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Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på 
resultater av forskning  

 

 Ny kunnskap blir formidlet til det vitenskapelige samfunn gjennom 

publikasjoner. 

 

  Publisering kan benyttes som et indirekte mål 

  på kunnskapsproduksjon  

 

 Antall publikasjoner representerer 

 et kvantitativt mål for omfanget 

 av den vitenskapelige 

 produksjonen 
 

 

 

 

 

 

 



I studier av forskning er bibliometri: 

 
Kvantitative studier av forskning som benytter bibliografiske 

datakilder 

Bibliografiske 

datakilder 

Forskere  

som forfattere  

Publika-

sjoner 

Publika-

sjoner 

 

Forskere  

som lesere 



Bakgrunn 

 

Historisk fikk bibliometriske analyser sin utbredelse 

     fra 1960-tallet da det ble etablert en database over 

     vitenskapelig tidsskriftspublisering, kjent som  

     Science Citation Index (SCI) og produsert av  

     firmaet Institute for Scientific Information (ISI) 

 

Databasen var primært konstruert  

     for litteratursøk  

 

Som et biprodukt ble det mulig å analysere  

     vitenskapelig publisering kvantitativt 

 



Datakilder 

Makroanalyser av vitenskapelig publisering må baseres på 

bibliografiske databaser 

 

ISIs – nå Thomson Reuters - database er den som historisk i 

første rekke har blitt benyttet  

– Den er tverrfaglig 

– Inneholder en fullstendig indeksering av alle referansene i 

tidsskriftsartiklene 

– Det siste har gitt mulighet for å studere hvor mye en vitenskapelig 

artikkel blir referert eller sitert i den påfølgende vitenskapelige 

litteraturen 
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Dekning 

ISI-Web of Science som inkluderer de tre databasene Science 

Citation Expanded, Social Sciences Citation Index, and Arts & 

Humanities Citation Index dekker over 12.000 journaler 
– Supplerende databaser  bl.a.  

– Conference Proceedings Citation Index 

– Book citation index 
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Puliseringsprofil* i fem fagområder  
 

– B 
 

 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Natural Sci 

Health Sci 

Engineering 

Social Sci 

Humanities 

ISI articles Non-ISI articles Articles in books Books 

*) 1 bok vektet som 5 artikler (N=24154) 



Puliseringsprofil* i samfunnsvitenskapelige fag 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Law 

Education 

Anthropology 

Sociology 

Business 

Political Sci 

Library & Info Sci 

Geography 

Economics 

ISI articles Non-ISI articles Articles in books Books 

*) *) 1 bok vektet som 5 artikler (N=5616) 

 



Datakilder 

Andre databaser finnes 
 

I Norge representerer Cristin en god alternativ kilde for 

bibliometriske studier 
 

Velegnet til slik bruk pga: 

– De bibliografiske referansene i dokumentasjonssystemet er 

standardisert og analyserbare i forhold til publiseringskanal og 

type publikasjon 

– Komplette, verifiserte og strukturerte data 

– Dekker all vitenskapelig publisering, ikke bare tidsskriftsartikler 

– Ikke-vitenskapelige arbeider kan ekskluderes 
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Google Scholar 

Googles søketjeneste for vitenskapelig litteratur (artikler, bøker, 

rapporter og avhandlinger). Google Scholar inkluderer også 

dokumenter fra de åpne arkivene til universiteter og høgskoler 

verden rundt. Informasjonen hentes fra forlag, institusjoner, 

konferanser og internett. 

