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Abstract: At a national level, the performance at Swedish universities is 

evaluated using bibliometrics. A part of the research funding 
given to the universities from the government is distributed 
according to their bibliometric performance. In recent years, 
several Swedish universities have adopted similar systems in 
order to distribute funding between the different faculties at the 
own university according to the bibliometric performance at 
faculty level. The debate in media on this way of using 
bibliometrics indicates that scientists are negative to this 
quantitative method for research evaluation.  

 
The purpose of this study was to investigate the opinions among 
researchers about the use of bibliometrics in research evaluation. 
A web-based survey has been sent out to researchers at the 
Faculty of Science and the Faculty of Social Sciences at the 
University of Gothenburg. In total 246 researchers from the two 
faculties answered the survey. The results presented here show 
that the opinions among the scientist are divided, but in general 
are not as negative as it seems from the debate in media. 

 

Nyckelord: Vetenskaplig publicering, bibliometri, resursfördelning, 
evaluering, forskare, naturvetenskap, samhällsvetenskap. 
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1. INLEDNING 
 
Forskare arbetar med att nå ny kunskap och för att kommunicera sina nya upptäckter till 
andra forskare och till det omgivande samhället publicerar forskarna sina vetenskapliga 
resultat i någon form av vetenskapliga publikationer. Inom olika forskningsområden 
kan publiceringen se olika ut, naturvetenskaplig forskning publiceras t.ex. vanligen i 
form av korta artiklar i speciella vetenskapliga tidskrifter, medan humanistisk forskning 
oftare publiceras i form av längre monografier (Hagelin, 2008). 
 
Forskningen som bedrivs vid svenska universitet och högskolor finansieras till stor del 
med statliga medel. Dessa medel ska fördelas mellan de olika lärosätena och mellan de 
enskilda forskarna. Olika metoder kan användas för att göra denna medelsfördelning. 
Under senare år har det blivit allt vanligare att basera fördelningen av åtminstone en del 
av forskningsmedlen på forskarnas prestationer så att de som presterat mer också får 
mer pengar till ny forskning (Görnerup, 2013).  
 
Bibliometri är ett delfält inom biblioteks- och informationsvetenskap där framförallt 
vetenskaplig litteratur analyseras med kvantitativa metoder. Grundtanken är att den 
vetenskapliga publiceringen antas spegla forskningsverksamheten och därmed kan man 
få en uppfattning om forskningen genom att studera publiceringen (Kärki & 
Kortelainen, 1998). Olika bibliometriska indikatorer används för att uppskatta mer 
svårmätbara storheter som forskningens kvalitet, omfattning och inflytande. Bibliometri 
kan således användas som ett sätt att mäta ett lärosätes, en fakultet, en institution eller 
en enskild forskares prestation och därmed utgöra en grund vid prestationsbaserad 
fördelning av forskningsmedel. Genom att tillämpa bibliometri för att kvantifiera 
forskning har forskarnas vetenskapliga publikationer kommit att användas på ett helt 
nytt sätt. Det är i dessa sammanhang inte det vetenskapliga innehållet i publikationen 
som är av intresse, utan helt andra aspekter. 
 
År 2009 infördes i Sverige en ny metod för fördelning av forskningsmedel till de olika 
universiteten och högskolorna där 10% av medlen (andelen har från år 2014 ändrats till 
20%) fördelas till lärosätena efter deras prestation där det ingår en bibliometrisk analys 
av lärosätenas totala vetenskapliga publicering (Nelhans & Eklund, 2015). Detta ses 
som ett mått på produktivitet och kvalitet av lärosätenas forskning och 
forskningsmedlen tilldelas enligt denna modell efter prestation i jämförelse med andra 
lärosäten. Under senare år har flertalet svenska universitet och högskolor utvecklat 
metoder baserade på bibliometri som på ett liknande sätt används även för fördelningen 
av resurserna mellan fakulteter och institutioner inom det egna lärosätet (Görnerup, 
2013).  
 
Bland forskare på svenska lärosäten hörs ibland kritiska röster till användningen av 
bibliometri för att utvärdera forskningen. Ett exempel är Inger Enkvist, professor i 
spanska vid Lunds universitet, som nyligen har skrivit två artiklar som publicerats på 
Svenska Dagbladets ledarsida. I När administrationen leder forskningen (2015, 20 maj) 
skriver Enkvist att ”… bibliometri kan användas för att uttala sig om forskare utan att 
bedömaren egentligen vet något alls om innehållet i deras produktion.” I 
Forskningskvantitet viktigare än kvalitet (2015, 10 juni) visas på risker med att använda 
bibliometriska mått som antal publikationer och antal citeringar vid utvärderingar. 



	   3	  

Bland annat menar Enkvist att hetsen att åstadkomma något nytt gör att man inte 
kontrollerar sina resultat så noga som man borde, att en forskare för att få fler 
publikationer ofta skriver flera artiklar med likartat innehåll, att forskare låter andra 
forskare vara ”medförfattare” på varandras artiklar – för att öka antalet publikationer. 
Även att använda citeringar som ett mått på genomslag kritiseras då ”en citering kan 
vara tecken på berömmelse snarare än kvalitet” och risken att man ”… skapar en liten 
kartell med andra forskare som arbetar in hänvisningar till varandra i sina texter” 
(Enkvist, 2015, 10 juni). 
 
Användningen av bibliometriska metoder för utvärdering av forskning och för 
fördelning av forskningsmedel ökar alltså samtidigt som det tycks finns kritiska röster 
bland forskarna själva. 
 
1.1 Problemformulering 
 
I rapporten Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska 
lärosäten (Nelhans & Eklund, 2015) beskrivs olika bibliometriska modeller för 
resursfördelning och det framkommer att det finns en viss debatt på lärosätena, men vad 
forskarna faktiskt anser om denna användning av bibliomteri är relativt outforskat och 
kommer att undersökas i denna studie. 
 
Som nämnts ovan används bibliometri som metod för att utvärdera forskning alltmer 
vid svenska lärosäten. Detta ger ett relativt enkelt sätt att kunna kvantifiera storheter 
som kvalitet, genomslag och produktivitet för forskningen för att kunna jämföra olika 
lärosäten, olika fakulteter inom ett lärosäte och även individuella forskares prestationer. 
 
Från forskare framförs ibland kritik mot bibliomeri som metod för att bedöma 
forskningens kvalitet. Samtidigt ökar användningen av bibliometriska metoder och 
motiven bakom den ökande användningen är dels att kunna göra en snabbare och mer 
kostnadseffektiv utvärdering av forskningsresultat och dels att stimulera forskare till 
ökad publicering i framförallt internationella tidskrifter. 
 
Vid en första anblick av publicerade texter om bibliometri som grund för 
resursfördelning verkar det finnas två motsatta ståndpunkter; dels den positiva som 
framförs från administrativt håll och dels den negativa som ibland framförs av forskare. 
Frågan är om denna negativa syn är en allmän uppfattning bland forskare och om det 
finns fog för kritiken. 
 
I denna studie undersöks forskares uppfattning om användningen av bibliometri som 
prestationsmått vid resursfördelning. De forskare som deltar i studien tillhör den 
naturvetenskapliga fakulteten och den samhällsvetenskapliga fakulteteten vid Göteborgs 
universitet. Denna uppsats utgår från den negativa bild av forskares syn på 
användningen av bibliometri för utvärdering och resursfördelning som ses i media och 
avser att undersöka vad forskare faktiskt anser om denna användning av bibliometri. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka de berörda forskarnas uppfattningar 
om användningen av bibliometri för att utvärdera forskningen och mäta prestationer för 
att fördela resurser på nationell och lärosätesnivå. Om och hur användningen av 
bibliometri påverkar forskarens vetenskapliga publicering ska också undersökas. 
Följande frågor ställs: 
 
� Vad anser forskare om att bibliometri används vid resursfördelning nationellt och vid 
det egna lärosätet? 
 
� Hur varierar forskarnas uppfattningar om bibliometrianvändningen mellan olika 
fakulteter samt mellan män och kvinnor och olika åldersgrupper? 
 
� I vilken utsträckning anser forskarna att användningen av bibliometri vid utvärdering 
av forskningen påverkat deras publiceringsmönster? 
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2. BAKGRUND 
 
I detta avsnitt ges en bakgrund till de bibliometriska fördelningsmodeller som används 
på nationell nivå i Sverige samt på lärosätesnivå vid Göteborgs universitet. Vidare 
presenteras ett urval av den forskning som publicerats som rör prestationsbaserad 
resursfördelning vid högskolor och universitet. 
 
2.1 Bibliometri 
 
I boken Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2008) beskrivs kvantitativa 
forskningsmetoder i stort och ett centralt begrepp är indikatorer som används som ett 
sätt att kunna mäta en visst storhet. Inom bibliometri är de storheter man vill studera 
(och därmed kunna mäta kvantitativt) t.ex. forskningsaktivitet, en forskares inflytande 
och vilka forskningsresultat som är betydelsefulla. Eftersom dessa storheter inte går att 
mäta direkt får man göra antagandet att det finns någon indikator som kan mätas och 
som ger ett mått på det man vill mäta. Utförs bibliometri på vetenskapliga publikationer 
används t.ex. antal citeringar som en artikel fått som en indikator som visar hur 
inflytelserik artikeln är eller antalet publikationer en forskare publicerat som en 
indikator som visar forskarens vetenskapliga produktivitet.  
 
I texten Introduktion till bibliometri (Kärki & Kortelainen, 1998) beskriver Kärki och 
Kortelainen bibliometri som ”… statistisk och matematisk analys av kommunikation 
som sker genom dokumentation” (s. 4) eller ”… kvantitativa analyser, främst av 
vetenskaplig litteratur, där målet är att beskriva vetenskapens och teknologins 
utveckling.” (s. 1). Vidare att ”… grundantagandet är att litteraturen avspeglar 
forskningsaktiviteten …” (s. 1). Bibliometri är alltså att utföra kvantitativa analyser på 
någon slags publikationer och vanligen utförs bibliometriska analyser på vetenskaplig 
litteratur. 
 
2.2 Bibliometriska modeller för att mäta prestation 
 
Enligt en regeringsproposition från år 2008 ska en del av de statliga anslag som fördelas 
till svenska lärosäten för att bedriva forskning fördelas efter lärosätenas prestationer 
(Prop. 2008/09:50). År 2010 infördes den nya fördelningsmodellen som innebar att 10% 
av de direkta statliga forskningsanslagen fördelades till lärosätena enligt den nya 
modellen som rankar lärosätena inbördes efter prestation. Prestation mäts dels i form av 
hur mycket externa medel forskare vid lärosätet erhållit och dels efter en bibliometrisk 
modell. Hälften av anslagen ska fördelas enligt var och en av de två parametrarna. Från 
år 2014 är det 20% av de direkta anslagen som fördelas enligt modellen (Prop 
2013:14:1). 
 
Den del av de prestationsbaserade anslagen som fördelas enligt den bibliometriska 
modellen baseras på ett bibliometriskt index. Hur det bibliometriska indexet beräknas, 
beskrivs i texten Bibliometriskt underlag för medelsfördelning (Vetenskapsrådet, 2014) 
och sammanfattas här: 
 
Den bibliometriska modellen baserar sig på antalet vetenskapliga publikationer som 
lärosätet producerat och antal citeringar som lärosätets publikationer erhållit. Data för 
beräkningarna utgår från den internationella databasen Web of Science. Publikationer 
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kan vara av olika dokumenttyper och i denna bibliometriska modell tas bara typerna 
”article” och ”review” med eftersom det främst är dessa som finns med i Web of 
Science. De bibliometriska parametrar man tar hänsyn till i den bibliometriska modellen 
är publikationsvolymen, d.v.s. antalet artiklar samt antalet citeringar som erhållits. De 
publikationer som tas med i beräkningen är de från de fyra senaste åren och jämförelsen 
mellan lärosätena görs en gång per år. 
 
