycket lite 
efter sin banbrytande artikel 1964. Han menar att nominering-
en till Nobelpriset 1980 förmodligen räddade hans anställning 
då lärosätet bad om publikationslistorna till den nationella 
utvärderingen; han hade inga listor. Nobelpriset fick han 2013 
(Aitkenhead, 2013). 

Forskningsutvärdering och resursfördelning
Forskningsutvärdering och resursfördelning hör ofta ihop men 
måste inte göra det. Det går att utvärdera forskning utan att 
använda resultatet som underlag för att fördela resurser. Och 
det går förstås att fördela resurser utan någon form av utvärde-
ring (men det verkar vara ovanligt). I den bästa av världar ska 
fördelningsprinciperna vara utformade så att pengar ges till de 
projekt/forskare/utbildningar som bedöms vara mest givande. 
Nyligen har en debatt förts i svensk dagsmedia om hur lärosäten 
får betalt för antal studenter som klarar sin utbildning, och där-
med lockas till att godkänna undermåliga studentprestationer. 
På samma sätt har bibliometriska indikatorer beskyllts för att 
locka forskarna till bland annat salamipublicering (eller ”least 
publishable unit”, LPU) då de får resurser utifrån hur många 
publikationer de presterar. Australien hade ett nationellt sys-
tem som premierade kvantitet och anses idag vara ett exempel 
på hur kvalitet fick ge vika för kvantitet (Butler, 2003). Nelhans 
och Eklund (2015) skriver dock följande, med anledning av det-
ta: ”Det kan dock vara intressant att slå fast att hon [Butler] ald-
rig påstod att australisk forskning förlorade i absolut kvalitet, 
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utan endast att landets genomslag, mätt i relativ citeringsgrad 
(RCI), föll bakom ett urval andra OECD-länder” (s. 20).

I Sverige infördes 2009 två kvalitetsindikatorer (”tombo-
lan”), som tillsammans utgjorde underlag för 10 procent av den 
direkta resursfördelningen från staten till lärosäten. Den ena 
bygger på lärosätets förmåga att attrahera externa medel och 
den andra bygger på antalet publikationer och citeringar till 
dessa publikationer. Systemet har varit kritiserat sedan starten 
och Vetenskapsrådet fick 2016 i uppdrag att justera indikatorn 
publikationer/citeringar. Vetenskapsrådets förslag till juste-
ringar gick på remiss till lärosätena under hösten 2016. I den 
nya forskningspropositionen, Kunskap i samverkan, anges 
att förslaget är under beredning på Regeringskansliet. Tills 
vidare gäller det nuvarande systemet med en komplettering i 
form av en samverkansindikator. Kvalitetsindikatorerna har 
gett avtryck även på lärosätenas interna resursfördelningspro-
cesser. 2014 hade 12 av 14 undersökta lärosäten någon form av 
bibliometrisk indikator i sin interna resursfördelning (Nelhans 
& Eklund, 2015). Den nationella resursfördelningen kan leda 
till att forskarna påverkas att ändra sina publiceringsmönster. 
Som tidigare nämnts förekommer det att forskare får enskilda 
bonusar om de publicerar i tidskrifter som indexeras i Web of 
Science. När vi diskuterar publikationsstrategier med fors-
karna är det här en öm punkt. Är det en strategi att publicera 
så att lärosätet ökar sina chanser att ta hem mer resurser? De 
flesta forskare opponerar sig mot tanken, det är innehållet som 
räknas och målgruppen. Även i diskussionen om öppen tillgång 
till forskningspublikationer påpekar forskarna vikten av att vad 
som publiceras aldrig får överskuggas av hur det publiceras.

Bibliotek som leverantörer av beslutsunderlag
När biblioteket blir leverantörer av beslutsunderlag och 
rådgivare till lärosätets forskare, intar de en ny position i en 
värld som bygger på kollegialitet. Går det att ge råd till forskare 
utan att själv vara forskare, eller åtminstone vara en före detta 
forskare? Det finns exempel bland bibliometriker anställda 
på bibliotek, där forskning ingår i tjänsten. Det skulle kunna 
tänkas att bibliometrin på biblioteken banar väg för möjlighet 
till forskning i tjänsten även för andra funktioner på biblioteket. 
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Det skulle också kunna tänkas bli ett krav från lärosätet då de 
nya funktionerna till exempel innehåller forskningsrådgiv-
ning. När tjänster i dag utlyses kring publiceringsservice och 
bibliometri, ses gärna disputerade sökanden. Det går definitivt 
att utföra analyser utan att forska, men det är mycket möjligt 
att forskning i tjänsten skulle ge en utökad tyngd på en insti-
tution som baserar hela sin existens på just forskning. Det blir 
då intressant att se om utbildningarna i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap följer efter och ser möjligheterna att utbilda 
forskare som sedan blir praktiserande forskare på ett lärosätes-
bibliotek.

