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Färdigställt: 2015 

Abstract: Altmetrics is a relatively new metric system compared to 

traditional bibliometric methods. The purpose of this bachelor 

thesis was to conduct a cross-sectional study of the altmetric usage 

in Swedish university libraries and to see if and how they use 

altmetrics and how it can benefit the scholarly communication 

between academic librarians and scholars.  

The research questions are; 

• Do Swedish university libraries use altmetrics, and if so, how?  

• How do the librarians experience the attitude from the 

researchers, regarding their opinions about altmetrics? 

• How can altmetric tools be an aid in the scholarly communication 

and what is altmetrics advantages and disadvantages according to 

the librarians?  

A survey was sent out to all universities in Sweden and their main 

libraries. For theoretical framework the concepts Technologies of 

Control and Technologies of Narcissism together with the concept 

Cognitive Authority were used. The results show that altmetrics is a 

tool that the academic libraries are familiar with but few are 

actually using. The scholars and PhD students think that altmetrics 

is something than can be used for “fun”, to see their own impact 

but not for evaluating. The librarians see altmetric as a tool that is a 

complement to traditional citations and not something that will 

replace it. Altmetrics can show a broader and faster impact but the 

altmetric data is unreliable and more studies have to be done. 

Nyckelord: Altmetri, bibliometri, vetenskaplig kommunikation, technologies of 

control, technologies of narcissism, kognitiv auktoritet 
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Illustration 1: Med tillstånd av Haustein, 2015, anpassad från 

Björneborn & Ingwersen (2004, s. 1217).  

1 Introduktion  
 

För 350 år sedan, 1665, publicerades de första vetenskapliga tidskrifterna Le Journal des 

Sçavans i Frankrike och The Philosophical Transactions i England (Haustein, 2015, s. 1). 

Och i närmare hundra år har man kvantitativt analyserat vetenskapliga publikationer genom 

bibliometri, för att bland annat mäta impact, genomslag, för vetenskapliga artiklar. Uttrycket 

bibliometri myntades 1969 av Alan Pritchard, tidigare använde man termen statistical 

bibliography (Kärki, 1998, s. 2). Idag pratar man om många olika ”metrier”. Informetrin står 

för kvantitativa studier om information och dess produktion, spridning och användning. I och 

med att informetrin studerar all form av information omfattar den alla metrifält.  

Scientometrin studerar kvantitativa aspekter av vetenskap, som precis som bibliometri tittar 

på citeringsanalys men också på publikationsbaserad analys. Andra nya termer är webometri 

och cybermetri som analyserar blogginlägg, Twitter och annan aktivitet på sociala medier och 

internet. Termerna är snarlika och blandas ofta ihop, bilden illustrerar hur termerna hänger 

samman.  

 

 

I det här arbetet kommer jag att fokusera på altmetri, som är en metod för att analysera och 

observera det vetenskapliga genomslaget på sociala medier och onlinebaserade verktyg 

(Priem, 2014, s. 266). Att en vetenskaplig artikel blir högt citerad tyder på hög impact. Men 

att få sin artikel citerad tar tid, traditionella bibliometriska mätvärden tar flera år att få fram.  
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2 Bakgrund-Altmetri  
 

Termen altmetrics, på svenska altmetri, nämndes för första gången i en tweet 2010 av Jason 

Priem
1
.  Jason Priem är en auktoritet inom biblioteks och informationsfältet när det gäller 

altmetri. Priem doktorerar vid University of North Carolina at Chapell Hill och han har hunnit 

skriva många artiklar om altmetri och även varit delaktig i skapandet av altmetriska verktyg. 

Termerna altmetrics och altmetri är så pass lika på engelska och svenska att de kan anses vara 

utbytbara. Det är osäkert om det går att finna en exakt tidpunkt för när den svenska termen 

nämndes för första gången. Och det skedde knappast i en publicerad källa utan snarare i en 

presentation eller vid ett undervisningstillfälle och även möjligtvis av flera personer  

samtidigt. 
2
 Jag kommer hädanefter att använd mig av den svenska termen.  

Man har tidigare samlat in data från vetenskapliga artiklar. Tidskriften PLOS One 

introducerade 2009 article level metrics (ALM) och de var de första som systematiskt försökte 

samla en artikels nedladdningar, omnämnanden på bloggar och läsarkommentarer men kritik 

riktades mot att dessa mått var för begränsande och Priem breddade termen till att även 

inkludera vetenskaplig impact på alla tillgängliga plattformar online. 

Kärt barn har många namn; från article level metrics till altmetrics, definitionerna är många 

och även social media metrics, bara metrics eller influmetrics har funnits som tidigare förslag. 

Det senare yttrade Rousseau & Ye “a good idea but a bad name” (Rousseau & Ye 2013, s. 2 

se Haustein, 2015, s. 3). Rousseau & Ye menade att tanken med att samla in alternativ impact 

är bra men man borde kalla det influmetrics, det är ofta diffust och det kan vara svårt att 

upptäcka alla omärkliga spår av vetenskapliga influenser. 

I artikeln Altmetrics in the wild: using social media to explore scholarly impact (Priem, 

Piwowar & Hemminger, 2012) utforskar de egenskaper som finns hos metrier som baseras på 

sociala medier och om de ger impact. Priem et al. säger att allt fler forskare använder sig av 

sociala medier i sin professionella kommunikation. Dessa sociala medier används till att 

diskutera och dela på Twitter, sparas och organiseras i referenshanteringssidan Mendeley och 

recenseras i forskarbloggar. Tack vare sin öppna natur kan dessa olika plattformar 

tillgängligöra kortlivade artiklar som blivit bortglömda och ge dem nytt liv. Metrier baserade 

på dessa alternativa aktiviteter kan informera om en bredare och snabbare impact som ett 

komplement till traditionella citeringar. Det finns även ett samband mellan citeringsimpact 

och altmetriskt värde. Författarna uppmuntrar dock till vidare forskning. Priem är även en av 

medförfattarna till The Altmetric manifesto (Priem, Taraborelli, Groth & Neylon, 2010). 