 

Referansene i artiklene indekseres. Informasjon om antall ganger 

et arbeid er sitert 

 

Grisete data og siteringstall 

 

Utviklet software for analyser (”Publish or Perish”) 
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Noen vanlige parametere i bibliometriske  

studier av forskning  

Forskningsaktivitet Publikasjoner pr. 

forskningsenhet 

Fagprofil Publikasjoner pr. fagfelt 

Innflytelse Siteringer til publikasjonene 

Forskningssamarbeid Adresser i publikasjoner 



Forfatteradresser er bl.a. indikatorer for indikatorer 
over: 
 

-Publikasjonsindikatorer per land eller forskningsenhet  

 



Antall artikler 1992-2011 for utvalgte globale 

geografiske regioner 
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Norsk publiseringsprofil fysikk (2004-2008)  

University of 
Oslo 
40 % 

University of 
Bergen 
22 % 
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20% 
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Tromsø 
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Institute sector 
9 % 

Industry  
2 % 

Other HE 
institutions  

5 % 



Noen vanlige parametere i bibliometriske  

studier av forskning 

Forskningsaktivitet Publikasjoner pr. 

forskningsenhet 

Fagprofil Publikasjoner pr. fagfelt 

Innflytelse Siteringer til publikasjonene 

Forskningssamarbeid Adresser i publikasjoner 



Journaltitler er basis for indikatorer over: 
 

- Fordeling av publikasjoner på fagfelt 
- Forskningsprofiler 
- Feltnormalisering 

 



Publiseringsprofil fysikk (2004-2008)  
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Relativ spesialiseringsindeks for UiB og UiO (blå linje representerer 

verdensgjennomsnittet) 

 
University of Bergen 

 

 

University of Oslo 



Noen vanlige parametere i bibliometriske  

studier av forskning 

Forskningsaktivitet Publikasjoner pr. 

forskningsenhet 

Fagprofil Publikasjoner pr. fagfelt 

Innflytelse Siteringer til publikasjonene 

Forskningssamarbeid Adresser i publikasjoner 



Antall siteringer er basis for indikatorer over: 
 

- Impact (feltnormalisert) 
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Siteringer som indikator 

Vitenskapelige artikler inneholder referanser til tidligere 
vitenskapelige litteratur (litteraturlister) 

 

Referansene viser hvilken begreper, metoder, teorier, empiriske 
funn etc. som den aktuelle publikasjonen er basert på og som den 
posisjoneres i forhold til 

 

Thomson Reuters (og Scopus) registrerer systematisk alle 
referansene i den indekserte litteraturen – gjør det mulig å 
beregne hvor mange ganger en artikkel har blitt sitert i den 
påfølgende vitenskapelige litteraturen 

 

Basert på dette kan det lages siteringsanalyser på aggregerte 
nivåer 



Siteringer  
 

 Bruk av siteringsdata for å vurdere forskningsproduksjon 

har blitt stadig mer vanlig internasjonalt i forskningspolitisk 

sammenheng og evalueringer 

 

 Antagelse: artikler blir mer eller mindre sitert ut fra hvor 

stor eller liten innflytelse de får på den videre forskning 

 

 Ut fra dette blir siteringer benyttet som indikatorer på 

vitenskapelig innflytelse (kvalitet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortolkning av siteringer 

Ulike begreper har blitt brukt for hva siteringstall kan indikere: 

kvalitet, innflytelse (impact), viktighet, betydning, nytte, relevans 

  

Quality vs. Impact: 

– “’Quality’ is a property of the publication and the research 

described in it. It describes how well the research has been 

done, whether it is free from obvious ‘error’ […] how original 

the conclusions are, and so on.” Martin and Irvine (1983) 

 

– The impact of a publication is defined as the “actual influence 

on surrounding research activities at a given time”  



Fortolkning av siteringer 

Innflytelse “impact” til en publikasjon er nært knyttet til begrepet 

om vitenskapelig fremskritt 

– en artikkel som får stor innflytelse representerer et viktig bidrag til 

kunnskapsutviklingen   

 

 Impact mer dekkende fortolkning en kvalitet  

– For eksempel, en “feilaktiv”  artikkel kan likevel ha stor innflytelse på 

forskningen ved å stimulere til videre forskning 



Siteringer som indikator 

 

Siteringstall påvirket av ulike faktorer 

 

Kunnskapsmessige faktorer  

– Artikkelens bidrag til kunnskapsfronten og dens vitenskapelige betydning 

 

Andre/sosiologiske faktorer 

– Hvilket tidsskrift den er publisert i, type arbeid, Matteus-effekt, selvsiteringer, 

forfatternes autoritet etc. 