I modellen delas de olika forskningsområdena in i 34 olika makroklasser (Tabell 1). 
Beräkningarna görs först för varje makroklass för sig, och summeras sedan. För varje 
makroklass beräknas en fältfaktor som är det genomsnittliga antal artiklar en forskare 
inom makroklassens forskningsområde förväntas producera inom en period av 4 år. 
Detta görs för att kunna jämföra ämnesområden som har mycket olika 
publiceringsvanor. Som ett exempel förväntas en forskare inom makroklassen kemi 
publicera över tio gånger så många artiklar som tas upp i databasen Web of Science som 
en forskare inom humaniora (eftersom forskare inom humaniora främst publicerar sig i 
andra former än de artiklar som finns med i Web of Science, t.ex. i form av 
monografier). 
 
Publikationsvolymen för ett lärosäte beräknas sedan som summan av de 34 
makroklassernas publikationsvolymer. För varje makroklass har publikationsvolymen 
beräknats som antalet publikationer (med hänsyn tagen till fraktioneringar) dividerat 
med fältfaktorn för makroklassen. 
 
Makroklass Fältfaktor Makroklass Fältfaktor 
Agronomi 1.17 Vårdvetenskap 1.26 
Biologi 1.16 Humaniora 0.16 
Miomolekylär 1.51 Immunologi 1.23 
Blod 1.36 Informationsvetenskap 0.82 
Kemi 2.22 Materialvetenskap 1.52 
Datorvetenskap 0.88 Matematik 1.40 
Odontologi 1.16 Mekanik 1.35 
Ekologi 1.25 Externmedicin 1.09 
Ekonomi 0.72 Internmedicin 1.59 
Utbildningsvetenskap 0.32 Neurovetenskap 1.48 
Ingenjörsvetenskap 0.96 Onkologi 1.53 
Tillämpad 
matematik 

1.11 Farmakologi 1.30 

Miljömedicin 1.40 Fysik 1.46 
Miljövetenskap 0.43 Psykologi 1.06 
Ergonomi 0.58 Samhällsvetenskap 0.48 
Geovetenskap 0.93 Statistik 0.95 
Omvårdnad 0.78 Kirurgi 1.19 
 
Tabell 1. De 34 makroklasserna och deras fältfaktorer. Från Vetenskapsrådet (2014). 
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Eftersom artiklar inom vissa makroklasser ofta har flera författare och dessa kan komma 
från olika lärosäten görs en fraktionering av publikationens värde. Fraktionering 
används då en publikation har författare från flera olika lärosäten, varje lärosäte ges då 
den fraktion av publikationen som motsvarar fraktionen av författare från det egna 
lärosätet. På samma sätt görs en fraktionering om en artikel kan anses tillhöra olika 
makroklasser.  
 
Även citeringsmönster varierar mellan olika ämnesområden och därför görs en 
fältnormering. För en ämnesklass beräknas det genomsnittliga antalet citeringar för en 
viss publikationstyp för ett visst år. När man gör en fältnormering dividerar man antalet 
citeringar med citeringsmedelvärdet för ämnesklassen. Har man lika många citeringar 
som genomsnittet blir värdet 1, har man fler än genomsnittet blir värdet större än 1 och 
har man färre blir värdet mindre än 1. Självciteringar tas inte med och även 
citeringsvärdet fraktioneras för artiklar med författare från olika lärosäten. Sedan 
beräknas ett medelciteringsvärde för lärosätets publikationer. 
 
Det slutgiltiga bibliometriska index som jämförs mellan de olika lärosätena är 
produkten av publikationsvolymen och medelciteringsvärdet. Skillnaden mellan olika 
ämnesområden vad gäller antalet förväntade publikationer och antalet förväntade 
citeringar har man tagit hänsyn till i beräkningarna genom de olika makroklassernas 
fältfaktorer och genom att fältnormera antalet erhållna citeringar. 
 
I Norge har man använt en prestationsbaserad fördelningsmodell för forskningsanslag 
sedan år 2006 (Hicks, 2012). Även i det norska fördelningssystemet fördelas en del av 
anslagen efter en bibliometrisk modell. Det norska bibliometriska modellen (i svensk 
litteratur kallad ”det norska systemet”) innebär att man poängsätter olika vetenskapliga 
publikationer för att få ett kvantitativt mått på publiceringsaktiviteten (Henning, 2013). 
Poängsättningen i det norska systemet baseras dels på publiceringskanalen (t.ex. förlag, 
tidskrift eller webb-plats) och dels på publikationsformen (t.ex. artikel, kapitel eller 
monografi). 
 
Den norska modellen beskrivs i texten Vekt på forskning. Nytt system for 
dokumentasjon av vitenskaplig publisering (UHR, 2004). I den norska modellen delas 
olika publiceringskanaler in i tre olika nivåer enligt en förutbestämd förteckning1. I nivå 
0 hamnar publikationer som inte räknas som vetenskapliga och dessa ges inga poäng 
enligt systemet. För att en publiceringskanal ska tillhöra nivå 1 ska den anses vara 
vetenskaplig och för att tillhöra nivå 2 ska kanalen uppfattas som en de mest ledande 
inom ämnesområdet (Tabell 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside	  
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Publikationsform Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 
Monografi (bok) 0 5 8 
Kapitel i bok 0 0.7 1 
Artikel i 
vetenskaplig tidskrift 

0 1 3/5* 

 
Tabell 2. Poängfördelning för de tre nivåerna enligt det norska systemet. *Poängen för 
en nivå 2 artikel sattes först till 5, men har senare ändrats till 3, vilket är det värde som 
används idag. 
 
Enligt det norska systemet får en publikation sin bibliometriska poäng då den publiceras 
eftersom varje publikationsform och publikationskanal har bedömts och poängsatts på 
förhand. Ingen hänsyn tas till antalet citeringar som en publikation får vilket gör att 
modellen skiljer sig från den metod som används av Vetenskapsrådet i Sverige. 
 
Man ska dock komma ihåg att den största delen av de direkta forskningsanslagen 
fortfarande fördelas utan hänsyn till prestation utan mer med hänsyn till tradition där de 
stora universiteten får mer och de mindre lärosäten mindre (Görnerup, 2013). 
 
2.3 Prestationsbaserad resursfördelning vid Göteborgs universitet 
 
Nelhans och Eklund har i studien som presenteras i rapporten 
Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten 
(2015) skickat ut en enkät till universitets- och högskolebibliotekarier där de efterfrågar 
information om vilka bibliometriska modeller som används för resursfördelningen vid 
lärosätet. Informationen från de 14 lärosätena som ingår i studien presenteras i 
rapporten och visar att de flesta lärosätena använder sig av bibliometriska 
fördelningsmodeller och att den exakta utformningen av modellerna varierar från 
lärosäte till lärosäte. Det saknas alltså en enhetlig svensk modell för hur bibliometriska 
indikatorer ska användas vid resursfördelningen på lärosätena.  
 
Göteborgs universitet är ett av de stora lärosätena i Sverige. Både när man ser man till 
antalet helårsstudenter och till antalet helårsanställd personal ligger Göteborgs 
universitet på tredje plats bland svenska lärosäten2. Vid Göteborgs universitet finns åtta 
fakulteter som tillsammans täcker in ett väldigt brett forskningsområde (Tabell 3). 
Mellan de olika fakulteterna finns dessutom stora skillnader vad gäller 
publiceringskultur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  www.uka.se, statistik för år 2013	  
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Fakultet Bibliometrisk metod 
Sahlgrenska akademin citeringsbaserat, VR-lik 
Naturvetenskapliga fakulteten citeringsbaserat, VR-lik 
Humanistiska fakulteten norska modellen 
Samhällsvetenskapliga fakulteten norska modellen 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten norska modellen 
IT-fakulteten norska modellen 
Konstnärliga fakulteten egen modell* 
Handelshögskolan norska modellen 
 
Tabell 3. Fakulteter vis Göteborgs universitet och bibliomerisk metod som används för 
fördelningen av prestationsbaserade medel inom fakulteten. *Den konstnärliga 
fakulteten använder en modell som liknar den norska, men med tillägg där poäng ges 
för konstverk och konstnärliga arbeten. 
 
Från och med budgetåret 2010 infördes en prestationsbaserad fördelning för fördelning 
av statliga anslag mellan de olika fakulteterna vid Göteborgs universitet. Den andel av 
anslaget som fördelas med denna metod är ca 15 % (Görnerup, 2012). Fördelningen av 
forskningsmedel efter prestation vid Göteborgs universitet görs på ett sätt som liknar det 
som görs vid fördelningen mellan lärosätena. Man lägger även här lika stor vikt vid två 
olika aspekter av prestationer, där hälften av medlen fördelas efter hur mycket externa 
forskningsmedel som fakultetens forskare har dragit in och den andra halvan fördelas 
enligt bibliometriska faktorer (Henning, 2013). 
 
Eftersom publiceringsvanorna varierar mycket mellan de olika fakulteterna har varje 
fakultet vid Göteborgs universitet fått välja en egen modell som passar det egna 
forskningsfältet och den publiceringskultur som dominerar inom fältet (Henning, 2013). 
Det som styr hur stor andel av resurserna en fakultet ska få baseras på förändringen i 
bibliometrisk prestationspoäng för var och en av fakulteterna.  
 
Sahlgrenska akademin (medicin, vårdvetenskap och odontologi) och den 
naturvetenskapliga fakulteten använder citeringsbaserade indikatorer hämtade från 
databasen Web of Science. Vid Sahlgrenska akademin använder man dock inte 
fraktionering för publikationer med flera författare, vilket man gör vid den 
naturvetenskapliga fakulteten. Den konstnärliga fakulteten har utarbetat ett eget system 
och övriga fakulteter använder det så kallade norska systemet (Henning, 2013). 
Modellen vid den konstnärliga fakulteten liknar den norska modellen med ett 
poängsystem för olika publikationsformer, men är modifierad för att passa ämnet, t.ex. 
ges poäng för konstnärliga arbeten och för publikationer i vetenskapliga eller 
konstnärliga tidskrifter (Nelhans & Eklund, 2015).  
 
Vid beräkningarna av bibliometrisk poäng vid Göteborgs universitet används 
publikationer från en fyraårsperiod och man beräknar en bibliometrisk poäng för år 1-3 
och en poäng för år 2-4 och det man använder vid fördelningen är förändringen mellan 
de två poängen.   
 
I denna studie undersöks framförallt den prestationsbaserade medelsfördelningen på 
nationell nivå samt på universitetsnivå för Göteborgs universitet. Studien rör inte vad 
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som händer med resurserna efter att de nått fakultetsnivå, d.v.s. hur de fördelas mellan 
institutionerna och sedan vidare till forskare/forskargrupper. Ofta anses det att 
fördelningen inom en fakultet är mindre kontroversiell eftersom man jämför 
prestationer inom samma ämnesområde, vilket är enklare än när helt olika 
forskningsområden ska jämföras med varandra. 
 
2.4 Bibliometri och regeringsincitament 
 
I regeringens proposition Ett lyft för forskning och innovation från år 2008 (Prop. 
2008/09:50) där de prestationsbaserade fördelningsmodellen presenteras anges under 
rubriken Mål för forskningspolitiken på sidan 20 att:  
 

Regeringens mål är att stärka Sveriges ställning som forskningsnation och 
därmed stärka konkurrenskraften i en globaliserad värld för att bidra till 
ökad hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd i Sverige. Forskningen ska 
vara av högsta internationella klass och den ska till stor del bedrivas inom 
områden som har eller har förutsättningar att få betydelse för människors 
välfärd, samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.  

 
Man vill alltså att forskningen i Sverige i större utsträckning än vad som då (år 2008) 
var fallet ska vara av högsta internationella kvalitet och dessutom att forskningen i 
större utsträckning ska leda till samhällsnytta. Genom att införa ett ekonomiskt 
incitament hoppas man alltså kunna förändra forskarnas beteende så att målen uppfylls. 
När det gäller den svenska forskningens internationella kvalitet oroar man sig 
framförallt för att antalet citeringar de svenska publikationerna erhåller har sjunkit 
under de senaste 25 åren och man likställer kvalitet med citeringsanalys (Prop. 
2008/09:50). 
 