Artikeln, som publicerats öppet online, diskuterar argument till altmetrins fördel. Mångfalden 

på källor och filter är ett argument, en äldre ociterad artikel kan nu leva vidare och hittas på 

till exempel referenshanteringssidorna Mendeley eller Zotero. Genom att det finns så många 

olika kanaler gynnas de forskningsfält som vanligtvis inte använder sig av traditionella 

citeringar; ”Because altmetrics are themselves diverse, they’re great for measuring impact in 

this diverse scholarly ecosystem”(ibid.). Tid är ett annat argument, peer-review och JIF 

                                                 
1
 I like the term #articlelevelmetrics, but it fails to imply *diversity* of measures. Lately, I'm liking #altmetrics. 

[Twitter], 29 Sep 2010. 
2
 Mailsvar från Gustaf Nelhans 2015-05-17 
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(journal impact factor) är processer som tar flera år, altmetrin visar på direkt impact, ”The 

speed of altmetrics presents the opportunity to create real-time recommendation and 

collaborative filtering systems…”(ibid.). Ytterligare ett argument är transparensen, den 

altmetriska datan samlas in genom öppna API:er, application programming interface, 

”They’re open–not just the data, but the scripts and algorithms that collect and interpret it” 

(ibid.). Medan bibliometri tittar på vetenskapligt genomslag, impact genom citeringar, tittar 

altmetri på vetenskapligt genomslag genom sociala medier. Altmetriska värden hämtas bland 

annat från sociala nätverk som Facebook, Twitter eller sociala sidor som Mendeley och 

bloggar (Hammarfelt, 2014, s. 3). Men även information som bibliotekslån och 

nyhetsrapportering kan inkluderas.  

2.1 Altmetriska tjänster 

 

Det finns en mängd olika sätt att få tillgång till almetrisk data. Databasen Scopus har en 

webbapplikation från Altmetric.com som visar det altmetriska värdet för en artikel om det 

finns tillgängligt. Och förlag som PLOS One och Elsevier har också integrerat 

användarstatistik där de visar till exempel HTML-visningar och PDF-nedladdningar. 

Aggregator samlar altmetrisk data och information från flera källor på nätet. Det varierar hur 

de altmetriska aggregatorerna samlar data och presenterar den. Jag har här valt att redovisa 

Altmetric.com, Impactstory och Plum Analytics då de är några av de största. Ytterligare två 

andra aggregatorer är Kudos och Webometric Analyst. 

Altmetric.com är ett Londonbaserat företag som spårar och analysera den altmetriska 

aktiviteten runt en vetenskaplig artikel. De riktar sig till institutioner, förläggare och forskare. 

Altmetric.com samlar in statistik från alla tidigare nämnda sociala nätverkssidor, bloggar och 

nyhetssidor och sammanställer dem. För att se det altmetriska värdet laddar man fritt ner deras 

”badge” som bokmärke till sin webbläsare. När man har en artikel uppe i sin webbläsare 

klickar man på bokmärket och får upp en liten ruta med det altmetriska värdet, som syns i en 

s.k. ”donut”. Donuten består av olika färger som representerar olika sociala kanaler, till 

exempel blått för Twitter, mörkblått för Facebook och gult för bloggar etc.  För att få 

ytterligare information är det bara att klicka på rutan så kan man se hur många som till 

exempel bloggat, twittrat om eller läst artikeln på Mendeley. Det krävs dock ett DOI, digital 

object identifier, för att kunna hämta data från Altmetric.com. Avsaknaden av DOI är ett 

problem för äldre artiklar, även för artiklar som skrevs innan twittrandet och bloggandet slog 

igenom och som helt enkelt inte fångats upp av det ”sociala surret”. För att se en individuell 

forskares altmetriska data krävs det att institutionen skapar en prenumeration. Illustration två 

på nästa sida visar ett exempel på hur en artikels altmetriska poäng kan se ut.  
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Illustration 2: Altmetrisk information från Altmetric.com om artikeln 

Do Altmetrics Work? Twitter and Ten Other Social Web Services 

(Thelwall, et al., 2013). [Hämtad 2015-05-22] 

 

 

 

 

Impactstory är en ideell organisation skapad av Heather Piwowar och Jason Priem. 

Impactstory är en CV-tjänst som hjälper forskare att utforska och dela genomslaget från sin 

forskning. Forskarprofilen baseras på altmetriska källor som Altmetric.com, Arxiv, Scopus 

och Wikipedia. Impactstory samlar alla olika metrier och målet är att samla och dela impacts 

från alla forskningsprojekt av alla forskare genom öppen data. Även om det är en ideell 

organisation med helt öppen data kostar det att skapa en profil på Impactstory. De erbjuder en 

gratis prova på-månad och sedan kostar det fem US-dollar per månad. 

Plum Analytics ägs av EBSCO och samlar, precis som Impactstory, in metrisk data och 

analyserar den. Deras produkt som riktar sig mot forskare kallas för PlumX. Det krävs en 

prenumeration från institutionen. Forskare skapar sig en profil där man kan kategorisera, 

visualisera och analysera forskningsresultat och impact. Plum Analytics samlar in data från 

leverantörer som bland annat EBSCO, PLOS One, Facebook, Twitter, Worldcat, Youtube, 

Scopus, PubMed, Wikipedia, Mendeley och Amazon för att nämna några. Listan växer hela 

tiden och de delar in den metriska datan i fem olika kategorier; usage (klick, nedladdningar, 

bibliotekslån), captures (bokmärken, sparade favoriter), mentions (blogginlägg, kommentarer, 

wikipedialänkar), social media (likes, delningar, tweets) och citations (Scopus, PubMed). 

Plum Analytics kallar alla dessa nedladdningar, blogginlägg, bibliotekslån etc. för ”artifacts”, 

en artefakt är en forskares alla produkter som är tillgängliga online.  
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3 Problemformulering  
 

Biblioteks och informationsetenskap är ett tvärvetenskapligt fält med många olika 

inriktningar. Altmetri, tillsammans med bibliometri, utgör en del av det vetenskapliga fältet 

som rör citeringspraktik och vetenskaplig kommunikation. Ur ett BoI-perspektiv är altmetri 

intressant då det kan vara ett hjälpmedel vid användarundervisning och informationssökning 

och det kan i sin tur stärka den vetenskapliga kommunikationen.  

