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• OECD: Bibliometri er en fellesbetegnelse for 
data om publikasjoner.

• Bibliometri er et styringsverktøy i vekst.

• Bibliometri og publiseringsanalyse er omstridte 
verktøy for å måle kvalitet.

• Ledere, administrasjon, finansiører, utgivere og 
andre som er involvert i forskningsevaluering har 
et ansvar

• Ansvarlig bruk av bibliometri er beskrevet i 
Leiden manifestet og på nettsiden til Forum for 
Responsible Metrics (UK).  
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Den foreslåtte indikatoren er for kompleks og lite gjennomsiktig sier Ole Petter Ottesen
Vi kan ikke teppebombes med indikatorer.

Menn siterer seg selv langt oftere enn kvinner gjør | Curt Rice

- Indikatoren vil ikke fremme kvalitet, 
- den er problematisk i et likestillingsperspektiv - menn blir sitert mer enn kvinner.
- og den vil ikke være dekkende for sentrale fagområder som ellers har høy 
forskningspolitisk prioritet

[…]at kvalitet i forskningen skal tillegges vekt i finansieringen av universiteter og 
høyskoler, og gjerne større vekt enn i dag. Institusjoner med forskningsmiljøer 
som holder høy kvalitet, bør bli finansielt belønnet, mener Forskningsrådet i 
sin høringsuttalelse.

Handshøyskolen BI mener at det ligger en risiko for at forskere kan 
begynne å forske innen «populære tema» hvor det er etablert mange 
tidsskrifter og mange forskere er involvert. «Dersom forskere bevisst 
sikter seg inn mot forskning som blir høyt sitert (og som dermed 
reflekterer både populære tema og høy kvalitet) kan dette i prinsippet 
styre forskningen og redusere forskningens frie natur», skriver 
prorektor Ulf H. Olsson i BIs høringsuttalelse.

Akademiet for yngre forskere er ikke bekymret, men stiller seg positive til en siteringsindikator.



DATO/TID AKTIVITET

29/03/2017

Narma vårkonferanse 2017
• Everything you always wanted to know about bibliometrics, but were afraid to ask
• Nasjonal infrastruktur for bibliometri
Thon Hotel Arena, Lillestrøm

21/04/2016
09:30 - 16:30

Workshop: Introduction to metrics and their use
HiOA – Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

12/04/2016
NARMA vårkonferanse 2016
Bibliometri knyttet til H2020-søknader
Quality Airport Hotel, Gardermoen

12/11/2014
10:30 - 14:30

NARMA-workshop: Strategisk bruk av bibliometri
Vitenparken – NMBU, Ås

http://narma.no/narma-aktiviteter/workshop-introduction-to-metrics-and-their-use/
http://narma.no/wp-content/uploads/2016/04/Bibliometri-knyttet-til-h2020-s%C3%B8knader-NARMA-2016.pdf
http://narma.no/narma-aktiviteter/narma-workshop-strategisk-bruk-av-bibliometri/


Har du lyst til å arrangere workshop og konferanser om 
bibliometri?

Finner oss på:

http://narma.no/tema/sig-bibliometri/

Forum på LinkedIn
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