Enligt Henning (2013) är ytterligare argument för införandet av en prestationsbaserad 
modell framförallt att staten ska ha större kontroll över hur de resurser man fördelar 
används samt att konkurrensutsättning leder till bättre resultat och en mer 
kostnadseffektiv verksamhet. Görnerup (2013) uttrycker det som ett ekonomiskt 
incitament som premierar ökad samhällsnytta genom kunskapsproduktion vilket i sin tur 
leder till innovationer. Sammanfattningsvis kan man säga att det man hoppas på är att 
ett ekonomiskt incitament av detta slag ska leda till ett förändrat beteende som i sin tur 
leder till att uppnå de mål som regeringen fastslagit.  
 
En studie som visar hur olika typer av incitament utifrån påverkar den vetenskapliga 
publiceringen presenteras i artikeln Science policy: Changing Incentivives to Publish 
(Franzoni, Scellato & Stephan, 2011). Här har man tittat på inskickade och publicerade 
artiklar i den vetenskapliga tidskriften Science under en tioårsperiod från länder med 
olika typer av regeringsincitament. Regeringsincitament har delats in i tre olika 
kategorier, dels på institutionell nivå som ger ett ökat antal inskickade manuskript, dels 
på individuell nivå där forskarna belönas med någon form av bonus vilket ger ett ökat 
antal inskickade manuskript, men färre accepterade för publikation och slutligen på en 
individuell nivå där forskarna belönas med förbättrade karriärmöjligheter vilket ökat 
både antalet inskickade manuskript och antalet artiklar accepterade för publikation.  
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En annan studie som har tittat på prestationsbaserad resursfördelning i olika länder där 
systemet används presenteras i artikeln Performance-based university resaerch funding 
systems (Hicks, 2012). Efter att ha jämfört systemen i olika länder är några av 
slutsatserna att det inte är konkurrensen om forskningsmedel som är den viktigaste 
drivkraften vid prestationsbaserad resursfördelning, utan snarare konkurrensen om 
prestige. Vidare menar man att prestationsbaserad resursfördelning riskerar att 
kompromissa med andra viktiga faktorer som autonomin hos forskare och institutioner, 
rättvisa samt bredden i forskningen. 
 
I och med att man vill kunna premiera viss forskning så behöver man också kunna 
särskilja den forskning som uppfyller kraven på det man vill premiera från den som inte 
gör det. I och med detta har man fått ett ökat behov för att kvantitativt kunna mäta 
forskning speciellt vid fördelning av forskningsmedel och här kommer bibliometrin in 
som en enkel metod att kunna mäta forskningens resultat i form av antal publikationer 
och antal citeringar (Kronman, 2013). Den traditionella metoden att bedöma 
forskningsresultat är genom peer-review systemet där utvalda forskare granskar och 
bedömer andra forskares prestationer. Oftast är de granskande forskarna anonyma under 
processen. Nackdelar med peer-review systemet är att det är tidskrävande och därmed 
kostsamt, att det är en kvalitativ metod som inte direkt ger kvantitativa data och att 
metoden kan påverkas av personliga åsikter (Abramo, D’Angelo & Caprasecca, 2009; 
Kronman, 2013). De nackdelar som här har nämnts för peer-review systemet råder man 
bot på genom att i stället använda bibliometriska metoder som är snabbt och billigt, ger 
kvantitativa data och inte påverkas av personliga åsikter hos bedömaren.  
 
De bibliometriska indikatorer som används vid den prestationsbaserade 
resursfördelningen är framförallt antalet publikationer av olika typer (som enligt det 
norska systemet ger olika antal poäng) samt antalet erhållna citeringar (används på 
nationell nivå och för Göteborgs universitet vid Sahlgrenska akademin och den 
naturvetenskapliga fakulteten). Med dessa indikatorer mäter man produktivitet, aktivitet 
och genomslag, men egentligen inte kvalitet (Henning, 2013). Att bedöma kvalitet hos 
forskningen genom bibliometriska metoder är möjligen något som ej låter sig göras, och 
kanske saknas det en entydig definition av vad som menas med forskningskvalitet, 
vilket gör det ännu svårare. 
 
Tanken att marknadsliknande mekanismer gör att ökad konkurrens leder till förbättrade 
prestationer kallas New Public Management (NPM) och kan sägas vara det regeringen 
försöker att uppnå med den prestationsbaserade resursfördelningen. Man vill att de 
ekonomiska incitamenten till att producera mer ska öka effektiviteten och produktionen 
(i detta fall av vetenskap och publicerade artiklar). I artikeln University research 
funding and publication performance – An international comparison av Auranen och 
Nieminen (2010) har sambandet mellan effektivitet (kostnad per producerad 
publikation) och den politiska finansieringsstyrningen i olika länder undersökts. 
Artikeln är från 2010 och studerar data från åren 2000-2005. Resultaten visar att det 
bland de mest effektiva länderna fanns både sådana som vid tidpunkten hade ett 
prestationsbaserat finansieringssystem (Storbritannien, Australien och Finland) och 
sådana som inte har det (Danmark) och att det land som ökat sin effektivitet mest under 
perioden var Sverige som då inte hade infört det prestationsbaserade 
fördelningssystemet. Alltså verkar det enligt studien inte finnas ett enkelt samband som 
tyder på att konkurrens faktiskt skulle leda till ökad effektivitet och produktion när det 
gäller forskning. 
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2.5 Bibliometri och forskning 
 
I artikeln New developments in the use of citation analysis in research evaluation 
(Moed, 2009) beskrivs några generella principer för hur bibliometri bör användas vid 
utvärderingar som t.ex. att det är viktigt att processen är öppen och att resultaten 
presenteras för forskarna, så att de har möjlighet att diskutera resultaten, vidare att 
framtiden ligger i en intelligent kombination av bibliometri och peer-review, d.v.s. att 
bibliometri kombineras med expertkunskap inom ämnet och att de bibliometriska 
resultaten tolkas med försiktighet.  
 
Man kan tänka sig fall där bra forskning kan ge dåliga bibliometriska indikatorer t.ex. 
om forskningen befinner sig i en uppstartningsfas, om forskningsområdet är väldigt 
smalt eller om forskningen publiceras i andra kanaler än de som räknas med i de 
bibliometriska databaserna (Kronman, 2013). Vid fördelningen på nationell nivå 
används publikationer i databasen Web of Science vilket har nackdelen att den inte 
täcker in hela den svenska vetenskapliga publiceringen (Henning, 2013). 
 
Några problem med bibliometriska metoder diskuteras i Kronmans text Managing your 
assets in the publication economy (2013). Olika forskningsområden har väldigt olika 
publicerings- och citeringskulturer. Eftersom regeringen vill stärka svensk forskning på 
internationell nivå anses artiklar skrivna på engelska mer betydelsefulla än artiklar 
skrivna på andra språk (särskilt små språk som svenska) i bibliometriska studier. 
Artiklar anses i bibliometriska sammanhang ofta som mer betydelsefulla än andra typer 
av publikationer eftersom databaser som Web of Science framförallt innehåller artiklar. 
Olika typer av artiklar är också olika i bibliometrisammanhang, en review-artikel får 
enligt Kronman i medeltal 2.5 gånger fler citeringar än en originalartikel, trots att den 
inte presenterar någon ny forskning. Dessa skillnader i publicerings- och 
citeringskulturer gör att det blir svårt att jämföra forskning från olika ämnesområden på 
ett bra och rättvist sätt. Ytterligare kritik mot användandet av bibliometri vid bedömning 
av forskning är att det inte blir innehållet i forskningen och det som publiceras i de 
vetenskapliga artiklarna som spelar roll. Forskningen utvärderas inte av personer som 
förstår innehållet, utan av personer som inte har tid att läsa innehållet – och som inte 
skulle förstå innehållet om de skulle läsa det (ibid). 
 
Den metod som ofta föreslås av forskare själva då forskning ska utvärderas är peer-
review granskning. Enligt Kronman (2013) får man vanligtvis en bra överensstämmelse 
mellan bibliometriska indikatorer (citeringar) och peer-review bedömningar om man 
tittar på ett stort antal publikationer. I artikeln Allocative efficiency in public research 
funding: Can bibliometrics help? (Abramo et al., 2009) har man undersökt 
överensstämmelsen mellan bibliometriska rankningar och peer-review bedömningar vid 
evaluering av italiensk forskning inom åtta olika forskningsområden som alla klassas 
som ”hårda” och funnit att det finns en överensstämmelse mellan de två metoderna att 
utvärdera forskning. En bidragande förklaring som anges i artikeln är att de artiklar som 
publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter genomgått en peer-review 
granskning för att bli godkända för publicering – och att det därmed inte behövs 
ytterligare en peer-review granskning, utan att bibliometriska parametrar kan användas 
för att bedöma forskningen. 
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Den kanske allvarligaste kritiken mot peer-review granskning är det är en subjektiv 
metod. Ett argument för att använda bibliometriska metoder för att bedöma forskning är 
att det är en objektiv metod. Henning visar dock i sin studie Bedömning av 
publikationskanaler i de norska och danska modellerna – konsekvenserna för 
humaniora och samhällsvetenskap (2013) att den bibliometriska bedömningen av 
forskning beror på vilken bibliometrisk modell man använder. I studien jämförs den 
norska och den danska modellen (som är väldigt lik den norska, men som gör en lite 
annorlunda nivåindelning av publiceringskanaler) och resultatet visar att utfallet beror 
på vilken modell man använder och att skillnaden blir större för vissa 
forskningsområden än för andra. 
 
En artikel som visar på problem med peer-review för att bedöma forskning är Wennerås 
och Wolds Nepotism and sexism in peer-review (1997). I studien har man tittat på 
tilldelningen av forskningsanslag för att bli anställd som potsdoktor, anslag som män i 
större utsträckning får än kvinnor. Författarna använder olika bibliometriska indikatorer 
för att visa att kvinnorna som enligt peer-reviewsystemet bedömts som mindre 
kompetenta i själva verket har samma eller högre meriter än männen. Vid peer-review 
där forskare bedömer andra forskare tycks alltså den mänskliga faktorn spela roll och 
fördomar och ”vänskapsband” påverkar de bedömningar som görs, i detta fall visade det 
sig vara till de sökande kvinnornas nackdel. Artikelns författare drar dock slutsatsen att 
forskare ändå är de som är bäst lämpade för att bedöma forskning, men att peer-review 
systemet måste utvecklas. 
 
Hammarfelt och de Rijcke visar i sin artikel Accountability in context: effects of 
research evaluation systems on publication practice, disciplinary norms, and individual 
working routines in the faculty of Arts at Uppsala university (2014) att forskare vid den 
Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet efter införandet av 
bibliometriska utvärderingssystem inte ändrat på förhållandet mellan antalet 
vetenskapliga artiklar och antalet monografier, men att man däremot ökat andelen 
publikationer skrivna på engelska (28% år 2006 och 58% år 2013). Man drar också 
slutsatsen att de normer som gäller för val av publiceringsform inom vetenskapsfältet är 
betydligt viktigare än yttre faktorer som t.ex. incitament från regeringen. 
 
I studien Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska 
lärosäten (Nelhans & Eklund, 2015) har bibliotekarier vid svenska lärosätesbibliotek 
ställs inte bara frågor om hur bibliometri används vid det egna lärosätet, utan bland 
enkätfrågorna finns även frågan ”Känner ni till några interna debatter som förts inom 
lärosätet med argument för och emot bibliometriska fördelningsmodeller?”. I rapporten 
framkommer att det förs en del debatter vid lärosätena, men det är lite svårt att få en 
överblick över dem beroende på att de till stor del förts muntligt eller i elektronisk form 
där de varit svåra att dokumentera. Kanske kan det också vara så att bibliotekarierna 
inte är den grupp som har bäst översikt i ämnet, utan att det är forskarna själva man 
borde fråga?  
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3. TEORI 
 
Bibliometri används av forskare från olika discipliner och kan teoretiskt behandlas ur 
olika synvinklar. Ett sätt att se på bibliometri är som en vetenskapssociologisk metod 
där man tänker sig vetenskap som något som skapas i det forskarnas sociala 
sammanhang där en rad regler styr forskningen. Grunden för bibliometrin utgörs av 
vetenskapliga publikationer som i sin tur är resultat av det arbete som utförs av forskare 
inom olika ämnesområden. Vetenskap och vetenskapliga publikationer är således nära 
besläktade. Robert K. Merton (1910 – 2003) var en amerikansk sociolog inriktad på 
vetenskapssociolog och han har skapat en modell för hur modern vetenskap bör 
bedrivas. Enligt Mertons modell finns fyra teser för vetenskapens normativa struktur 
(Merton, 1973). Dessa fyra teser kan kort sammanfattas som: 
 
1. Universalism – anspråk på sanning ska genomgå förutbestämda kriterier som inte 
påverkas av personliga uppfattningar utan stämmer med observationer och tidigare 
bekräftad kunskap. 
 