Men kan altmetri vara ett alternativ till de bibliometriska värdena? Forskare har talat om och 

med varandra, utbytt idéer och kritik. Men samtalen har tidigare skett offline, nu med dagens 

teknik såsom till exempel forskarbloggar, Twitter och referenshanteringsprogrammet 

Mendeley sker dessa samtal online. Researchers talk: Let’s listen!
3
, genom att fånga upp vad 

som händer på de sociala medierna kan vi få veta vad forskarna diskuterar just nu. Styrkan 

med altmetri är att det går snabbare att få genomslag, kommunikation via sociala medier sker 

direkt och det står för öppenhet och transparens. Men altmetri har även stött på kritik såsom 

att den altmetriska datan är lätt att manipulera, det är bara reklam, att det kan leda till ökad 

extern övervakning och vad är det egentligen man mäter, vad innebär en like? 
4
 

Universitet och högskolebibliotek (hädanefter UH-bibliotek) har länge arbetat med 

bibliometri och sedan andra hälften av 2000-talet har kompetensen ökat bland de svenska UH-

biblioteken. Kurser inom bibliometriska metoder och tillämpningar hålls för att öka 

kunskapen hos bibliotekarierna, både lokalt och nationellt (Åström & Hansson, 2011, s. 3). 

Men undervisas de i altmetri? Och vad finns det för altmetriska verktyg och hur kan UH-

bibliotek använda dem?  Rollen som akademisk bibliotekarie förändras i och med att 

omvärlden förändras. Allt mer av arbetet vid biblioteken sker online och det finns större 

tillgång till ny teknik. Biblioteket och dess personal måste utvecklas med samtiden och ligga i 

framkant. Hur ställer de sig till denna nya teknologi?  Nyttan med min studie är att bidra till 

ökad kunskap för bibliotekarier som jobbar med vetenskaplig kommunikation och hur de kan 

föra den kunskapen vidare till forskare och doktorander på UH-biblioteken. Man vet hur det 

ser ut på sitt bibliotek där man jobbar men hur jobbar andra? Hur ser det ut på andra UH-

bibliotek? Jag vill ta reda på hur bibliotekarier ser på altmetrin och dess framtid och om 

altmetri kan erbjuda något mer än bibliometri. Jag vill även se på altmetrins för-och nackdelar 

och om man kan se någon attitydskillnad mellan mer erfarna forskare och yngre doktorander.  

 

3.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är, att genom en tvärsnittsstudie, ta reda på om och hur bibliotekarier 

på de svenska UH-biblioteken använder sig av altmetriska metoder och hur det kan påverka 

den vetenskapliga kommunikationen.  

                                                 
3
 Altmetric.com webinar 2015-01-14 

4
 Björn Hammarfelt, föreläsning Från bibliometri till altmetri, Högskolan i Borås 2014-12-15 
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De frågor jag vill ha svar på är följande: 

1. Används altmetri på svenska UH-bibliotek, och i så fall hur?  

2. Hur upplever bibliotekarierna attityden från forskarna, gällande deras åsikter om 

altmetri? 

3. Hur kan altmetriska verktyg vara ett hjälpmedel i den vetenskapliga kommunikationen 

och vad är altmetrins för- och nackdelar enligt bibliotekarierna? 

4 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras litteratur som berör bibliometri men framförallt altmetri men också 

en studie med samma metod som användes i denna uppsats. Ett avsnitt ägnas åt bibliotekariers 

yrkesroll, vetenskaplig kommunikation och hur altmetri kan vara ett hjälpande verktyg för den 

akademiska bibliotekarien. Kapitlet avslutas med kritik mot altmetri och hur kritiken bemöts.  

Utvärdering av publicerat vetenskapligt material är starkt kopplat till bibliometri. Bibliometri 

analyserar kvantitativt vetenskaplig litteratur. Ett grundantagande inom bibliometri är att 

litteraturen avspeglar forskningsaktiviteten eftersom publiceringen av forskningsresultat och 

den formella vetenskapliga kommunikationen är en viktig del av vetenskapen. Enligt Kärki är 

bibliometri forskning i vetenskaplig kommunikation (Kärki, 1998, s. 2). I engelskan skiljer 

man på scientific communication och scholarly communication. Scientific communication är 

kommunikation mellan utövare av de så kallade ”hårda” STM-ämnena, de naturvetenskapliga, 

tekniska och medicinska ämnena. Medan scholarly communication är en bredare 

forskningskommunikation inom övriga ämnesområden (Kärki, 1998, s. 5). Syftet med 

Nelhans och Eklunds rapport från 2015 är att få en översikt över resurstilldelning baserad på 

bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten. Nelhans och Eklund vill undersöka på 

vilken nivå detta sker och vilka indikationer och metodiker som används (Nelhans & Eklund, 

2015, s. 13). Genom en mindre enkätundersökning har de fått in sin empiri. De har även gjort 

en dokumentstudie där bland annat styrdokument och protokoll som refererats av 

respondenterna har undersökts. Enkäten sändes ut till tretton utvalda svenska lärosäten. Den 

bestod av åtta öppna frågor och svaren har vävts in i texten. Nelhans och Eklund har ett 

målinriktat urval där syftet var att få en bredd i responsen mellan stora och små lärosäten. 

Enkäten skickades till lärosätenas bibliometriavdelningar eller direkt till 

bibliometriker/bibliotekarier med ansvar för bibliometriska undersökningar. Resultatet visar 

att det finns stora skillnader i hur lärosätena använder prestationsbaserade modeller och att 

inte alla fakulteter vid de olika lärosätena använder bibliometriska modeller. Det saknas ofta 

dokumentation om hur indikatorer räknas fram och informationen är många gånger är otydlig. 

