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Agenda

• Målet med modulen Citation Impact
– Forklare hvordan forskningen evalueres basert på siteringer
– Gi svar på spørsmål om siteringsindikatorene 

Impact factor, h-index

– Hvorfor man bør eller ikke bør bry seg

• Praktisk bruk av Phd on Track
– I en undervisningssituasjon
– Som et oppslagsverk 

• Bibliometriens oppgave i biblioteket 
– Ny eller gammel oppgave 
– Relevans for forskningsmiljøet
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Hvilken rolle har siteringer

• Å bli sitert betyr å få en faglig anerkjennelse 

• Siteringer er meritterende og kan brukes for å 
fremme eget arbeid

• Siteringer er en enhet som er enkelt å måle og 
som ofte brukes i evalueringsøyemed



Siteringsmønster
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H-indeks

En forsker har en indeks lik h når h av vedkommendes publikasjoner 
har fått minst h siteringer og de øvrige publikasjoner har fått mindre 
enn h siteringer. (Hirsch 2005)

H-indeksen er et hel tall. Enheten til h er publikasjoner. H-indeksen
angir antall publikasjoner med et visst gjennomslag.

H-indeksen er en populær og enkel indikator

• Den sier noe om den totale «viktigheten» av en forsker

• Den kombinerer både forskerens antall publikasjoner og 
siteringer

• Den kutter halene
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H-indeks kutter halene

h publikasjoner 
har fått minst h 
siteringer

Dette betyr at den neglisjerer 
• siteringer på de hyppigst siterte 

publikasjoner
• publikasjoner med få siteringer

Dette gjør h-indeksen egnet til å sammenlikne 
forskjellige databaser

Forutsatt
• databasene har lik tidsvindu 
• faget er et tidsskriftfag

Google Scholar Metrics benytter seg av h-
indeksen og har fått et kraftig verktøy i så måte.



WoS 
h-index = 61

SCOPUS
h-index = 57
Obs.: tidsintervallet er kortere. Eldre
publikasjoner som gjerne bidra til h-
indeksen er ikke inkludert.

Scholarometer
h-index = 68

Tjenesten dekker et større spekter av
type publikasjoner (bøker, rapporter, 
tidsskrifter som ikke er indeksert i
WoS). Dette  påvirker h-indeksen 
oppover.
Forfatteren ligger i den øvre 98 %ilen
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Sammenlikning av siteringer i ISI WoS og Google 
Scholar for geofag

Kilde: Mikki, S. (2010). 
Comparing Google 
Scholar and ISI WoS for 
Earth Sciences. 
Scientometrics, 82, 321-
331

Fig. 3 Citation counts for articles indexed in 
both ISI WoS and Google Scholar 
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H-indeks i WoS og Google Scholar 
for 26 forskere innen geofag

ISI sum 
publ

GS sum 
publ

ISI 
citation
count

GS 
citation
count

ISI h-
index

GS h-
index

ISI 
mean
citation
count

GS 
mean 
citation 
count

Relative 
citation 
count

Footrule Recall
GS

N P(ISI) N P(GS) N C(ISI) N C(GS) h ISI h GS ISImean GSmean F C

Σ26 1264 4196 27189 29053 15.3 15.0 18.3 5.9 0.90 0.81 0.86

Kilde: Mikki, S. (2010). 
Comparing Google 
Scholar and ISI WoS for 
Earth Sciences. 
Scientometrics, 82, 321-
331 13



H-indeks - betraktninger

H-indeksen

• Avhenger av databasen dekningsgrad
– Tidsspenn

– Type publikasjoner

• Kan ikke bli større enn forskerens totale produksjon (antall 
publikasjoner)
– Dette er en ulempe for forskere med en kort vitenskapelig karriere

• Er fagavhengig – publiserings- og siteringsadferden varierer 
fra fag til fag

14



Fagforskjeller - Referansealder

• Innen matematikk brukes det flere eldre referanser enn innen molekylærbiologi, 
hvor det brukes forholdsvis mange yngre referanser. Det er et fag i raskt utvikling.