2. Kommunism – vetenskap är en produkt av socialt samarbete och ska tillhöra 
samhället. En forskare äger inte sina upptäckter och det är viktigt att ny kunskap delas 
med resten av samhället.  
 
3. Oegennytta – sökandet efter kunskap och presentation av nya upptäckter ska inte 
styras av forskarens egenintresse.  
 
4. Organiserad skepticism – forskarsamhället ska gemensamt granska nya 
forskningsresultat. 
 
Ser man till vetenskapliga publikationer kan man säga att Mertons 2:a tes om 
kommunism säger att nya vetenskapliga forskningsresultat tillhör alla och därmed ska 
publiceras så att alla kan ta del av dem. Enligt den 1:a tesen ska forskning bygga vidare 
på tidigare upptäckter och ett sätt att ”betala tillbaks” till de forskare vars upptäckter 
man bygger vidare på är att citera deras arbeten. Ett sätt för forskarsamhället att granska 
nya forskningsresultat enligt den 4:e tesen är genom det peer-reviewsystem som finns 
för vetenskapliga publikationer. Den 3:e tesen säger att publiceringen av 
forskningsresultat inte får styras av forskarens egenintresse.   
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4. METOD 
 
I denna studie har åsikterna hos forskare vid Göteborgs universitet rörande 
användningen av bibliometriska metoder vid prestationsbaserad resursfördelning 
undersökts. Metoden som använts och hur urvalet av forskare som ingår i studien har 
gjorts beskrivs i detta avsnitt. 
 
4.1 Enkät 
 
I denna studie har empiriska data insamlats genom en enkätundersökning. Jämfört med 
intervjuer kan man vid en enkätundersökning nå ett större antal respondenter, men man 
har inte samma möjlighet att fördjupa de frågor man ställer och ej heller att kunna 
förtydliga sig eller ställa följdfrågor till respondenterna. Här har avsikten varit att ta 
reda på vilka attityder som aktiva forskare har till användningen av bibliometriska 
metoder för att mäta prestation vid resursfördelning och det har varit viktigare att nå ett 
relativt stort antal forskare än att få en djupare uppfattning om några få forskares 
synpunkter. 
 
Här har en webbaserad enkät valts som insamlingsmetod för empiriska data. Vid en 
webbaserad enkätundersökning använder man sig av internet för att samla in data. 
Webbaserade enkäter kan utformas på olika sätt, och i den här studien avses med 
webbaserad enkät det som i Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder (2008) 
kallas för ”webbsurvey” vilket innebär att respondenterna får besöka en webbsajt för att 
där fylla i en enkät som finns online. Fördelarna med en webbaserad enkät är att det är 
ekonomiskt, både vad avser tid och pengar och att man kan nå ett stort antal individer 
samt att data sparas automatiskt och minskar risken för fel under inläsning av data 
(Trost, 2012.). Enligt Bryman (2008) är en nackdel med metoden att 
surveyundersökningar online ger en lägre svarsfrekvens jämfört med postenkäter eller 
utdelade enkäter. 
 
För att ändå försöka minska bortfallet har enkäten i denna studie utformats för att göra 
den relativt enkel att fylla i. Många öppna frågor ökar risken för att avsluta ifyllandet i 
förtid (Bryman, 2008), så i denna enkät har antalet öppna frågor minimerats, och ingen 
av frågorna är obligatorisk att fylla i. Ytterligare sätt att underlätta för den som ska fylla 
i enkäten är att undvika rullgardinsmenyer eftersom det finns en risk att respondenten 
inte läser alla alternativ, i stället har enkäten baserats på klickalternativ där det är lätt att 
få en överblick av de olika svarsalternativen innan man besvarar en fråga. Enkäten har 
även utformats för att vara relativt kort så att det ska gå att fylla i den utan att lägga ner 
alltför mycket tid. Den webbaserade enkäten har utformats med hjälp av Google Forms 
som kan användas kostnadsfritt.  
 
4.2 Urval 
 
Vid Göteborgs universitet finns åtta olika fakulteter som tillsammans täcker ett mycket 
brett forskningsfält (Tabell 3). Mellan de olika fakulteterna kan både publicerings- och 
citeringskulturerna skilja sig väsentligt (Nelhans, 2013), men även inom fakulteterna 
kan det tänkas finnas en hel del skillnader i publiceringsvanor, då publiceringspraxis 
kan vara tätt knutet till ett ganska smalt forskningsområde. I denna studie har två av 
fakulteterna vid Göteborgs universitet valts ut – den naturvetenskapliga fakulteten och 
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den samhällsvetenskapliga fakulteten. För dessa två fakulteter förväntas 
publiceringsvanorna att skiljas åt något, även om samhällsvetenskapliga 
forskningsresultat under senare år alltmer publiceras i kortare vetenskapliga artiklar på 
liknande sätt som för naturvetenskaplig forskning.  
 
För de två utvalda fakulteterna finns listor över personal (namn, tjänstekategori, 
epostadress) tillgänglig via Göteborgs universitets hemsida3. I den här studien har fokus 
varit forskares åsikter i frågan om bibliometri inom prestationsbaserad resursfördelning 
och forskare har här definierats som personer som avlagt doktorsexamen och som nu 
innehar tjänster där någon form av forskning kan tänkas ingå i tjänsten. Utifrån listorna 
över personal har följande kategorier valts ut: professorer, lektorer, biträdande lektorer, 
forskare, forskarassistenter samt postdoktorer. För den samhällsvetenskapliga fakulteten 
och den naturvetenskapliga fakulteten tillsammans är det 773 personer som tillhör de 
utvalda tjänstekategorierna varav 421 personer (54%) tillhör den samhällsvetenskapliga 
och 352 personer (46%) tillhör den naturvetenskapliga fakulteten. 
 
I populationen forskare vid Göteborgs universitet har två fakulteter valts ut där 
publiceringstraditionen skiljer sig åt. Resultatet från dessa två undersökta grupper kan 
således inte antas representera samtliga forskare vid Göteborgs universitet. I de två 
utvalda grupperna har de totala populationerna fått möjlighet att besvara enkäten.  
 
Från början planerades att även låta forskare från den humanistiska fakulteten besvara 
enkäten. Publiceringsmönster för humanistisk forskning skiljer sig av tradition från vad 
som gäller för naturvetenskaplig forskning och det hade varit intressant att låta forskare 
från olika traditioner delta i studien, men då den humanistiska fakulteten vid Göteborgs 
universitet inte har epostadresser till sina anställda lätt åtkomligt via universitetets 
hemsida på samma sätt som för den naturvetenskapliga och den samhällsvetenskapliga 
fakulteten så har den humanistiska fakulteten inte inkluderats i denna undersökning. 
 
4.3 Datainsamling 
 
Enkäten har utformats med hjälp av Google Forms. För att även få en version av 
enkäten på engelska har frågorna översatts till engelska, men svarsalternativen i frågan 
om respondentens tjänstetitel har behållits på svenska. Följebrevet med länk till enkäten 
på både svenska och engelska har skickats ut till de 773 utvalda personernas 
epostadresser.  
 
Då enkäten skickas ut erhålls auto-reply svar från 26 personer, där adressen upphört, de 
är sjukskrivna eller på tjänsteresa och ytterligare tre personer skriver personligen och 
talar om att de inte vill delta i undersökningen. Detta ger ett direkt bortfall på 3.75%. 
 
En vecka efter enkätutskicket har 248 svar erhållits (236 personer har svarat på den 
svenska enkäten och 12 personer på den engelska). Vid närmare analys visar det sig att 
två av svaren som lämnats in är helt tomma (inga alternativ ikryssade på någon av 
frågorna), dessa räknas därför inte med och antalet användbara svar är 246 stycken. 
Detta ger en svarsfrekvens på 32% (246 användbara svar av totalt 773 utskickade brev). 
Enligt boken Att få svar (Kylen, 2004) påpekas att det finns olika uppfattningar om hur 
hög svarsfrekvens man behöver ha för att kunna göra en tillförlitlig analys. I boken 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  www.gu.se	  
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Samhällsvetenskapliga metoder av Bryman (2008) refereras till en annan bok: Mail 
surveys: Improving the quality från år 1995 där över 85% svarsfrekvens anses som 
utmärk, 70-85% bra och under 50% som oacceptabelt. I detta fall då svarsfrekvensen är 
32% skulle resultatet således vara oacceptabelt. Webbenkäter, som antagligen är 
betydligt vanligare nu än vad de var år 1995, anses ge en lägre svarsfrekvens än andra 
former av enkäter (Bryman, 2008). Med dagens smarta mobiltelefoner kan man 
dessutom läsa epost utan att sitta vid datorn och om man tänker sig att många tittar 
igenom sin epost på bussen eller i lunchkön, så bläddras säkert epost som innehåller en 
enkät förbi och glöms sedan bort, vilket ytterligare kan bidra till den låga 
svarsfrekvensen. Denna studie bygger på de 246 svar som erhållits inom en vecka efter 
det första enkätutskicket och ingen ytterligare påminnelse har skickats ut. 
 
Resultaten från enkäterna som besvarats på engelska har lagts in i den svenska enkäten 
manuellt för att få alla svar på svenska och samtliga samlade på ett ställe. För att 
analysera resultaten har samtliga data flyttats över till Excel där de kunnat sorteras på 
olika sätt, där svarsfrekvenser räknats samman och figurer har ritats. 
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5. RESULTAT 
 
Följebrevet med text på både svenska och engelska samt länkar till webbenkäten i både 
svensk och engelsk version skickades till 773 forskare vid den naturvetenskapliga 
fakulteten och den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. De 246 
erhållna svaren fördelar sig mellan de två undersökta fakulteterna så att 47% kommer 
från den naturvetenskapliga fakulteten och 53% från den samhällsvetenskapliga, vilket 
stämmer väl med fördelningen av antalet personer som enkäten skickats till (46% från 
den naturvetenskapliga fakulteten och 54% från den samhällsvetenskapliga) – forskare 
från de båda fakulteterna har således svarat på  enkäten i samma utsträckning.  
 
5.1 Erhållna svar 
 
Nedan redovisas antal svar som erhållits för de olika svarsalternativen i de frågor som 
ingår i enkäten. Eftersom enkäten utformats för att vara så enkel som möjligt att fylla i 
har ingen av frågorna varit obligatorisk att besvara, vilket kan resultera i att summan av 
de olika svarsalternativen inte alltid blir 246. 
 
1. Vad har du för titel? 
 
Då forskarna frågas om sin tjänstetitel svarar 34% att de är professor, 38% att de är 
lektor, 2.4% att de är biträdande lektor, 1.6% att de är forskarassistent, 6.3% att de är 
postdoc, 12% att de är forskare och 5.1% att de har en annan titel. I Göteborgs 
universitets årsredovisning för år 2014 (Göteborgs universitet, 2014) har man räknat om 
antalet anställda till heltidsekvivalenter och enligt siffrorna från denna årsredovisning 
gäller för Göteborgs universitet som helhet att bland forskande personal är 23% 
professorer, 38% lektorer, 1.9% biträdande lektorer, 2.3% forskarassistenter, 7.2% 
postdocs och 27% ”annan undervisande och forskande personal”. Fördelningen mellan 
olika tjänstekategorier skiljer sig antagligen en del åt mellan olika fakulteter, men 
fördelningen av tjänstetitlar mellan dem som svarat stämmer på ett ungefär överens med 
vad som gäller för universitetet som helhet. Möjligen har professorerna svarat på 
enkäten i en större utsträckning än andra tjänstekategorier eller så kanske andelen 
professorer vid de två undersökta fakulteterna är större än genomsnittet för hela 
universitetet. De tjänstetitlar som tagits med bland svarsalternativen i enkäten är de som 
förväntas representera den disputerade forskande personalen.  
 