Nelhans och Eklund lyfter även fram, vilket inte belystes i enkätsvaren, att det finns en tydlig 

konflikt i bibliotekariens olika yrkersroller i verksamheten. Dels ska bibliotekarien vara en 

stödjande resurs för forskare i det vetenskapliga arbetet samtidigt som bibliotekarien ska ta 

fram underlag för utvärdering av samma forskare. ”Det bör samtidigt noteras att 
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bibliotekarien tillhör de viktigaste resurserna i fråga om kunskaper om publicering i 

allmänhet.” (Nelhans & Eklund, 2015, s. 52), vilket kan erbjuda möjligheter för biblioteket 

att stärka sin funktion inom lärosätet som en viktig resurs för utveckling av forskning. Rollen 

som akademisk bibliotekarie förändras och utvecklas med tillgången till ny teknik. 

Traditionellt sett har yrkesrollen fokuserat på att organisera bibliotekets samlingar och att 

söka och hämta information till biblioteksanvändarna (Åström & Hansson, 2011, s. 3). Men 

idag när den mesta informationen finns online och användarna kan finna det de själva söker 

har de akademiska bibliotekarierna tagit en mer aktiv roll i den vetenskapliga 

kommunikationen och intresserat sig mer för bibliometriska analyser (ibid. s. 8).  En stor del 

av bibliotekariens jobb vid ett forskningsbibliotek är dialogen med forskaren. Allt ifrån rätt 

inköp av media till undervisning riktad till doktorander. Den vetenskapliga kommunikationen 

kan delas in i två delar; den formella och den informella (Eltén & Hörnlund, 2009, s. 2). Den 

formella kommunikationen rör publicering och det är det som får mest utrymme och 

diskuteras mest. Den informella kommunikationen berör de övriga samtalen i 

forskningssammanhang. Att fokus ligger till så stor del på institutionernas publicering, det 

beror enligt Eltén & Hörnlund på att den ”kvantitativa redovisningen av denna utgör en del av 

utvärderingarna av institutionernas verksamhet. Utvärderingarna är i sin tur kopplade till 

fördelning av forskningsmedel” (ibid.). Bibliotekarierna har sedan länge arbetat med att 

hantera publikationer på olika sätt, bland annat genom arkivering för att förteckna lärosätets 

publikationer. Sedan open access slog igenom och det numera oftast är ett krav på att 

publicera sig fritt tillgängligt har arkiven fungerat som en utgångspunkt och diskussionen 

mellan bibliotekarien och forskaren ökat (ibid.). Eltén & Hörnlund menar också att då 

utvärderingen av verksamheten kopplas till institutionernas arkiv har de fått en större 

betydelse. Och i och med att bibliotekarierna är så starkt kopplade till arkiven blir de indirekt 

involverade i utvärderingarna.   

Altmetri kan vara av intresse för bibliotekarier på flera sätt. Altmetrin ersätter inte traditionell 

impact utan kan användas som ett komplement till citeringar och skapar ett mervärde genom 

olika aspekter. Artikeln Altmetrics: rethinking the way we measure av Galligan och Dyas-

Correia tar upp dessa olika aspekter på altmetri, vad det är och hur det kan användas. De 

beskriver också de akademiska bibliotekariernas olika yrkesroller. Galligan och Dyas-Correia 

skriver att bibliotekarien har två specifika roller på ett UH-bibliotek. Dels rollen som 

scholarly communication specialist och dels rollen som learning support (Galligan & Dyas-

Correia, 2013, s. 58). Forskare pressas att visa upp vad de presterat och där kan altmetri vara 

ett hjälpande verktyg. Genom kontakten med forskare kan bibliotekarien hjälpa till att sprida 

forskningsresultaten och hjälpa forskarna att spåra vart deras artiklar har blivit 

uppmärksammade och hur de själva kan använda de altmetriska verktygen; ”increasingly 

important work in helping faculty understand and build their own impact” (ibid.). Galligan 

och Dyas-Correia säger också att ett av bibliotekens huvudsakliga uppgift är att skapa en 

lärande miljö med de rätta verktygen för både studenter och fakultet. Genom att integrera 

Altmetric.coms bokmärke, som kan laddas ner till bibliotekets webbsida kan användarna se de 

artiklar som fått mest uppmärksamhet på nätet just nu (Altmetric.com). Sud & Thelwall 

skriver att altmetri kan användas som hjälp vid informationssökning, “They can also be used 
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as an information seeking aid: to help draw a digital library user’s attention to papers that 

have attracted social web mentions”(Sud & Thelwall, 2014 s.1131). 

Altmetrin är i relation till bibliometrin ung och utvecklas fortfarande och mer forskning krävs, 

vilket flera artiklar har kommit fram till. Artikeln Do Altmetrics Work? Twitter and Ten Other 

Social Web Services (Thelwall, Haustein, Larivière & Sugimoto, 2013) jämför elva olika 

altmetriska källor med Web of Science-citeringar. Genom sin jämförande studie visar de att 

det finns ett samband, altmetrisk mätning från sociala medier kan visa på en artikels framtida 

impact. Thelwall säger dock att det behövs mer forskning, både kvantitativt och kvalitativt, 

om vem och varför det publiceras akademiska texter på sociala webbsidor. Även i artikeln 

Evaluating altmetrics tar Thelwall tillsammans med Sud (2014) upp att mer forskning behövs. 

Det är viktigt att utvärdera och forska vidare på altmetrin då den ständigt utvecklas. “If 

altmetrics are to be trusted then they must be evaluated to see if the claims made about them 

are reasonable”(Sud & Thelwall, 2014, s.1131).  De skriver att altmetri i teorin kan användas 

för utvärdering av forskning, men att de rekommenderar att flera metoder används för 

evaluering av altmetri bland annat sambandstest och innehållsanalys. Sambandstest har gjorts 

i artikeln Social signals reflect academic impact: what it means when a scholar adds a paper 

to Mendeley (Gunn, 2013). Gunn skriver att social aktivitet på Mendeley kan ge signaler som 

påminner om traditionell impact. Forskare sparar sina artiklar i Mendeley för att kunna dela 

med sig till andra forskare och för att upptäcka nytt material baserat på vad andra läser. 