Min uppfattning är att de flesta av de svenska bibliometri-
kerna ute på lärosätesbiblioteken har (liksom jag) en bakgrund 
inom ett naturvetenskapligt ämne som fysik och biologi. Detta 
kan jämföras med bibliotekarierna i gemen där en humanis-
tisk bakgrund verkar vanlig. Flera bibliometriker har inte en 
bibliotekariebakgrund. Dessa iakttagelser är inte systematiska, 
till skillnad från Åström och Hanssons studie (2013) där de 
skickade ut enkäter till svenska lärosätesbibliotek. De fann att 
personalen som arbetade med bibliometriska uppgifter spände 
över personer med biblioteksexamen utan formell träning i 
bibliometriska metoder till personer med utbildning i kvantita-
tiva metoder, till exempel disputerade i statistik. Bibliotekshög-
skolorna undervisar en del i bibliometri, då ingår bibliometrin 
ofta som ett delmoment i en kurs, till exempel om vetenskaplig 
kommunikation. Mig veterligen har inget av de svenska lärosä-
ten som utbildar inom biblioteks- och informationsvetenskap 
särskilda kurser inom bara bibliometri. Många som väljer 
att specialisera sig på bibliometri går enstaka kurser för att 
komplettera sina kunskaper, Centre for Science and Techno-
logy Studies (CWTS) i Leiden erbjuder en kurs och European 
School of Scientometrics (ESSS, ett samarbete mellan German 
Centre for Higher Education Research and Science Studies och 
Katholieke Universiteit Leuven) erbjuder en motsvarande kurs. 
I Sverige erbjuder arbetsgruppen för bibliometri (arbetsgrupp åt 
Forum för bibliotekschefer i Sveriges universitets- och högsko-
leförbund) en introduktionskurs till bibliometri. På de större 
lärosätena, särskilt de som är inriktade på medicin och teknik, 
finns ofta en grupp som arbetar med bibliometriska analyser. 
På flera av de andra lärosätena finns numera oftast en, och på de 
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mindre lärosätena har den personen också andra arbetsuppgif-
ter i sin tjänst. När Åström och Hansson (2013) genomförde sin 
studie identifierade de 18 lärosäten med bibliometrisk aktivitet. 
På 14 av dessa var biblioteket ansvarigt och nio av dessa svarade 
på deras utskickade enkät. Min egen bakgrund från biologin har 
definitivt hjälpt mig i mitt arbete, kanske mer än min examen 
i biblioteks- och informationsvetenskap. Förutom att gå några 
av de ovan nämnda kurserna har jag haft stor hjälp av att arbeta 
tillsammans med bibliometriker. Min titel är numera hand-
läggare, inte bibliotekarie, och tjänsten handlar även om andra 
frågor som berör publicering, såsom öppen tillgång till forsk-
ningsresultat.

En ny roll för biblioteket
I den här texten har jag vänt och vridit på det bibliometriska 
arbetet så som det kan te sig för den som arbetar med det på ett 
bibliotek. Att sammanställa forskarnas publiceringsresultat 
och leverera analyser till lärosätesledning och forskare är en ny 
roll för biblioteket. Dataunderlag av olika slag har länge utgjort 
en del av beslutsprocessen, det nya är att biblioteket blir en 
leverantör av dataunderlag. Eftersom vi får tillgång till alltmer 
data, insamlade via nätet, öppnar sig nya möjligheter framöver. 
Kan vi använda data för att utforska, vid sidan av att utvärdera? 
En utvärdering ställer stora krav på datakvalitet, ett utforsk-
ande kan möjligtvis ha friare ramar. Att som bibliotek leverera 
underlag till forskningsutvärdering leder till spänningar i en 
värld där kollegial granskning är en ledstjärna. Det behöver vi 
ta hänsyn till och jag tror att vi underlättar det arbetet genom 
vår forskarkontakt – en kontakt som ett lärosätesbibliotek 
alltid har haft genom sin servicefunktion. Men då måste vi vara 
beredda att släppa taget om tavlans kant och ta ansvar för vårt 
nya uppdrag.
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