 

26.10.2012 Endres i topp-/bunntekst 29 



Siteringsindikatorer - kritikk 

Kontroversielle anvendelser 

 

Forskeres måte å referere på er grunnlag for kritikken 

– Bare en liten del av den relevante litteraturen refereres til i en forskers 

publikasjoner  

– Noen kilder siteres nesten hver gang de brukes, andre kilder siteres 

ikke selv om de brukes 

– Vanlig å sitere review artikler istedenfor de orginale artiklene 

– ... 



Siteringer – samfunnsvitenskap og humaniora 

Siteringstallene sier først og fremst noe om hvor stor grad forskningen og 

publikasjonene blir sitert i den internasjonale forskningslitteraturen 

 

 Forskere med et primært nasjonalt forskningsfokus, eller som 

hovedsakelig henvender seg til et nasjonalt eller regionalt 

forskerfelleskap og hvor publikasjonene skrives på norsk, vil bli lite sitert 

 

Motsatt vil forskere som studerer fenomener med relevans for et 

internasjonalt forskersamfunn og hvor publikasjonene skrives på engelsk, 

kunne få mange siteringer 



Siteringsindikatorer - kritikk 

• Noen kritikere har avvist all bruk av siteringer som indikatorer pga 

problemene nevnt 
 

• Generell oppfatning at siteringer representerer en god, men ikke 

perfekt indikator  
 

• Tidligere studier har vist en positiv korrelasjon mellom 

siteringsindikatorer og evalueringer foretatt av fagfeller – men 

korrelasjonen har vært moderat til svak  
 

• En bibliometrisk studier bør betraktes som kompementær til en 

fagfellevurdering  
 

• Fagfellevurderinger har også ulike begrensninger og svakheter  

 



Siteringshyppighet per disiplin (2005, 5-årsvindu) 

Discipline Cit/pub Uncited Discipline Cit/pub Uncited 

Molecular Biology & 
Genetics 22.4 4 % Geosciences 8.8 12 % 

Immunology 20.7 3 % Physics 8.4 17 % 

Microbiology 15.6 4 % 
Plant & Animal 
Science 6.9 16 % 

Biology & Biochemistry 15.1 7 % Agricultural Sciences 6.9 16 % 

Space Science 14.2 13 % Economics-Business 5.6 20 % 

Clinical Medicine 12.5 10 % 
Social Sciences, 
general 5.0 22 % 

Chemistry 10.7 13 % Engineering 4.6 26 % 

Environment/Ecology 10.3 9 % Mathematics 3.3 29 % 

Psychiatry/Psychology 10.2 11 % Computer Science 2.9 48 % 
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Antall siteringer per år per artikkel, utvalgte 

fagfelt  
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Kumulativ andel av siteringer og publikasjoner, % (2005, 

5-årsvindu) 
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Share of journal articles 

Noen få artikler 

siteres mye,  

de fleste siteres 

sjelden eller aldri 



Høyt siterte artikler 

Title: RANDOMIZED TRIAL OF CHOLESTEROL-LOWERING IN 

4444 PATIENTS WITH CORONARY-HEART-DISEASE - THE 

SCANDINAVIAN SIMVASTATIN SURVIVAL STUDY (4S)  

Author(s): PEDERSEN TR, KJEKSHUS J, BERG K, et al. 