Mendeley kan ge mycket samlad data om en artikel som finns i katalogen såsom antal klick 

och nedladdningar. Dessa alternativa metrics tillsammans med Web of Science- eller 

Scopusciteringar ger en bild av vilken impact factor (IF) artikeln har.  

Det är svårt att studera impact inom humaniora med bibliometri och därför har Björn 

Hammarfelt studerat hur altmetri kan användas för bedömning av impact av humaniora. I sin 

artikel Using altmetrics for assessing research impact in the humanities (2014) analyserar han 

böcker och artiklar publicerade av svenska lärosäten. Vanligtvis tar det flera år att få 

citeringar inom humaniora. Genom statistisk analys kommer Hammarfelt fram till att altmetri 

kan vara ett komplement till bibliometri och att det är fördelaktigt för humaniora att använda 

altmetri då det är en metod som tillåter att flera källor analyseras och ger ett altmetriskt värde 

direkt vilket kan ge impact. Men det finns problem som måste åtgärdas innan altmetrins 

potential inom humaniora kan lyftas fram. Humaniora publiceras oftare i tryckt form framför 

elektroniskt. Man ger ut mer böcker än artiklar och vanligvis på sitt eget språk. Altmetrin 

täcker främst engelskspråkiga artiklar. Dock ökar digitaliseringen och internationaliseringen 

inom humaniora. Man skriver mer på engelska och open accessrörelsen stärks vilket gynnar 

användandet av altmetri; ”Then, altmetrics would be an attractive and, in many cases, 

superior alternative to traditional bibliometric methods for analysing and measuring the 

impact of research in the humanities” (Hammarfelt, 2014, s 1429). 

Altmetrin har potential men den har också fått mycket kritik. Kritiken har fokuserat på tre 

områden; brist på teori, lätt att manipulera och bias, snedvridning (Priem, 2014, s. 277). Brist 

på teori, förståelsen för vad altmetri är för något, är viktigt att påpeka men även inom 

bibliometrin finns det brister, Garfield påpekade så sent som 1979 att det fanns brister i den 
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teoretiska förståelsen om citeringsmått men att det inte skulle hindra användandet av 

bibliometri (ibid.).  

”We still know very little about how sociological factors affect citations rates…. On the 

other hand, we know that citation rates say something about contribution made by an 

individual’s work, at least in terms of the utility and interest the rest of the scientific 

community finds in it” (Garfield, 1979, s. 372 se Priem, 2014, s. 277). 

Garfield menade att vi då visste väldigt lite om hur sociologiska faktorer påverkar citeringar 

men att vi å andra sidan vet att citeringar säger något om en forskares bidrag, bibliometrin 

stod för något även om man inte visste exakt vad. Det samma gäller för altmetrin idag, vi vet 

inte exakt vad det altmetriska värdet står för men att det tyder på någon form av alternativ 

impact. Att teorin borde stärkas inom altmetrin borde vara en prioritet för det nya fältet men 

inte en förutsättning (Priem, 2014, s. 277).  Att den altmetriska datan blir manipulerad är 

givetvis ett problem. Till exempel kan man köpa sig likes på Facebook, å andra sidan har inte 

Altmetric.com med det i sina altmetriska analyser just på grund av det.
5
 Twitterföljandet kan 

också manipuleras och det är något som Twitter själva är medvetna om och de rensar 

regelbundet bort ogiltiga profiler. Annan kritik mot altmetri är att mycket av det som faktiskt 

twittras är reklam av artikelns författare eller utgivare. 

Kritiken att altmetri skulle vara bias, snedvriden och mer fördelaktig mot yngre forskare som 

eventuellt tar till sig den nya tekniken lättare, finns också.  

”If the new metrics reward scientists who make the best use of avaliable technology to 

provoke conversation among their peers and capture the imagination of the public, surely 

this is a bias we can accept” (Priem, 2014, s. 278). 

Forskning går ju ut på att hitta och utforska ny kunskap, då borde det även uppmuntras att 

utforska ny teknik, eller i alla fall vara medveten om den säger Priem.  

5 Teori 
 

Som teoretisk ram kommer jag utgå från begreppen ”technologies of narcissism” och 

”technologies of control” samt begreppet ”kognitiv auktoritet”.  Technologies of narcissism 

representerar altmetri medan technologies of control står för bibliometri. Valet av dessa 

begrepp som teoretisk ram motiveras genom att altmetri står för något nytt i relation till det 

gamla. Jag har valt att inte översätta begreppen till svenska då det inte finns några bra svenska 

alternativ. Kognitiv auktoritet syftar på bibliotekarien som en upplyst person i ett lärande 

sammanhang. Att utse bibliotekarien som kognitiv auktoritet stärker den vetenskapliga 

kommunikationen. I analyskapitlet kommer jag knyta dessa begrepp till mina resultat.  

 

                                                 
5
 Altmetric.com webinar 2015-01-14 
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5.1 Technologies of narcissism och technologies of control 

 

Sociologen och historikern James R. Beniger skrev 1986 boken The Control Revolution: 

Technological and Economic Origins of the Information Society där han myntade begreppet 

”the control society”. Beniger menade att industrialiseringen under andra hälften av 1800 och 

början på 1900-talet skapade en kontrollrevolution. Industrialiseringen ledde till fler olyckor 

och fabrikerna utvecklades snabbt, vilket ledde till ett krisartat behov av information. Och att 

kunna hantera den stora mängden information genom ny teknik. Krisen ledde fram till 

uppfinningar som bland annat skrivmaskinen, telegrafen och radion för 

informationshantering. Han menade att informationsåldern, ”the information society”, växte 

fram ur krisen kring bristen på kontroll av transport och tillverkning under industrisamhället 

snarare än ett resultat av utvecklingen av informationsteknik. Idag med datorernas och 

internets utveckling behövs det uppdaterade begrepp. Wouter och Costas tar sig an detta i sin 

artikel Users, Narcissism and Control–Tracking the Impact of Scholarly Publications in the 

21st Century. De kopplar bland annat altmetri och verktyg som spårar impact till begreppen 

technologies of narcissism och technologies of control, där det senare är inspirerat av Beniger.  