• For fag som utvikler seg langsom og som er mindre tar det lengre tid å akkumulere 
siteringer.

• Siteringer som inngår i IF er siteringer til publikasjoner de to forgående år (grått 
område).

Kilde: Adler, R., Ewing, 
J., & Taylor, P. (2008). 
Citation statistics Joint 

Committee on 

Quantitative 

Assessment of 

Research. A report 

from the International 

Mathematical Union 

(IMU) in cooperation 

with the International 

Council of Industrial 

and Applied 

Mathematics (ICIAM) 

and the Institute of 

Mathematical 

Prosentandel 
referanser til 
publikasjoner 
i 2011 etter 
alder 
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Jounal Impact Factor (IF/JIF)
• Impact Factor er et mål på hvor 

ofte en artikkel i gjennomsnitt er 
blitt sitert per år.

• For tidsskrifter innen samme 
fagområde indikerer faktoren 
tidsskriftes relative betydning.

• Hvert år beregnes IF på nytt. I 
beregningen inngår kun siteringer 
av de to foregående årene. 

• Tabellen indikerer tidsskriftets 
utvikling over tid. 
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IF = A/B

A = Antall siteringer i gjeldende år til 
artikler publisert i de to forgående år

B = Antall artikler publisert i de samme to 
årene
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IF - eksempel

IF for 2011 2009 2010 Sum

Cites in 2011
to articles published 
in

900 600 1500

Number of articles
published in

140 160 300
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Impact Faktor - Kritikk

• Missbrukt som mål på artikkel- eller forfatter-
nivå og ikke tidsskriftnivå

• Er manipulerbart (egensiteringer)

• Fagavhengig



Å bli sett

• Siteringers rolle

• Sosiale nettverk

• Forskernes påvirkningsmuligheter



Siteringsmotiver

Siteringer representerer som regel en faglig 
anerkjennelse (impact).

Siteringer utgjør en del av den faglige debatten som 
også uttrykker kritikk og uenighet.

Siteringer brukes som vennetjeneste, gjeldsytelse, 
strategisk virkemiddel.

Alle siteringer teller like mye, også selvsiteringer.
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Forskernes påvirkningsmuligheter

• Status av 
– Forfatter
– Institusjon
– Utgiver/tidsskrift

• Antall medforfattere (jo større 
nettverk, dess større mulighet for å 
bli sitert)

• Synlighet 
Selvsiteringer
Presens i sosiale nettverk (Antall 
Likes/Shares korrelerer med antall 
siteringer)

• Tilgjengelighet
OA- artikler er hyppigere sitert
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Faktorer som påvirker siteringsfrekvensen



Utgivers påvirkningsmuligheter

• IF påvirkes gjennom

– Utgivelsestidspunkt i året

– Editors letters med referanser til artikler i eget 
tidsskrift (tidsskriftets selvsiteringer)



Praktisk bruk av Phd on Track

– I egen undervisning
• Lag presentasjonen basert på innhold i PhD on Track

• Bruk PhD on Track som kompendium

– Nettstedet som Oppslagsverk 

Veien videre

– Gjør nettstedet synlig
• Lenke til PhD on Track der phd-kandidatene er (Min side)

• Markedsføring av PhD on Track

– Etablere en driftsgruppe



Bibliometri

– Ny eller gammel oppgave ved biblioteket
• Phd on track fungerer som en ressurs for interesserte 

bibliotekansatte
• I tillegg til innhold på sidene gis det nyttige referanser for 

videre lesning
• UB Bergen har siden 2010 en bibliometrigruppe som

– besvarer henvendelser fra forskningsmiljøene
– utarbeider CRIStin statistikker 
– holder seminar og bidrar på konferanser internt og eksternt 

vedrørende metoder, måleindikatorer og publiseringsanalyser

– Relevant for forskningsmiljøet



Avslutningsvis

Ikke alt som teller er 
tellbart, og det som er 

tellbart teller ikke alltid.
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Spørsmål og 
kommentarer

Susanne Mikki, Universitetsbiblioteket i Bergen