Source: LANCET   Volume: 344   Issue: 8934   Pages: 1383-

1389   Published: NOV 19 1994  

Times Cited: 6032  
 

http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N2pc6MoiBJ8dhpGECnH&page=1&doc=1


 



Relativ siteringsindeks for fire nordiske land i 

perioden 1981-2010. 
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Relativ siteringsindeks for fakulteter ved Universitetet i 

Bergen 2005-2008 
 



H-index 

Artikler rangeres etter synkende siteringstall. En forsker med en 

indeks h har publisert h artikler hvor hver av dem har blitt sitert minst h 

ganger  

– kan beregnes manuelt ved å bruke siteringsdatabaser eller automatiserte 

verktøy 

– Ment som et mål som reflekterer både produktiviteten og 

siteringshyppigheten til en forskers publikasjoner 

– Reduserer effekten av høyt siterte artikler  

– Har svakheter: 

• Ingen fagfeltnormalisering 

• Favoriserer eldre forskere: h [les: age] index. 
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Tidsskrift-impaktfaktor 

Er kanskje den mest kjente bibliometriske indikatorer 
 

Et mål på gjennomsnittlig siteringsrate for ett og to år gamle 

artikler publisert i et bestemt tidsskrift 
 

Antall siteringer mottatt i år T av alle artiklene publisert i tidsskrift 

J i årene T-1 og T-2 dividert på antall artikler publisert i tidsskriftet 

J i årene T-1 og T-2 
 

Brukt som et mål på prestisjehierarkiet blant vitenskapelige 

tidsskrift – men er det det?  
 

Misbrukt 



Noen vanlige parametere i bibliometriske  

studier av forskning 

Forskningsaktivitet Publikasjoner pr. 

forskningsenhet 

Fagprofil Publikasjoner pr. fagfelt 

Innflytelse Siteringer til publikasjonene 

Forskningssamarbeid Adresser i publikasjoner 



Når flere forskere publiserer sammen, kan 

man studere forskningssamarbeid 

Forskere  

som forfattere  

Publika-

sjoner 

Publika-

sjoner 

 

Forskere  

som lesere 



Adresser er bl.a. basis for indikatorer over: 
 

-Publikasjoner per institusjon 
-Forskningssamarbeid registrert gjennom ulike 
adresser i publikasjoner 

 



Map of scientific collaborations 2005 to 2009 

 



Antall norske artikler med og uten internasjonalt 

samforfatterskap samforfatterskap i perioden 1992–2011 
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Internasjonal samarbeidsprofil, UIB, basert på samforfatterskap 



Samforfatterskap per fakultet, UiB. Andel av publikasjoner (2009 og 2010) med 

eksternt nasjonalt og internasjonalt samforfatterskap, prosent. 
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International co-authors’ affiliations 



Formidling 
Statistikk over registrerte formidlingsbidrag, Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB, 2005-2010 

Kategori 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOT 

Populærvitenskapelig bidrag 

(artikkel/foredrag/bok/kapittel) 
94 154 94 87 118 120 667 

Kronikk/leder/anmeldelse/leser-

innlegg/ intervju 
120 82 94 89 117 91 593 

Leksikon/leksikalsk 

innførsel/oppslagsverk 
3 - 4 14 1 15 37 

Mediebidrag/programledelse, 

programdeltagelse 
113 126 181 191 155 89 855 

Lærebøker / digitale læremidler 3 1 9 6 4 1 24 

TOTALT 333 363 382 387 395 316 2176 



Anvendelser 

Finansieringssystemet 

Monitorering av forskningssystem 

Evalueringer 

 

Analyser på ulike nivåer 
– Nasjoner 

– Institusjoner 

– Institutt 

– Avdelinger/forskningsgrupper 

– (Individnivå – anonym presentasjon) 

 
 

26.10.2012 Endres i topp-/bunntekst 51 



 

Statsbudsjettet fra og med 2006: Vitenskapelig publisering inngår 

som indikator i den overordnete budsjettmodellen for universiteter 

og høgskoler 

Budsjett for U&H 

        Basis: 60%  Utdanning: 25% Forskning: 15% 

Strategiske midler Resultatbasert 

 

Vitenskapelig 

 publisering 
 

Doktorgrader 

Ekstern finansiering 

“Student-taxameter” 