Technologies of narcissism står för forskningssamhällets efterfrågan på nya verktyg som på 

ett lätt sätt kan beräkna den individuella forskarens impact (Wouter & Costas, 2012, s 854). 

Narcissism i detta fall syftar inte på personlig egenskap utan att forskaren själv ska kunna 

utvärdera inflytande och yttre respons, hur många nedladdningar har jag fått eller hur stor 

spridning har jag? I detta arbete syftar technologies of narcissism på altmetri och dess 

metoder. 

Technologies of control som är inspirerat av Benigers analys av kontrollsamhället syftar på de 

nuvarande impactverktyg (impact monitors) som används inom mer formell bedömning av 

forskning (Wouter & Costas, 2012, s 854), till exempel de mer traditionella citeringarna i 

Web Of Science eller Scopus. Ett annat perspektiv att kolla på dessa impactverktyg är att 

använda dem som informationsfilter, för att till exempel välja ut de mest inflytelserika 

artiklarna för att göra sig bekant med ett nytt fält. I detta arbete syftar technologies of control 

på bibliometri och dess metoder. 

Wouter och Costas tror att framtida gestaltningar av dessa impactverktyg kommer att avgöras 

av interaktioner mellan technologies of control, technologies of narcissism och 

informationsfilter. Detta teoretiska ramverk hjälper oss att bättre förstå de praktiska 

begränsningar som finns bland impactverktygen, både de traditionella bibliometriska 

verktygen men också de nya altmetriska verktygen.  

5.2 Kognitiv auktoritet 

 

Kognitiv auktoritet är ett begrepp som utvecklades av Patrick Wilson i boken Second-hand 

Knowledge: An Inquiry into Cognitive Authority (1983). Wilson menade att människor tar till 

sig ny kunskap på två olika sätt, i första hand vad man själv upplever och i andra hand vad 

man lär sig från andra. Men det är endast de personer som har kunskap i ett ämne och som vet 
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vad de pratar om som kan vara en kognitiv auktoritet och influera andra.”Cognitive 

authorities are those people whose opinions and advice are taken more seriously with more 

weight being placed on their words than on the words of others”(Wilson 1983, se Rieh, 2009, 

s. 1340). Man kan vara mycket kunnig inom ett visst område men för att vara en auktoritet 

krävs det att man är i ett professionellt sammanhang, till exempel en lärare i ett 

undervisningstillfälle. Även böcker, tidningar och film kan vara kognitiva auktoriteter (Rieh, 

2009, s.1340). Folk söker information i dessa medier och kan man lita på avsändaren är det en 

kognitiv auktoritet. Ett förlag som är känt för att publicera högkvalitativa verk erhåller 

auktoritet. Till exempel kan även JIF, journal impact factor, visa på en sorts kognitiv 

auktoritet. Forskare väljer gärna att publicera sig i tidskrifter med hög JIF. 

Genom att vara påläst inom sitt ämne och befinna sig i ett undervisande tillfälle kan den 

akademiska bibliotekarien också vara en kognitiv auktoritet.  

6 Metod 
 

För att få in mitt empiriska material till denna studie skickades en webbenkät ut till Sveriges 

alla UH-bibliotek. En nackdel med enkäter som metod är den ofta låga svarsfrekvensen. 

Enligt Mangione (Mangione, 1995, s. 60-61, se Bryman, 2012, s. 235) bör svarsfrekvensen 

ligga runt 70-85 procent för att man ska få ett bra resultat. 50-60 procent är knappt godkänt. 

Under 50 procent är oacceptabelt och blir svarsfrekvensen så låg får man ha med det i sina 

beräkningar. Detta gäller dock postenkäter, vid webb- och emailenkäter blir svarsstatistiken 

ofta ännu lägre (Trost, 2012, s. 143). Det beror på att det är lättare att glömma bort ett email i 

inkorgslistan än ett fysiskt brev som ligger på bordet och att en påminnselse via email upplevs 

som tjatigare än ett brev. Det kan även bli problem med att enkäten inte kommer fram för att 

man har en felaktig adress eller för att mailet fastnar i ett spamfilter eller hamnar i 

skräpinkorgen (ibid. s. 143-144). En annan nackdel med webbenkäter menar Trost är att om 

man har för många obligatoriska frågor ökar eventuellt bortfallet, informanterna avbryter helt 

enkelt enkäten. Risken ökar att man öppnar upp ett nytt fönster på datorn och gör något annat 

istället. Det är bättre att få några svar än inga svar alls (ibid. s. 140). Det kan även bli problem 

med brist på bra svar på grund av att man har en dålig kontaktlista, det är inte rätt person som 

svarar på enkäten vilket ger ett ad-hoc urval (ibid. s. 136). Wildemuth däremot skriver att 

webbenkäter är idealiska för korta, enkla enkäter (Wildemuth, 2009, s. 269). Det är viktigt att 

ha med en inledande text till informanterna där man förklarar syftet med enkäten. Vidare 

skriver Wildemuth att det är viktigt att i förväg bestämma om man ska ha stängda eller öppna 

frågor eftersom det påverkar analysen. Stängda frågor med svarsalternativ är bra för att få 

entydiga svar medan öppna frågor är att föredra om ens enkät är mer utforskande i ett nytt 

ämne och man vill få en större respons (ibid. s. 267).  
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6.1 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet svarar på vilken utsträckning vi mäter det vi vill mäta på ett tillfredsställande sätt 

och om det går att upprepa. Medan validitet står för vilken utsträckning vi verkligen 

undersöker det vi vill undersöka. 

Termerna reliabilitet och validitet hör enligt Trost hemma i kvantitativa studier (Trost, s. 65). 