2. Hur gammal är du? 
 
För att få en uppfattning om åldern på de som fyllt i enkäten har de fått svara på vilken 
åldersgrupp de tillhör. Bland svarsalternativen fanns fem olika ålderskategorier 
representerade. 7 personer av de som svarat är upp till 30 år, 61 personer 31-40 år, 72 
personer 41-50 år, 54 personer 51-60 år och 33 personer 61 år eller mer. Då avsikten var 
att välja ut respondenter som har disputerat och nu bedriver forskning vid universitetet 
är det inte förvånande att så få som besvarat enkäten är under 30 år. Enligt statistik från 
Universitetskanslersämbetet4 (UKÄ) var enbart 6% av de som disputerade år 2014 vid 
Göteborgs universitet under 30 år. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  http://www.uka.se/	  
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3. Vid vilken fakultet är du verksam? 
 
I denna studie har en enkät skickats till disputerade forskare vid två av Göteborgs 
universitets fakulteter. Av de svar som erhölls har 53% angett att de är verksamma vid 
den samhällsvetenskapliga fakulteten och 47% vid den naturvetenskapliga fakulteten. 
Ett fåtal (totalt fem stycken) respondenter har angett att de är verksamma vid andra 
fakulteter än den samhällsvetenskapliga eller den naturvetenskapliga (2 personer har 
angett Sahlgrenska akademin och 3 personer Handelshögskolan). 
 
4. Är du man eller kvinna? 
 
Statistik från Göteborgs universitets årsredovisning år 2014 över heltidsanställda på 
universitetet som helhet anger att det bland disputerade forskare är 57% kvinnor och 
53% män. Denna fördelning stämmer ej överens med de erhållna svaren på enkäten där 
34% (83 personer) är från kvinnor och 76% (161 personer) från män. Det är tänkbart att 
könsfördelningen vid den naturvetenskapliga fakulteten och/eller den 
samhällsvetenskapliga fakulteten skiljer sig från vad som gäller för universitetet som 
helhet alternativt att kvinnor svarat på enkäten i lägre utsträckning än vad män gjort. 
 
5. Vad anser du om att bibliometri används för att utvärdera svenska lärosäten på 
nationell nivå? 
 

 
Figur 1. Antal svar för de olika svarsalternativen på frågan ”Vad anser du om att 
bibliometri används för att utvärdera svenska lärosäten på nationell nivå?”. 
 
För att utvärdera och rangordna universitet och högskolor kan bibliometriska mått 
användas. Med den här frågan får forskarna svara på vad de tycker om att bibliometri 
används för att utvärdera svenska lärosäten. Om man summerar ihop antalet som svarat 
”mycket bra” med antalet som svarat ”ganska bra”, d.v.s. de som är positiva till 
användningen av bibliometri för sådana utvärderingar fås 140 svar medan summan av 
antalet som svarat ”ganska dåligt” och de som svarat ”mycket dåligt” fås 84. Det är 
alltså fler som är positiva än negativa till denna användning av bibliometri. 
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6. Vad anser du om att vetenskapsrådet/utbildningsdepartementet använder bibliometri 
vid fördelning av resurserna mellan lärosätena? 
 

 
Figur 2. Antal svar för de olika svarsalternativen på frågan ”Vad anser du om att 
vetenskapsrådet/utbildningsdepartementet använder bibliometri vid fördelning av 
resurserna mellan lärosätena?”. 
 
Sedan år 2010 fördelas en del av de resurser som delas ut av utbildningsdepartementet 
enligt ett bibliometriskt index som räknas ut av vetenskapsrådet för de olika lärosätena. 
Denna fråga har undersökt forskarnas åsikter kring denna resursfördelning till 
lärosätena. Summan av dem som svarat ”mycket bra” och ”ganska bara” är 120 och 
summan av dem som svarat ”ganska dåligt” och ”mycket dåligt” är 108, så på denna 
fråga överväger de positiva svaren något över de negativa. 
 
7. Vad anser du om att Göteborgs universitet använder bibliometri vid resursfördelning 
mellan fakulteterna? 
 

 
Figur 3. Antal svar för de olika svarsalternativen på frågan ”Vad anser du om att 
Göteborgs universitet använder bibliometri vid resursfördelning mellan fakulteterna?”. 
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Göteborgs universitet använder sedan år 2010 en fördelningsmodell där en andel av 
anslagen fördelas mellan fakulteterna efter prestation som delvis baseras på 
bibliometriska mått på ett sätt som liknar metoden som utbildningsdepartementet 
använder för fördelningen mellan lärosätena. Summerar man det antal svar som svarat 
”mycket bra” med de som svarat ”ganska bra” fås 103 svar medan summan av de som 
svarat ”ganska dåligt” och ”mycket dåligt” ger 119 svar. För denna fråga ses således en 
liten övervikt för de negativa svaren. 
 
8. Har införandet av bibliometri som ett prestationsmått vid Göteborgs universitet 
påverkat ditt val av publikationsformer? 
 

 
Figur 4. Antal svar för de olika svarsalternativen på frågan ”Har införandet av 
bibliometri som ett prestationsmått vid Göteborgs universitet påverkat ditt val av 
publikationsformer?”. 
 
I denna fråga har forskarna fått svara på om införandet av bibliometri som ett 
prestationsmått påverkat deras val av form för publicering. Olika publikationsformer 
kan t.ex. vara vetenskaplig artikel, monografi eller kapitel i en bok. De flesta svaren 
(111 stycken) har fåtts för alternativet ”Nej, inte alls”, men ganska många har också 
svarat att deras val faktiskt påverkats. De som svarat att de påverkats (i liten eller i stor 
utsträckning) är totalt 125 personer. 
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9. Hur tror du att införandet av bibliometri som ett prestationsmått vid Göteborgs 
universitet har påverkat andra forskare vid din fakultet vad gäller val av 
publikationsform? 
 

 
Figur 5. Antal svar för de olika svarsalternativen på frågan ”Hur tror du att införandet 
av bibliometri som ett prestationsmått vid Göteborgs universitet har påverkat andra 
forskare vid din fakultet vad gäller val av publikationsform?”. 
 
Här har forskarna tillfrågats om de tror att andra forskare vid deras fakultet påverkats av 
införandet av bibliometri som ett prestationsmått när det gäller valet av 
publikationsform och en klar majoritet tror att andra forskare faktiskt har påverkats. 
Jämfört med fråga 8 (se Figur 4) där forskarna fått svara på om de själva tror sig ha 
påverkats när det gäller val av publikationsform så är det alltså betydligt fler som tror att 
andra har påverkats än vad det är som anser sig själva ha påverkats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116	  

102	  

21	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

140	  

I	  stor	  utsträckning	   I	  liten	  utsträckning	   Inte	  alls	  



	   23	  

10. Har införandet av bibliometri som prestationsmått vis Göteborgs universitet 
påverkat ditt antal publikationer? 
 

 
Figur 6. Antal svar för de olika svarsalternativen på frågan ”Har införandet av 
bibliometri som prestationsmått vis Göteborgs universitet påverkat ditt antal 
publikationer?”. 
 
På frågan om forskarnas antal publikationer har påverkats av införandet av bibliometri 
som ett prestationsmått svarar en stor andel (146 personer) att deras antal publikationer 
inte alls påverkats. Totalt 80 personer svarar att deras antal publikationer har påverkats 
(i stor eller liten utsträckning). 
 
11. Har införandet av bibliometri som ett prestationsmått påverkat ditt sätt att citera vid 
publicering? 
 

 
Figur 6. Antal svar för de olika svarsalternativen på frågan ”Har införandet av 
bibliometri som ett prestationsmått påverkat ditt sätt att citera vid publicering?”. 
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Vid den bibliometrikska utvärdering som görs av lärosätena på nationell nivå för 
fördelning av forskningsmedel tas hänsyn till antalet publikationer i databasen Web of 
Science samt antalet citeringar som dessa publikationer har fått. Alltså läggs en relativt 
stor vikt vid antalet erhållna citeringar och antalet citeringar en artikel kommer att få är 
ju ingenting som författarna själva kan påverka direkt (men möjligen indirekt). Däremot 
skulle man kunna tänka sig att sättet man själv refererar till andras arbeten skulle kunna 
påverkas när citeringarna blir allt viktigare av andra skäl än vad som varit tradition 
inom vetenskapen. Vid den naturvetenskapliga fakulteten används även antalet erhållna 
citeringar vid den bibliometriska beräkningen som görs för att bestämma fakultetens 
prestation vid fördelningen av forskningsmedel mellan Göteborgs universitets 
fakulteter. På frågan om införandet av bibliometri påverkat forskarnas sätt att referera i 
sina publikationer svarar en majoritet (169 personer) att deras sätt att referera inte alls 
påverkats. Totalt 62 personer svarar att deras sätt att referera har påverkats (i stor eller 
liten utsträckning). 
 
12. Har införandet av bibliometri som ett prestationsmått påverkat dina krav för 
medförfattarskap vid publicering? 
 

 
Figur 7. Antal svar för de olika svarsalternativen på frågan ”Har införandet av 
bibliometri som ett prestationsmått påverkat dina krav för medförfattarskap vid 
publicering?”. 
 
Vid de bibliometriska beräkningar som görs för att fördela forskningsmedel mellan 
olika lärosäten görs en fraktionering om en publikation har fler än en författare. Antalet 
författare på en publikation blir alltså viktigt, då det inte längre bara är antalet 
publikationer som räknas, utan ju fler författare en publikation har desto mindre vit ges 
till var och en av författarna. Man skulle således kunna tänka sig att man var mer 
restriktiv med vilka som ska tas med som medförfattare på en publikation, speciellt för 
personer utanför det egna universitetet (eller fakulteten om fördelningen sker på 
fakultetsnivå) och att detta även skulle kunna få effekter på vilka forskargrupper som 
väljer att samarbeta med varandra. På frågan om införandet av bibliometri som ett 
prestationsmått påverkat forskarnas krav på medförfattarskap när de publicerar sig 
svarar majoriteten (161 personer) ”Nej, inte alls”. Totalt 71 personer svarar att deras 
krav för medförfattarskap har påverkats (i stor eller liten omfattning). 
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5.2 Jämförelse mellan fakulteterna 
 
Enkäten i denna studie skickades till disputerade forskare vid två av Göteborgs 
universitets fakulteter – den samhällsvetenskapliga fakulteten (SamFak) och den 
naturvetenskapliga fakulteten (NatFak). Svarsfrekvensen ligger på ungefär samma nivå 
för de båda fakulteterna. För att kunna jämföra resultaten mellan de två fakulteterna har 
svaren räknats om till procent av det totala antalet svar som erhållits från respektive 
fakultet. 
 
Ser man till de tre frågorna som rör åsikter om bibliometri för att utvärdera svenska 
lärosäten (fråga 5), att bibliometri används som grund för att fördela resurser mellan 
lärosätena (fråga 6), samt användningen av bibliometri för att fördela resurser mellan 
fakulteterna vid Göteborgs universitet (fråga 7), så skiljer sig åsikterna inte så väldigt 
mycket mellan fakulteterna (se Figur 8, 9 samt 10). För att lättare få en överblick har 
här de positiva svaren (”ganska bra” och ”mycket bra”) lagts ihop till en gemensam 
kategori kallad ”bra” och de negativa svaren (”ganska dåligt” och ”mycket dåligt”) lagts 
ihop till en gemensam kategori kallad ”dåligt”. 
 

 
Figur 8. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Vad anser du om att bibliometri 
används för att utvärdera svenska lärosäten på nationell nivå?” som hör till kategorierna 
”Dåligt”, ”Vet ej/Ingen åsikt” respektive ”Bra”. 
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Figur 9. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Vad anser du om att 
vetenskapsrådet/utbildningsdepartementet använder bibliometri vid fördelning av 
resurserna mellan lärosätena?” som hör till kategorierna ”Dåligt”, ”Vet ej/Ingen åsikt” 
respektive ”Bra”. 
 

 
Figur 10. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Vad anser du om att Göteborgs 
universitet använder bibliometri vid resursfördelning mellan fakulteterna?” som hör till 
kategorierna ”Dåligt”, ”Vet ej/Ingen åsikt” respektive ”Bra”. 
 