1,8 prosent av sektorens samlede 

 budsjett omfordeles ut fra  

siste års publiseringspoeng 



 Relativ utvikling, publikasjonspoeng 



Publikasjonspoeng per fakultet, UiB, relativ utvikling i antall 

poeng sammenlignet med foregående år, 2005-2011 

  Mat-nat Hum Jur Psykol Samf Med-

odo* 

Totalt, 

UiB 

Vektet gj. 

snitt UiO, 

UiT, NTNU 

2005-06 +18,5 % +27,8 % +44,9 % - 6,7 % - 7,2 % + 5,8 % + 9,6 % +6,5 % 

2006-07 -2,8 % +21,8 % +8,3 % +25,5 % +9,9 % -8,1 % + 6,0 % +9,4 % 

2007-08 - 2,8 % +10,6 % -9,2 %  +7,3 % +6,2 % +12,7 % + 4,0 % + 11,7 % 

2008-09 + 4,5 % + 12,0 % - 10,8 % + 11,8 % + 3,8% + 2,7 % + 7,0 % + 5,5 % 

2009-10 - 0,7 % + 3,7 % + 22,7 % + 21,7 % + 17,0 % - 10,2 % + 3,9 % + 0,8 % 

2010-11 + 15,1 % -2,3 % -1,6 % -3,9 % -14,3 % + 3,0 % + 0,6 % + 12,2 % 

Totalt 

2005-11 

+ 34 % + 95 % + 54 % + 64 % + 13 % + 4 % + 35 % + 55 % 
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Prosentvis fordeling av publikasjonspoeng UiB 

etter stillingskategori 
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Professor 
37 % 

Uten stilling 
15 % 

1. amanuensis 
15 % 

Stipendiat 
7 % 

Forsker 
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Post doc 
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4 % 

Leder 
2 % 
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1 % 
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Antall publikasjonspoeng  for 1.amanuenser og professorer ved UiB, 2008-

10, akkumulert relativ fordeling 
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Basert på 13 630 publikasjoner fra 17 314 forskere i CRIStin 2011 – alle 

tre sektorer 
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Figure 1. Age and women's share of Norway's researchers and their 
total scientific publication output in 2011 

Publications 

Researchers 



Publisering tillegges vekt i evalueringer 

Eksempel: sosiologievalueringen 

Depart-

ment 

Number of 

publications* 

Proportion of 

overall publication 

output 

Number of article 

equivalents** per 

researcher man-year*** 

Per cent 

level 2**** 

Per cent 

English 

NTNU 147 16 % 1.01 25 % 61 % 

UiB 76 8 % 1.02 25 % 65 % 

UiO 183 19 % 1.91 15 % 48 % 

UiS 94 10 % 1.64 13 % 68 % 

UiT 28 3 % 0.65 18 % 43 % 

HiO 33 4 % 0.75 18 % 48 % 

Fafo 48 5 % 0.80 15 % 23 % 

ISF 56 6 % 1.30 14 % 38 % 

SIFO 41 4 % 0.66 12 % 68 % 

NOVA 126 13 % 1.23 21 % 48 % 

SSB 28 3 % 0.75 4 % 39 % 

WRI 35 4 % 1.15 0 % 31 % 

HiBo-NF 44 5 % 0.56 5 % 27 % 

Total 939 100 % 1.08 17 % 50 % 



Klipp fra evalueringer 

Statsvitenskap: Norsk statsvitenskap, i særlig grad i 

instituttsektoren, men nok også ved høgskolene, bærer preg av at 

det publiseres relativt mange arbeider i rapporter uten anvendelse 

av et tradisjonelt faglig peer review system. Man forsømmer 

dermed å publisere på en vitenskapelig kvalitetsbevisst måte og 

slik at forskningen blir synlig utenfor Norge. 

 



Klipp fra evalueringer 
 

Sosiologi: The panel also recognises the desire and need to publish in 

Norwegian. Norwegian-language publications serve not only to 

maintain and develop a professional sociological vocabulary in 

Norwegian, but also to disseminate sociological findings and 

sociological conceptualisations to a broader public 

 

However, international publication is important to all institutions. 