Vid kvalitativa studier är det inte lämpligt att använda dessa termer utan istället tala om 

trovärdighet. Trovärdigheten i studien visas enklast och bäst i anslutning till presentation och 

diskussion i metoddelen. Inom enkäter menar man att reliabiliteten står för att man ska få 

samma resultat om man gör om samma enkät vid ett annat tillfälle. Trost (ibid. s.64) menar att 

ett problem med detta är att man förutsätter ett statiskt förhållande. Denna enkät har alltså låg 

reliabilitet i den bemärkelsen att det inte kommer kunna upprepas med samma resultat. Denna 

studie är en tvärsnittsstudie och vid en eventuell upprepning av enkäten kommer svaren med 

stor säkerhet vara annorlunda då altmetri är ett fält i stor förändring och utveckling. Syftet 

med denna studies enkät handlar om att tolka och förstå hur det ser ut på UH-biblioteken just 

nu. Däremot bör validiteten vara god genom att alla enkätfrågor är väl motiverade och 

kopplade till problemformuleringen i studien. Enkätens frågor kan sägas mäta det jag vill 

undersöka i studien.  

6.2 Insamling av material 

 

Enkäten gjordes via verktyget Google Forms där man registrerar sig kostnadsfritt, endast ett 

googlekonto behövs. Google Forms eller Google Formulär, är ett fritt program som ingår i 

Google Docs. Enkäten hade standardiserade frågor, alla informanter fick samma frågor. 

Enkäten bestod av en kombination av slutna och öppna frågor. De flesta frågor hade öppna 

svarsfält för kvalitativ analys men med inslag av vissa kvantitativa frågor. Enkäten skickades 

ut 2014-04-30 via email och påminnelser till de som inte hade svarat skickades ut 2014-05-07, 

enkäten stängdes 2014-05-13. Det insamlade empiriska materialet består av enkätsvar från 

bibliotekspersonal från Sveriges UH-bibliotek. Enligt statistik från Kungliga biblioteket finns 

det 36 högskolebibliotek (Kungliga Biblioteket, 2014). Specialbiblioteken är borträknade och 

även Nordic School of Public Healths bibliotek då deras verksamhet lades ner under 2014. 

Det finns förvisso fler bibliotek, till exempel har Göteborgs Universitet tio olika 

biblioteksverksamheter, servicecenter, men i det här arbetet utgick jag från KB:s statistik och 

räknade med antal lärosäten. Andledningen till att jag inte skickade ut enkäten till alla 

biblioteksverksamheter knuta till ett lärosäte var att jag utgår från att de har samma policy när 

det gäller vetenskaplig kommunikation och undervisning även om den anpassas något vid 

olika institutioner. Det var även för att spara tid, jag samlade manuellt in alla kontaktuppgifter 

via lärosätenas hemsidor. Jag skickade ut enkäten till bibliotekens kontaktmail för allmän 

information och till bibliotekscheferna för att de skulla vara informerade om att bibliotekens 

personal hade blivit tillfrågade att besvara enkäten. Jag skickade inte ut någon enkät till 

Kungliga biblioteket då jag var intresserad av hur UH-bibliotek kopplade till ett lärosäte ser 

på altmetriska metoder. Forskning bedrivs på KB men är inte kopplat till något primärt 
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lärosäte, KB är vårt nationalbibliotek och av en annan bibliotekstyp. Jag separerade heller inte 

mellan Uppsala universitetsbibliotek och Högskolan Gotland. 2013 gick de två högskolorna 

samman efter ett riksdagsbeslut och all myndighetsverksamhet flyttades till Uppsala. 

Högskolan Gotland har ett bibliotek men det är ett integrerat bibliotek med folk- och 

högskolebibliotek i samma byggnad. Bibliotekets hemsida hänvisar till Uppsala och jag 

skickade således min enkät dit. Se bilagor för tillfrågade bibliotek, enkätmall och påminnelse.  

6.3 Analys av insamlat material 

 

Genom Google Forms fick man svaren i realtid och de kunde analyseras direkt i ett 

kalkylblad. Jag fick in elva svar innan jag skickade ut påminnelsen och när jag stängde 

enkäten hade jag fått in 23 svar. Av de tretton som svarade på Nelhans och Eklunds enkät 

svarade även sju stycken på min enkät. Dock visade det sig att några av svaren var dubbletter 

och vid ett lärosätes bibliotek hade två olika personer svarat på enkäten. Då de båda gav 

värdefulla svar beslöt jag att behålla dem i min analys. Jag räknade alltså med 21 svar totalt 

vilket gav en svarsfrekvens på 58,33 procent. Enligt Mangione räknas det som knappt godkänt 

men som nämnts tidigare gäller detta postenkäter och det är vanligt att det blir något lägre 

svarsfrekvens vid webbenkäter. I det här fallet får jag räkna svarsfrekvensen som god men att 

svaren mer ger en indikation om attityden om altmetri än en konklusiv slutsats. Då jag hade 

ett kvalitativt angreppssätt när jag analyserade det empiriska materialet valde jag att kopiera 

in svaren i Word för att lättare kunna läsa informanternas svar, i kalkylbladet var det svårt att 

få en överblick över svaren. Jag analyserade enkätsvaren kvalitativt då jag ville hitta 

informanternas egna uttryck och tankar. Jag läste det som verkligen sas i enkätsvaren istället 

för att bara titta på resultaten. Ett kvantitativt angreppsett hade gett svar i form av tabeller och 

diagram, och frågorna hade därför behövts ha omformulerats. Alla enkätsvar finns i min ägo.  

7 Resultat  
 

Här redovisas det empiriska materialet. Jag har tematiserat resultaten utifrån enkätens frågor 

och vävt in informanternas svar i texten. Första frågan är till för att ta reda på vilket UH-

bibliotek som svarar och vad informantens arbetsuppgifter är. Med fråga två till åtta som rör 

den metriska servicen på biblioteken ville jag se om och hur de jobbar med altmetri och vad 

biblioteket ser för fördelar och nackdelar med altmetri. Fråga nio till femton handlar om 

attityden kring altmetri. Här ville jag ta reda på hur bibliotekets personal som ett led i den 

vetenskapliga kommunikationen uppfattar doktorander och forskares inställning till altmetri. 