Sammanfattningsvis kan man ur Figur 8-10 se att det inte finns några stora skillnader i 
åsikter mellan de två fakulteterna. Möjligen kan man säga att forskare från den 
samhällsvetenskapliga fakulteten är något mer negativa och att forska från den 
naturvetenskapliga fakulteten i något större utsträckning svarat ”Vet ej/Ingen åsikt”. 
 
När det däremot gäller frågorna som rör i vilken omfattning man anser att ens 
publicering påverkats av införandet av bibliometri som ett prestationsmått vid 
Göteborgs universitet kan man se vissa skillnader mellan fakulteterna när det gäller val 
av publikationsform och antal publikationer. 
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Figur 11. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Har införandet av bibliometri 
som ett prestationsmått vid Göteborgs universitet påverkat ditt val av 
publikationsformer?” som har erhållits för de olika svarsalternativen. 
 
I Figur 11 ses att forskare från den naturvetenskapliga fakulteten i större utsträckning 
svarat att deras val av publikationsform inte har påverkats av införandet av bibliometri 
som ett prestationsmått. Andelen som anser att deras val av publikationsform påverkats 
i liten utsträckning är ungefär lika stor för de båda fakulteterna, medan andelen som 
anser att deras val av publikationsform påverkats i stor utsträckning är nästan tre gånger 
så stor för den samhällsvetenskapliga fakulteten som för den naturvetenskapliga. 
 

 
Figur 12. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Hur tror du att införandet av 
bibliometri som ett prestationsmått vid Göteborgs universitet har påverkat andra 
forskare vid din fakultet vad gäller val av publikationsform?” som har erhållits för de 
olika svarsalternativen. 
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Figur 12 visar att det inte bara är hur man anser att det egna valet av publikationsform 
påverkats som skiljer sig åt mellan fakulteterna, utan även hur man tror att andra 
forskare inom fakulteten påverkats i sina val av publikationsform. 14% av forskarna 
från den naturvetenskapliga fakulteten tror inte att andra forskare påverkats i sina val av 
publikationsform (enligt Figur 11 var det dock 56% av de forskarna från NatFak som 
inte ansåg att deras egna val av publikationsform påverkats). Hela 64% av forskarna 
från den samhällsvetenskapliga fakulteten tror att andra forskare påverkats i stor 
utsträckning i sina val av publikationsform (enligt Figur 11 var det 27% av forskarna 
från SamFak som ansåg att de själva påverkats i stor utsträckning i sina val av 
publikationsform). 
 

 
Figur 13. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Har införandet av bibliometri 
som prestationsmått vis Göteborgs universitet påverkat ditt antal publikationer?” som 
har erhållits för de olika svarsalternativen. 
 
I Figur 13 visas hur forskarna från de två undersökta fakulteterna svarat på frågan om 
deras antal publikationer har påverkats av införandet av bibliometri som ett 
prestationsmått. Forskare från den samhällsvetenskapliga fakulteten anser att deras antal 
publikationer påverkats i något större grad än vad forskare från den naturvetenskapliga 
fakulteten gör. 
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Figur 14. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Har införandet av bibliometri 
som ett prestationsmått påverkat ditt sätt att citera vid publicering?” som har erhållits 
för de olika svarsalternativen.  
 
Figur 14 visar att forskarnas sätt att citera då de publicerar sig har inte påverkats av 
införandet av bibliometri som ett prestationsmått och här ses inga tydliga skillnader 
mellan de två undersökta fakulteterna, utan man har svarat väldigt lika på frågan.  
 

 
Figur 15. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Har införandet av bibliometri 
som ett prestationsmått påverkat dina krav för medförfattarskap vid publicering?” som 
har erhållits för de olika svarsalternativen. 
 
I Figur 15 ses att även när det gäller kraven för att få vara medförfattare vid publicering 
anser majoriteten av forskarna att de inte påverkats av införandet av biblometri som ett 
prestationsmått och in här ses några skillnader alls mellan de två undersökta 
fakulteterna, utan svaren fördelas på de olika svarsalternativen på ett nästan identiskt 
sätt för de två fakulteterna. 
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5.3 Skillnader mellan kvinnor och män 
 
För att undersöka om det finns några skillnader i åsikterna om användandet av 
bibliometri vid utvärdering och resursfördelning mellan män och kvinnor har dessa två 
gruppers svar på de tre ”åsiktsfrågorna” i enkäten studerats. För att kunna jämföra 
svaren har svaren även här räknats om till procent av det totala antalet svar från kvinnor 
respektive män. För att lättare få en överblick har de positiva svaren (”ganska bra” och 
”mycket bra”) lagts ihop till en gemensam kategori kallad ”bra” och de negativa svaren 
(”ganska dåligt” och ”mycket dåligt”) lagts ihop till en gemensam kategori kallad 
”dåligt”. 
 

 
Figur 16. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Vad anser du om att 
bibliometri används för att utvärdera svenska lärosäten på nationell nivå?” som hör till 
kategorierna ”Dåligt”, ”Vet ej/Ingen åsikt” respektive ”Bra”. 
 

 
Figur 17. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Vad anser du om att 
vetenskapsrådet/utbildningsdepartementet använder bibliometri vid fördelning av 
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resurserna mellan lärosätena?” som hör till kategorierna ”Dåligt”, ”Vet ej/Ingen åsikt” 
respektive ”Bra”. 
 

 
Figur 18. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Vad anser du om att Göteborgs 
universitet använder bibliometri vid resursfördelning mellan fakulteterna?” som hör till 
kategorierna ”Dåligt”, ”Vet ej/Ingen åsikt” respektive ”Bra”. 
 
Figur 16, 17 och 18 visar att det inte finns några stora skillnader mellan kvinnors och 
mäns åsikter om bibliometrianvändningen. Möjligen kan man säga att kvinnor är något 
mer negativa och män något mer positiva till användningen av bibliometri vid 
utvärdering av lärosäten, fördelning av resurser mellan lärosäten och fördelning av 
resurser mellan fakulteterna, skillnaderna är små, men ser ut på samma sätt för de tre 
frågorna. 
 
5.4 Skillnader mellan åldersgrupper 
 
För att kunna jämföra åldersgrupperna har svaren från den yngsta gruppen (upp till och 
med 30 år) adderats till den näst yngsta gruppens svar (31 – 40 år) eftersom det var så få 
respondenter som tillhörde den yngsta åldersgruppen (endast 7 personer). På så sätt har 
fyra olika åldersgrupper erhållits: upp till 40 år, 41-50 år, 51-60 år samt 61 år och äldre. 
För att kunna jämföra svaren mellan åldersgrupperna har svaren även här räknats om till 
procent av det totala antalet svar från de fyra olika grupperna. För att lättare få en 
överblick har här de positiva svaren (”ganska bra” och ”mycket bra”) lagts ihop till en 
gemensam kategori kallad ”bra” och de negativa svaren (”ganska dåligt” och ”mycket 
dåligt”) lagts ihop till en gemensam kategori kallad ”dåligt”. Resultaten redovisas i 
Figur 19-21. 
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Figur 19. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Vad anser du om att 
bibliometri används för att utvärdera svenska lärosäten på nationell nivå?” som hör till 
kategorierna ”Dåligt”, ”Vet ej/Ingen åsikt” respektive ”Bra”. 
 
 
 

 
Figur 20. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Vad anser du om att 
vetenskapsrådet/utbildningsdepartementet använder bibliometri vid fördelning av 
resurserna mellan lärosätena?” som hör till kategorierna ”Dåligt”, ”Vet ej/Ingen åsikt” 
respektive ”Bra”. 
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Figur 21. Antal procent av de erhållna svaren på frågan ”Vad anser du om att Göteborgs 
universitet använder bibliometri vid resursfördelning mellan fakulteterna?” som hör till 
kategorierna ”Dåligt”, ”Vet ej/Ingen åsikt” respektive ”Bra”. 
 
Jämför man åsikterna mellan forskare ur olika åldersgrupper ses ingen tydlig tendens, 
mer än att de som tillhör den äldsta åldersgruppen (61 år och uppåt) tycks vara lite mer 
negativa till användningen av bibliometri för utvärdering och resursfördelning. Forskare 
ur den yngsta ålderskategorin (upp till och med 40 år) är något mindre negativa men 
anger svarare oftare ”Vet ej/Ingen åsikt”, vilket kan tyda på att de ej är så insatta i 
frågorna. 
 
5.5 Skillnader mellan svar på svenska och svar på engelska 
 
Den engelska versionen av enkäten har besvarats av 12 personer, d.v.s. knappt 5% av 
det totala antalet besvarade enkäter. Många institutioner har en stor andel utländska 
forskare, i många fall gästforskare som stannar under en kortare tid. Att dessa inte är 
vare sig insatta i eller intresserade av universitetsfrågor som inte direkt rör deras 
forskning är kanske inte så förvånande. Gissningsvis är andelen utländska gästforskare 
vid många institutioner betydligt större än 5% av de disputerade forskarna och en inte 
försumbar del av den låga svarsfrekvensen för denna enkät kan bero på deras ointresse 
av att delta i en enkätundersökning av den typ som ligger till grund för denna studie. Av 
de som ändå tagit sig tid att besvara enkäten är andelen som svarat ”Vet inte/Ingen 
åsikt” på de tre åsiktsfrågorna betydligt högre än för dem som svarat på den 
svenskspråkiga enkäten. På frågan om åsikt om användandet av bibliometri för 
utvärdering av lärosäten svarar 42%  ”Vet inte / Ingen åsikt”, på frågan om åsikt om 
användandet av bibliometri vid resursfördelning mellan lärosäten svarar 67% ”Vet inte / 
Ingen åsikt” och på frågan om åsikt om användandet av bibliometri vid  
resursfördelning mellan fakulteterna svarar 50% ”Vet inte / Ingen åsikt”. 
 
5.6 Svar på öppna frågor 
 
I enkäten finns det på tre ställen möjlighet att skriva in egna åsikter eller synpunkter, 
dels på två öppna frågor om det finns någon annan metod man anser skulle vara bättre 
vid resursfördelning mellan lärosätena respektive fakulteterna och dels som ett öppet 
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fält sist i enkäten där man kan skriva in övriga synpunkter eller kommentarer. Av de 
personer som besvarat enkäten är det relativt många som skrivit in svar på dessa öppna 
frågor, vilket tyder på ett intresse för att dela med sig av sina synpunkter. De 
kommentarer som erhållits visar på de väldigt skiftande åsikter rörande bibliometri som 
finns bland de forskare som svarat på enkäten. Eftersom väldigt många har tagit 
chansen att skriva något som svar på enkätens öppna frågar kan tyvärr inte alla svar 
redovisas här, utan det blir ett urval med både kommentarer som kommit från flera 
personer och andra mer unika synpunkter. Nedan sammanfattas en del av de 
kommentarer och synpunkter som framkommit genom dessa svar på enkätens öppna 
frågor.  
 
Finns det någon annan metod du anser skulle vara bättre vid resursfördelning mellan 
lärosätena? 
 
Förslag som inkommit är att ge en större andel basanslag som inte är 
prestationsbaserade, att i stället för bibliometri använda internationella sakkunniga för 
att granska forskningen, att ge forskningsmedel efter behov i stället för efter prestation, 
att beräkna prestationen i förhållande till resurser, att bedöma kvalitet och 
originalitet/nytänkande snarare än prestationer samt att i prestation ta med annat än bara 
publikationer t.ex. arbete som reviewer och social impakt/samverkan.  
 
Flera svar tyder på att man vill modifiera de bibliometriska metoder som används. T.ex. 
genom att i bibliometriska beräkningar även räknas med andra publikationsformer (och 
publikationsspråk), att ta hänsyn till JIF (”journal impact factor”) och att större/mindre 
vikt läggs vid citeringar. Flera vill att man ska se till kvalitet på publikationer, snarare 
än antal – men ingen nämner något om hur man ska bedöma kvaliteten, vilket ju är ett 
av problemen som gör det svårt att bedöma forskning.   
 
Många svar tyder på att man anser att bibliometri är en godtagbar metod, om den 
kompletteras med andra metoder. Flera svarar också att de är nöjda med de metoder 
som används idag. 
 