Internally it serves to ensure that research is quality-assured via the 

competitive process of international peer review and journal 

publication. Externally, it is a signal to the research community as well 

as to society at large that the institution is competent and meets the 

highest international standards. 

 

 



Klipp fra evalueringer 

Sosialantropologi: Norwegian anthropology is not very visible in 

core/leading journals in the discipline, and the Norwegian 

participation in international key debates is scant. The publishing 

pattern is also uneven. A large share of the researchers is 

publishing very little, and the Panel has not seen evidence of any 

credible strategies to remedy this 

  

 



 Anvendelser 
 

Bevisstgjøring rundt publiseringsaktiviteten og strategier 

 

Recommendations (fra sos.ant. evaluering) 

Think about procedures for nurturing/mentoring unproductive 

researchers 

Raise the publication records (publish more, in higher profile 

international contexts, and in international mainstream, high-profile 

journals).  

  

 



 UiOs årsplan 2011: 

«Enheter og miljøer ved UiO har betydelig spredning i utfordringene 

knyttet til publisering. For noen enheter er publiseringsvolumet for 

lavt. For andre enheter er utfordringen å styrke kvaliteten i 

publiseringene. 

 

Alle enheter skal ha en tydelig strategi for publisering. UiO skal 

prioritere publisering av høy kvalitet og publisering som bidrar til 

faglig fornyelse. Enheter og miljøer som har lite volum i publisering 

skal prioritere å øke dette. Ledere skal bringe publisering inn som 

tema i den løpende dialogen med medarbeidere.» 



 Fiktive eksempler (UiO-årsplan) 

Én av fire ansatte ved et institutt har ingen publikasjonspoeng. 

Det er naturlig å ta fatt i denne problemstillingen i samtaler 

mellom instituttleder og den enkelte. 

 

De over 60 år har nesten ikke publikasjonspoeng i det hele tatt. 

Det kan tenkes at mer faglig samarbeid kan bidra til økt 

publisering for akkurat dem. 

 

Nesten halvparten av personene har ingen publisering på nivå 2. 

Flere i fagmiljøet bør vektlegge publisering på nivå 2. 

 



Momenter for publiseringstrategier 

Har instituttet  
– Fordeling mellom vitenskapelig publisering og formidling? 

– Fordeling av norsk vs. internasjonal publisering? 

– Fordeling av antologi- vs. tidsskriftspublisering? 

– Publisering i de ledende/sentrale internasjonale tidsskift/forlag? 

– Volum vs. “kvalitet”? 

– Nivå 2? 

– Hos enkeltpersoner? 

– Nok internasjonale samarbeidspartnere? 
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Endret publiseringspraksis som følge av bruk og 

misbruk av bibliometriske data  
Den økende bruken av indikatorer kan føre til endringer i 

publiseringspraksisen til forskere – og dermed karakteristika til systemet 

som analyseres  
 

Intenderte konsekvenser, f.eks. når et institutt bruker 

publikasjonsindikatorer ifm finansiering for å stimulere mer publisering i 

internasjonale tidsskrifter 
 

Uintenderte og uønskete konsekvenser fordi forskere tilpasser seg 

indikatorssystemet – f.eks. ved å dele opp artikler i  “smallest publishable 

unit”, illegitim bruk av medforfatterskap, inflasjon i siteringer gjennom 

selv-siteringer etc.  

 

 



Kritikk og misbruk av bibliometri 

  

Kan være motstand blant forskere mot bruk av bibliometriske 

indikatorer ifm evaluering  

– Særlig hvis evalueringene har konsekvenser for forskningsfinansiering, vil 

forskere være bekymret for mangel på rettferdighet  

 

– Hvis en evaluering er kritisk eller negativ, vil den ofte møtes med protester, 

dette gjelder alle evalueringer uavhengig av metode brukt 

 



Spørsmål og kommentarer? 
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