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”Man får inte ett enda utan skiftande svar 
av bibliometriska undersökningar.” Det sade 
Fredrik Åström vid det seminarium om bib-
liometeri, som SFIS arrangerade i Malmö i 
slutet av maj i år. Fredrik Åström har arbe-
tat med bibliometri sedan 2001, doktorerade 
i ämnet i Umeå 2006 och har nu en postdoc-
tjänst i Lund. Han ledde seminariet tillsam-
mans med Leif Eriksson, bibliotekarie och 
projektledare för OPUS vid Uppsala UB. Se-
minariets syfte var att introducera bibliometri 
som forsknings- och praktikfält, med en viss 
tyngdpunkt på bibliometrins tillämpning för 
utvärdering av forskning.

Bibliometriska metoder används framför 
allt vid undersökningar av vetenskaplig publi-
ceringsverksamhet, men även för granskning 
av kommunikation inom vetenskapssamhäl-
let, vid analys av olika forskningsområdens 
struktur, vid utvärdering av forskning och vid 
administration av vetenskaplig information.

Och bibliometri har blivit hett. Några ex-
empel:

Hösten 2005 bestämde sig ledningen för 
Karolinska Institutet att använda sig av bib-
liometri som ett redskap i sin ambition att bli 
Europas främsta medicinska universitet och 
startade projektet KI bibliometri för att erbju-
da kvalitativa bibliometriska analyser av insti-
tutets forskning. Syftet med projektet är att ge 
en överblick över KI:s forskning och erbjuda 
KI:s ledning, institutioner och övriga anställ-
da instrument, som gör det möjligt att jämfö-
ra KI:s forskning med forskning från resten av 
världen. Inom projektet har man bl.a. byggt 
upp en egen bibliometridatabas, som innehål-
ler information om internationella vetenskap-
liga publikationer från 1995 och framåt. 

Biblioteksdirektionen vid Lunds univer-

Bibliometri har blivit hett –
men det behövs mer kunskap

sitet arbetar sedan en tid med bibliometriska 
undersökningar för att kontinuerligt redovisa 
och utvärdera forskningsproduktion/publice-
ringsverksamhet vid universitetet, bl.a. genom 
implementeringen av en bibliometrisk analys-
del i Lund University Publications och genom 
att utföra analyser på både övergripande uni-
versitetsnivå och på områdes-, fakultets- och 
institutionsnivå. 

För två år sedan publicerade Vetenskaps-
rådet en bibliometrisk översikt över Sveriges 
vetenskapliga publicering mellan 1982 och 
2004. I översikten presenterade man statistik 
över hur svenska vetenskapliga publikationer 
citeras jämfört med andra länders publikatio-
ner och hur publiceringsvolym och citering 
varierar mellan lärosäten och ämnesområden.

Stockholms universitetsbibliotek har se-
dan hösten 2007 arbetat med att bygga upp 
en bibliometrisk funktion, som ska förse uni-
versitetsledningen och andra beslutsfattare in-
om universitetet med analyser av universite-
tets vetenskapliga publicering. 

Inom Sveriges universitets- och högsko-
leförbund, SUHF, finns sedan våren 2007 en 
arbetsgrupp för bibliometri.

De senaste åren har också bibliometriska 
indikatorer alltmer börjat användas för för-
delning av forskningsmedel, t.ex. i Australien, 
Storbritannien och Norge. Det finns också så-
dana ansatser i Sverige.

Vid det seminarium som SFIS arrangerade 
kallade Leif Eriksson det hittillsvarande 2000-
talet för bibliometrins ”gyllene årtionde”, ef-
tersom det är under de senaste åren som bib-
liometrin har utvecklats från ett vetenskapligt 
perspektiv till ett instrument för utvärdering. 
Problemet är bara det som Fredrik Åström pe-
kade på: bibliometrin ger inte entydiga svar. 
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Det finns inte minst metodologiska problem, 
som gör att resultaten ofta måste tolkas med 
försiktighet. Om det vittnar också Björn   
Hellqvist i sin artikel i det här numret av Info-
Trend liksom de uppsatsförfattare som refere-
ras i en annan artikel.

En slutsats är att det behövs mer kunskap 
– inte bara bland dem som utför de bibliome-
triska studierna utan kanske i än högre grad 
bland dem som ska tolka och använda sig av 
resultaten – liksom en bred diskussion om 
bibliometrins möjligheter och begränsning-
ar. I det perspektivet var SFIS’ seminarium 
i Malmö ett viktigt initiativ. Det stora anta-
let deltagare bekräftade också att det finns ett 
behov. Men ansvaret vilar främst på utbild-
ningarna i biblioteks- och informationsve-
tenskap, och här har bibliometrin länge haft 
en undanskymd position. I flera av de magis-
teruppsatser, som refereras i det här numret 
av Info Trend, pekar man också på biblio-

metrins marginella utrymme i bibliotekarie-
utbildningen, vilket Bo Jarneving bekräftar i 
sin artikel. Det är knappast rimligt mot bak-
grund av den stora betydelse bibliometrin hål-
ler på att få i forskarsamhället. Det är därför 
bra att Bibliotekshögskolan i Borås från och 
med i vår ger en femveckors kurs i bibliometri 
inom ramen för sitt masterprogram. Moment 
med koppling till bibliometrin finns också i 
några andra av bibliotekarieutbildningarna, 
bl.a. den i Umeå, men ingen av dem har kom-
mit lika långt som Borås. Här behövs alltså en 
uppgradering. Det finns också ett stort behov 
av kompetensutveckling bland redan yrkes-
verksamma biblioteks- och informationsveta-
re. Visserligen har det tagits en hel del initiativ 
de senaste två åren, men det tycks vara långt 
ifrån tillräckligt.  
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