Finns det någon annan metod du anser skulle vara bättre vid fördelning mellan 
fakulteterna? 
 
Många har besvarat denna fråga på liknande sätt som den förra frågan. Fler är dock 
negativa till att använda bibliometri vid fördelning mellan fakulteterna eftersom det ”är 
svårt att jämföra olika fakulteter” och man inte vill behöva ”tävla om resurser” inom 
universitetet.  
 
Några synpunkter (som inte redan finns med under föregående fråga) är att göra 
strategiska bedömningar av vad man (Sverige och Göteborgs universitet) vill satsa på, 
att satsa på att stärka svagare forskningsgrupper och att man efterfrågar en fördjupad 
dialog med fakulteterna. 
 
Övriga synpunkter eller kommentarer: 
 
Nedan presenteras en del av de övriga synpunkter som framkommit rörande 
användningen av bibliometri som ett prestationsmått. 
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Här finns en del kommentarer som tyder på att man är positivt inställd till användningen 
av bibliometri som att: ”om bibliometri används rätt är det det bästa vi har” och att 
användningen av bibliometri är bra för att ”komma förbi rådande godtycke och 
nepotism” samt att ”de som är emot bibliometri är forskare som publicerar sig i mycket 
liten utsträckning”. 
 
Andra mer negativa kommentarer är att: ”de som har får mer”, ”forskningsområden 
konserveras”, ”man gör administration av forskningsutvärdering”, ”forskningen blir mer 
förutsägbar”, att man inte vill skriva för bara för sitt eget fack (och därför inte publicera 
i vetenskapliga tidskrifter på engelska), att det är problematiskt att olika 
forskningsgrenar jämförs, att antalet publikationer säger ganska lite om kvaliteten samt 
att ”bibliometri är vetenskapsfientligt för samhällsvetenskap och humaniora”. 
 
Flera forskare påpekar att det finns andra faktorer som är viktigare för deras publicering 
än användandet av bibliometri som ett prestationsmått vid resursfördelning. Exempel på 
kommentarer är: att en starkare drivkraft till att publicera i högrankade tidskrifter är 
möjligheten att få externa medel, att man motiveras av den egna karriären, att man har 
en inre drivkraft att synas internationellt och att man styrs av vad man själv uppfattar 
vara bra tidskrifter. Samtidigt finns farhågor att fokus flyttas från forskningsfrågor mot 
publiceringstaktik och att man ”vet att det har påverkat många andra forskare”. 
 
Några synpunkter tyder på att det kanske inte är helt klart för alla berörda forskare hur 
de bibliometriska metoder som används fungerar. Exempel på kommentarer som tyder 
på detta är: ”jag har inte tillräcklig information om hur bibliometri används”, ”har detta 
införts vid GU?”, att det bara är bibliometri för professorers publikationer som används, 
att detta inte används vid GU, att man inte kan jämföra olika fakulteter eftersom de har 
olika publiceringstradition samt att man måste införa en fraktionering när en publikation 
har flera författare.  
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6. DISKUSSION 
 
Att vetenskapliga publikationer speglar den vetenskapliga forskningen är det antagande 
som ligger till grund för att bibliometri som utförs på vetenskaplig litteratur kan 
användas för att säga något om forskningens mer svårmätbara storheter. När bibliometri 
inte bara används för att utvärdera redan publicerad vetenskap, utan även används som 
en grund för prestationsbaserad tilldelning av forskningsmedel kan man tänka sig att 
bibliometrianvändningen även kan påverka forskares beteende och publiceringsmönster 
så att deras vetenskapliga publiceringar uppfyller de krav som satts för att få en ökad 
andel forskningsmedel i konkurrens med andra forskare. Från regeringen som beslutat 
om införandet av bibliometriska metoder för att kvantifiera landets forskning och 
använda de kvantitativa data som grund för en prestationsbaserad resursfördelning har 
det också varit avsikten att forskares publiceringsmönster ska påverkas för att få Sverige 
att bli en internationellt sett mer framgångsrik forskningsnation. 
  
De fyra teserna för vetenskapens normativa struktur som Merton ställt upp (Merton, 
1973) rör vetenskapen i sig, men kan även överföras på de vetenskapliga publikationer 
där forskare presenterar sina nya upptäckter. Av de fyra teserna: 1. Universalism, 2. 
Kommunism, 3. Oegennytta och 4. Organiserad skepticism kan den tredje tesen som 
säger att sökandet efter kunskap och presentation av nya upptäckter inte ska styras av 
forskarens egenintresse vara den tes som är av störst intresse att diskutera då bibliometri 
används för utvärdering, resursfördelning och för att medvetet påverka forskares 
publiceringsmönster. 
 
När statistik från vetenskapliga publiceringar ligger till grund för prestationsbaserad 
resursfördelning på både nationell nivå och lärosätesnivå och forskare drivs att förändra 
sina publiceringsmönster kan man säga att forskarens egenintresse riskerar att styra 
presentationen av upptäckterna, men även att ett nationellt egenintresse samt 
egenintresse hos det egna lärosätet och den egna fakulteten riskerar att påverka 
forskningen. I detta fall är det tveksamt om Mertons tredje tes om oegennytta 
fortfarande kan sägas vara giltig. 
 
Ser man till de kommentarer som forskare i denna undersökning uppgivit som beskriver 
vilka drivkrafter som påverkar deras sätt att publicera sig är det många som ger yttryck 
för att det är andra faktorer som är viktiga och att man inte alls påverkas av att det egna 
lärosätet har infört en prestationsbaserad fördelningsmodell baserad på bibliometri. Man 
menar att ens egen karriär, chans att få externa forskningsmedel och önskan att bli en 
internationellt sett välkänd forskare är mycket viktigare drivkrafter. När det gäller att 
låta sina publiceringsvanor påverkas av yttre faktorer som de incitament från regering, 
lärosäte och fakultet som ska ge en större andel forskningsanslag verkar det vara mindre 
accepterat och något som man ”vet att andra forskare gör”, men inget som gäller ens 
egen publicering. Jämför man svaren på frågan i enkäten där forskare fått svara på om 
deras val av publikationsform påverkats av användningen av bibliometri som ett 
prestationsmått (Figur 11) med svaren på frågan där man fått svara på hur man tror att 
andra forskare påverkats i sitt val av publikationsform (Figur 12) är det betydligt färre 
som anger att de själva har påverkats än vad man tror att andra har påverkats. Resultatet 
kan sägas överensstämma med vad som presenteras av Franzoni et al. (2011) där man  
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visade att incitament i form av förbättrade karriärmöjligheter var det som gav bäst 
resultat i form av ökad publicering. Även bland forskare som svarat på enkäten i denna 
kandidatuppsats antyder att den egna karriären och det egna ryktet inom forskarvärlden 
utgör viktigare drivkrafter än ekonomiska incitament från dem som delar ut 
forskningsanslagen.  
 
I de frågor som här har ställts till forskare vid Göteborgs universitet har de fått svara på 
vad de anser om att bibliometri används för att utvärdera svenska lärosäten på nationell 
nivå, vad de anser om att bibliometri används vid fördelning av resurser mellan 
lärosätena samt vad de anser om att bibliometri används vid fördelning av resurser 
mellan fakulteterna vid Göteborgs universitet. Svaren från forskarna visar att de är mer 
positiva till användningen av bibliometri för att utvärdera lärosätena på nationell nivå än 
vad de är till att bibliometri används för att fördela resurser mellan lärosätena. 
Forskarna är också mer positiva till att bibliometri används vid fördelningen av resurser 
mellan lärosätena än vad de är till att bibliometri används för att fördela resurser mellan 
fakulteterna vid det egna lärosätet. Man är alltså mer negativt inställd till användningen 
av bibliometri när den används för resursfördelning inom det egna lärosätet än när den 
används för resursfördelning på nationell nivå. 
 
I den studie av Hammarfelt och de Rijckes (2014) som nämnts tidigare har 
publikationer från en humanistisk fakultet vid Uppsala universitet undersökts. Resultatet 
av studien visar att sedan bibliometriska utvärderingar införts har publikationsformerna 
inte förändrats, förhållandet mellan antalet artiklar och antalet monografier är detsamma 
före och efter införandet av de bibliometriska utvärderingarna. Då däremot forskarna 
vid Göteborgs universitet som svarat på enkäten som utgör underlag för denna 
kansisatuppsats tillfrågats om införandet av bibliometriska prestationsmått påverkat 
deras val av publikationsform framkommer att även om det största antalet har svarat att 
deras val inte har påverkats, så är det många som anser att deras val av publikationsform 
har påverkats. Då man tittar på resultaten från de två undersökta fakulteterna var för sig, 
ser man att det för forskare från den samhällsvetenskapliga fakulteten är betydligt fler 
som anser att deras val av publikationsform har påverkats än vad som är fallet för 
forskare från den naturvetenskapliga fakulteten. Om man jämför med Hammarfelts och 
de Rijckes resultat så skiljer sig resultaten åt. Hammarfelt och de Rijcke har dock 
undersökt en humanistisk fakultet och det kan tänkas att humanistisk forskning av 
tradition är hårdare förknippad med publikationer i form av monografier än vad som är 
fallet för samhällsvetenskaplig forskning. Att ändra på ett invant publiceringsmönster är 
säkert svårare i vissa miljöer än i andra och kanske inte alltid möjligt eller 
eftersträvansvärt.  
 
Jämför man åsikterna till bibliometrianvändning vid forskningsutvärdering och 
prestationsbaserad resursfördelning mellan kvinnor och män ses inga stora skillnader, 
möjligen tycks kvinnor vara aningen mer negativt inställda till denna användning av 
bibliometri (se Figur 16-18). Wennerås och Wold (1997) har i sin undersökning visat att 
kvinnor måste prestera mer för att i granskningar utförda av peer-reviewers bedömas 
vara lika kompetenta som män, peer-review systemet är således subjektivt och 
expertbedömarnas personliga uppfattningar och fördomar kan påverka deras 
bedömningar. Här skulle man kunna se användningen av bibliometri som ett objektivt 
och mer rättvist alternativ vid bedömningar och att grupper som oftare blir felaktigt 
bedömda av peer-reviewsystemet (t.ex kvinnor) skulle vara mer positivt inställda till 
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bibliometri, men så tycks alltså inte vara fallet enligt de resultat som redovisas i denna 
studie. 
 
Flera av de kommentarer som forskarna som deltagit i denna studie skrivit in som svar 
på de öppna frågorna i enkäten tyder på att de inte alltid har full kunskap om de 
bibliometriska metoder som används vid resursfördelningarna på nationell eller 
lärosätesnivå. Ser man till Moeds artikel New developments in the use of citation 
analysis in research evaluation (2009) där en rad principer tas upp för hur bibliometri 
bör användas i utvärderingar framkommer bl.a. att det är viktigt att processen är öppen, 
att resultaten presenteras för forskarna och att forskarna får möjlighet att kommentera 
resultaten. Dessa aspekter överensstämmer med önskemål från de forskare som svarat 
på enkäten i denna studie där just en fördjupad dialog efterlyses och flera svar tyder på 
att kunskaperna om hur bibliometri används idag kan behöva förstärkas hos forskarna. 
 
I Nelhans och Eklunds rapport Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid 
ett urval svenska lärosäten (2015) framkommer att det finns interna debatter på de 
svenska lärosätena angående de bibliometriska fördelningsmodellerna som används. 
Forskarna från Göteborgs universitet som valt att svara på enkäten på vilken denna 
kandidatuppsats baserats har framfört en rad synpunkter på användningen av bibliometri 
vid resursfördelning vilket tyder på att det finns en hel del åsikter i frågan och att man 
gärna vill framföra sina åsikter. Detta styrker Nelhans och Eklunds påstående om att en 
debatt finns på lärosätena och i denna kandidatuppsats presenteras även en del av de 
åsikter och synpunkter som tas upp av forskarna.   
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7. SLUTSATSER 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka åsikter forskare vid Göteborgs 
universitet har när det gäller användandet av bibliometri som ett prestationsmått vid 
utvärdering av lärosäten och fördelning av resurser mellan lärosäten och mellan 
fakulteter. Genom media fås ibland uppfattningen att forskare har en väldigt negativ 
inställning till denna typ av användningen av bibliometri. Resultatet som redovisas i 
denna studie visar att åsikterna hos forskare varierar mycket, men slutsatsen är ändå att 
forskare är inte alls så negativa som man ibland kan få ett intryck av. Man är dock 
mindre positiv till att bibliometri används för resursfördelning på lärosätesnivå än på 
nationell nivå. 
 
Ett av regeringens motiv bakom införandet av bibliometri som ett prestationsmått är att 
man vill motivera forskare till att publicera sig mer i internationella vetenskapliga 
tidskrifter så att svensk forskning får ett större genomslag internationellt sett. 
Bibliometri ska alltså inte bara användas som ett sätt att kunna utvärdera forskningen 
kvantitativt, utan utvärderingen ska även ses som en drivkraft för att förändra forskares 
beteende. Svaren på enkätfrågorna i denna studie tyder på att forskare upplever en viss 
förändring i sina val av publikationsform sedan införandet av bibliometri som ett mått 
på prestation. På frågan om man upplever att antalet publikationer påverkats sedan 
införandet av bibliometri som ett prestationsmått, ser forskarna att en viss påverkan har 
skett, men i mindre utsträckning än när det gäller valet av publikationsform. 
Förändringarna är mindre för den naturvetenskapliga fakulteten än för den 
samhällsvetenskapliga, vilket är föga förvånande eftersom naturvetenskaplig forskning 
till stor del redan publicerades i form av internationella vetenskapliga artiklar innan 
införandet av bibliometri som ett prestationsmått. Så frågan om man lyckats med sin 
föresats att påverka forskares publiceringsvanor kan kanske svaras med ja till en viss 
del, då främst vad gäller publiceringsformen. Men kanske är det för tidigt att kunna säga 
hur bibliometrianvändningen påverkar publiceringsvanorna, att utföra och publicera 
forskning tar ofta lång tid i anspråk. Inte bara antalet artiklar vägs in i de bibliometriska 
måtten, utan även antalet erhållna citeringar är ett viktigt mått. Forskarna som svarat på 
enkäten i denna undersökning uppger dock att deras citeringsvanor inte påverkats i 
någon större omfattning sedan införandet av bibliometri som ett prestationsmått och här 
svarar forskare från de två undersökta fakulteterna på precis samma sätt. Vid en 
bibliometrisk utvärdering är antalet publikationer av betydelse, och för publikationer 
med flera författare görs ofta en fraktionering, så att varje medförfattare bara får 
tillgodoräkna sig ”sin” andel av publikationen. Detta kan tänkas ha betydelse för vilka 
som tas med som medförfattare på en publikation och hur man väljer att samarbeta. En 
farhåga som uttrycktes av Inger Enkvist i När administrationen leder forskningen på 
Svenska Dagbladets ledarsida (2015, 20 maj) är att forskare låter andra forskare vara 
medförfattare på varandras artiklar för att på så sätt öka antalet publikationer Resultat 
från denna studie visar att forskarna inte anser sig ha påverkats i sina krav för 
medförfattarskap och även här är svaren mellan de två undersökta fakulteterna väldigt 
lika varandra.  
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8. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
De epostsvar som erhållits då enkäten som ligger till grund för denna studie skickats ut 
samt de svar som fåtts på de öppna frågorna i enkäten tyder på ett stort intresse för 
frågan hos många forskare. Detta engagemang tyder på att det skulle kunna vara av 
intresse att undersöka frågan vidare. Förslagsvis skulle en enkät med bättre utformade 
frågor skickas ut och det skulle vara intressant att låta forskare från fler fakulteter delta i 
studien. Eftersom ganska mycket information erhållits genom de öppna frågorna skulle 
en intervjustudie också vara intressant för att få mer uttömmande svar. Ska en enkät 
användas rekommenderas att använda ett annat enkätprogram som möjliggör en mer 
flexibel utformning av enkäten. 
 
Eftersom det också verkar som om många forskare inte är så insatta i de metoder som 
används vid de bibliometriska beräkningarna som ligger till grund för 
resursfördelningarna (även om många har åsikter, tyder svaren på att de inte alltid är så 
insatta) skulle kanske mer information till berörda forskare behövas. 
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Bilaga 1 - Följebrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Elin Grahn och jag skriver just nu en kandidatuppsats i ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap vid högskolan i Borås. 
 
Bibliometriska mått, framförallt antal publikationer och antal citeringar, används alltmer 
vid svenska lärosäten för att utvärdera forskares prestationer. I min studie undersöker 
jag forskares inställning till användandet av bibliometri som en parameter vid den 
prestationsbaserade medelsfördelningen vid Göteborgs universitet. 
 
Det skulle vara mycket värdefullt om du vill svara på frågorna i följande enkät. 
Undersökningen kommer att göras anonymt och resultaten kommer enbart att används i 
min kandidatuppsats. 
 
Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i och nås via följande länk: 
 
länk till enkäten 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Elin Grahn. 
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta mig, Elin Grahn (S121046(at)student.hb.se) 
eller någon av mina handledare vid högskolan i Borås: 
Rolf Hasslöw (rolf.hasslow(at)hb.se) 
Margareta Lundberg Rodin (margareta.lundberg_rodin(at)hb.se). 
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Bilaga 2 - Enkät 

Bibliometri som ett mått på prestation? 

 
Bibliometriska parametrar, framförallt antal publikationer och antal erhållna citeringar, används i allt 
större grad för att utvärdera forskning vid universitet och högskolor, både internationellt och i Sverige. 
Syftet med denna enkät är att undersöka vad forskare vid Göteborgs universitet anser om detta sätt att 
använda bibliometri. 
 

Vad har du för titel?  

o  Professor  

o  Lektor  

o  Biträdande lektor  

o  Forskarassistent  

o  Postdoc  

o  Forskare  

o  Övrigt:   

Hur gammal är du?  

o  - 30  

o  31 - 40  

o  41 - 50  

o  51 - 60  

o  61 -  

Vid vilken fakultet är du verksam?  

o  Sahlgrenska akademin  

o  Naturvetenskapliga fakulteten  

o  Humanistiska fakulteten  

o  Samhällsvetenskapliga fakulteten  

o  Konstnärliga fakulteten  

o  Handelshögskolan  

o  Utbildningsvetenskapliga fakulteten  

o  IT-fakulteten  

o  Övrigt:   

Är du  

o  man?  
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o  kvinna?  

Vad anser du om att bibliometri används för att utvärdera svenska lärosäten på nationell nivå?  

o  Mycket bra  

o  Ganska bra  

o  Vet ej / ingen åsikt  

o  Ganska dåligt  

o  Mycket dåligt  

Vad anser du om att vetenskapsrådet / utbildningsdepartementet använder bibliometri vid 
fördelning av resurser mellan lärosätena?  

o  Mycket bra  

o  Ganska bra  

o  Vet ej / ingen åsikt  

o  Ganska dåligt  

o  Mycket dåligt  

Finns det någon annan metod du anser skulle vara bättre vid resursfördelning mellan lärosätena? 
Specificera gärna!  

  
Vad anser du om att Göteborgs universitet använder bibliometri vid resursfördelning mellan 
fakulteterna?  

o  Mycket bra  

o  Ganska bra  

o  Vet ej / ingen åsikt  

o  Ganska dåligt  

o  Mycket dåligt  

Finns det någon annan metod du anser skulle vara bättre vid fördelning mellan fakulteterna? 
Specificera gärna!  

  
Har införandet av bibliometri som ett prestationsmått vid Göteborgs universitet påverkat ditt val 
av publikationsformer?  

o  Ja, i stor utsträckning  

o  Ja, i liten utsträckning  

o  Nej, inte alls  

o  Vet inte  

o  Jag forskar inte / påverkar inte valet av publikationsformer, så ej aktuellt i mitt fall  
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Hur tror du att införandet av bibliometri som ett prestationsmått vid Göteborgs universitet har 
påverkat andra forskare vid din fakultet vad gäller val av publikationsform?  

o  I stor utsträckning  

o  I liten utsträckning  

o  Inte alls  

Har införandet av bibliometri som ett prestationsmått vid Göteborgs universitet påverkat ditt 
antal publikationer?  

o  Ja, i stor utsträckning  

o  Ja, i liten utsträckning  

o  Nej, inte alls  

o  Vet inte  

Har införandet av bibliometri som ett prestationsmått påverkat ditt sätt att citera vid publicering?  

o  Ja, i stor utsträckning  

o  Ja, i liten utsträckning  

o  Nej, inte alls  

o  Vet inte  

Har införandet av bibliometri som ett prestationsmått påverkat dina krav för medförfattarskap 
vid publicering?  

o  Ja, i stor utsträckning  

o  Ja, i liten utsträckning  

o  Nej, inte alls  

o  Vet inte  

Övriga synpunkter eller kommentarer:  
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Bilaga 3 – Tabell med erhållna svar 
 

 Totalt SamFak NatFak 
1. Vad har du för titel? 
professor 86 37 47 
lektor 98 71 26 
bitr. lektor 6 3 3 
forskarassistent 4 2 2 
postdoc 16 5 10 
forskare 31 3 25 
annat 13 4 0 
2. Hur gammal är du? 
- 30 7 4 3 
31 - 40 61 25 35 
41 - 50 72 48 23 
51 - 60 54 22 31 
61 -  33 30 23 
3. Vid vilken fakultet är du verksam? 
Sahlgrenska akademin 2 
Naturvetenskapliga 
fakulteten 

114 

Humanistiska fakulteten 0 
Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

130 

Konstnärliga fakulteten 0 
Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten 

3 

IT-fakulteten 0 
övrigt 0 
4. Är du  
man 161 72 88 
kvinna 83 56 26 
5. Vad anser du om att bibliometri används för att utvärdera svenska lärosäten på 
nationell nivå? 
Mycket bra 29 16 11 
Ganska bra 111 50 60 
Vet ej / ingen åsikt 21 8 11 
Ganska dåligt 67 36 27 
Mycket dåligt 17 12 3 
6. Vad anser du om att vetenskapsrådet / utbildningsdepartementet använder 
bibliometri vid fördelning av resurser mellan lärosätena? 
Mycket bra 24 14 10 
Ganska bra 96 45 49 
Vet ej / ingen åsikt 16 5 11 
Ganska dåligt  88 51 36 
Mycket dåligt 20 11 7 
7. Vad anser du om att Göteborgs universitet använder bibliometri vid 
resursfördelning mellan fakulteterna? 
Mycket bra 25 16 7 
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Ganska bra 78 37 39 
Vet ej / ingen åsikt 21 7 14 
Ganska dåligt 94 48 45 
Mycket dåligt 25 16 7 
8. Har införandet av bibliometri som ett prestationsmått vid Göteborgs universitet 
påverkat ditt val av publikationsform? 
Ja, i stor utsträckning 44 33 10 
Ja, i liten utsträckning 81 43 35 
Nej, inte alls 110 43 61 
Vet inte 9 5 3 
Jag forskar inte / påverkar 
inte valet av 
publikationsform, så ej 
aktuellt i mitt fall 

1 1 0 

9. Hur tror du att införandet av bibliometri som ett prestationsmått vid Göteborgs 
universitet påverkat andra forskare vid din fakultet vad gäller val av 
publikationsform? 
I stor utsträckning 116 77 37 
I liten utsträckning 102 41 56 
Inte alls 21 3 15 
10. Har införandet av bibliometri som ett prestationsmått vid Göteborgs 
universitet påverkat ditt antal publikationer? 
Ja, i stor utsträckning 21 13 8 
Ja, i liten utsträckning 59 37 20 
Nej, inte alls 146 68 75 
Vet inte 15 7 8 
11. Har införandet av bibliometri som ett prestationsmått påverkat ditt sätt att 
citera vid publicering? 
Ja, i stor utsträckning 12 7 5 
Ja, i liten utsträckning 50 22 27 
Nej, inte alls 169 87 76 
Vet inte 12 8 3 
12. Har införandet av bibliometri som ett prestationsmått påverkat dina krav för 
medförfattarskap vid publicering? 
Ja, i stor utsträckning 23 12 11 
Ja, i liten utsträckning 48 23 25 
Nej, inte alls 161 83 72 
Vet inte 10 6 3 
	  
 