Kan man se någon attitydskillnad mellan mer erfarna, äldre forskare och yngre doktorander? 

Jag ville även se hur bibliotekets personal själva ser på altmetri, på dess framtid, om det kan 

erbjuda något annat än bibliometri och vilka risker med altmetri det finns. Analys och egna 

tolkningar sker i kapitel 8 Analys och diskussion. 
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7.1 Generell information 

 

Några bibliotekschefer har svarat på enkäten men flest svar har jag fått från personal vid 

biblioteken och de jobbar bland annat med vetenskaplig kommunikation, publicering, 

undervisning och forskarstöd, open access, statistik och bibliometri. Då jag bara kontaktat ett 

bibliotek vid varje lärosäte får man vara medveten om att det kan skilja sig åt även mellan 

lärosäten. Svaren ger en indikation hur det ser ut vid lärosätena. Till exempel valde jag att 

skicka min enkät direkt till biomedicinska biblioteket vid Göteborgs universitet då jag vet att 

de bedriver användarundervisning riktat mot doktorander där, hade jag istället fått svar från 

Humanistiska biblioteket hade svaren eventuellt varit annorlunda. Jag har valt att inte lyfta 

fram några enskilda personer som informanter utan som representanter för sitt UH-bibliotek. 

Vilka UH-bibliotek som svarat på enkäten finns att se i bilaga 1.  

7.2 Metrisk service på biblioteket 

 

Av alla svarande använder en stor majoritet bibliometriska metoder vid sitt lärosäte. En 

informant svarade ”vet ej” och vid Konstfack används inte bibliometri alls. Altmetri var inte 

helt oväntat inte lika utbrett, endast åtta av de svarande använde altmetri. Altmetric.com var 

det verktyg som användes mest och de har i snitt använt altmetri i ett till två år, Karolinska 

Institutets universitetsbibliotek har använt sig av altmetri längst av de som svarat, fyra till tre 

år och de använder även flest altmetriska verktyg, Altmetric.com, Impactstory och Plum 

Analytics.  

 

En majoritet svarar att de inte har någon kompetensutveckling internt om altmetri, endast 

Karolinska Institutets universitetsbibliotek, Chalmers bibliotek och Malmö högskola svarade 

att de har kompetensutveckling. De flesta som använder altmetri gör det på prov och nio av de 

svarande nämner att de informerar om altmetriska metoder vid användarundervisning till 

doktorander. Chalmers bibliotek har integrerat en API från Altmetric.com i deras 

publikationsdatabas, CPL. Det har även Umeå och Karlstad universitetsbibliotek gjort. Umeå 

universitetsbibliotek har integrerat Altmetric.com i publiceringsdatabasen DiVA på post-nivå 

men de har inga prenumerationer eller licenser för att kunna göra analyser. KTH använder 

inte altmetri just nu men de har diskuterat altmetri och funderar på att prova en period. 

Högskolan Dalarnas bibliotek använder heller inte altmetri men de nämner att de indirekt gör 

det; ”Detta då vi ingår i DiVA-konsortiet. Och DiVA använder sig av Altmetric.com. 

Högskolans publikationer erhåller alltså altmetricpoäng i DiVA”(Högskolan Dalarnas 

bibliotek, 2015). Linköping universitetsbibliotek försöker att vara försiktiga i deras 

användande av altmetri än så länge eftersom det inte är en accepterad metod men de vill ändå 

sprida information om det till sina forskare och doktorander eftersom det blir allt mer 

förekommande. Karlstad universitetsbibliotek nämner att de; ”använder de mest för att visa 

forskarna möjligheterna med Altmetrics som ett nytt sätt att mäta genomslag genom att titta 

på hur mycket en artikel uppmärksammas på nätet” (Karlstad universitetsbibliotek, 2015). På 

Södertörns högskolebibliotek har de precis avslutat ett försök med PlumX som presenterades 
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på Mötesplats Open Access i Malmö april 2015. De har undersökt hur högskolans 

publikationer kan följas och de för diskussioner med forskarna och 

kommunikationsavdelningen om hur högskolan kan använda detta. På Karolinska Institutets 

bibliotek, som arbetat med altmetri längst, introduceras och undersöks altmetriska metoder i 

deras kursverksamhet för forskare och forskarstuderande, detta ingår som en del när 

Karolinska skissar upp det nya publiceringslandskapet. ”Vi poängterar också finansiärernas 

uttalade intresse för altmetri. Dock mäter vi i dagsläget inte KIs egnapublicering med dessa 

metoder.”(Karolinska Institutets bibliotek, 2015).  

Vid Linköping universitetsbibliotek samlar de altmetrisk data för deras egna publiceringar 

som har data tillgänglig och visar upp detta som en topp tio-lista samt andel publikationer 

med ”sociala citeringar”. Topplistan kan man se på deras hemsida tillsammans med 

Altmetric.coms ”donut”. Internt tittar de även på vilka medier dessa ”sociala citeringar” 

kommer ifrån. De nämner också att de försöker följa utvecklingen inom området. Även 

Stockholms universitetsbibliotek använder Altmetric.coms badge. De har också prövat Plum 

Analytics men forskarna har inte varit nöjda. ”Vi utvärderade Plum Analytics vintern -14 och 

våra forskare dömde ut det pga dålig datakvalitet och att de misslyckades bevaka de kanaler 

vi förväntade oss. Vi kommer förmodligen ändå testa produkten under en trial då de visat upp 

förbättringar” (Linköping universitetsbibliotek, 2015). 

Frågan hur de ser på altmetrins för- och nackdelar gav många delade svar. De flesta lyfte fram 

altmetrins fördelar som att det visar en alternativ bild av forskningen och den snabba 

återkopplingen. Även att det täcker en större omfattning av forskarens resultat och att det ökar 

synligheten. Däremot framhåller de flesta att det är ett komplement och inget som ersätter 

citeringar. Stockholms universitetsbibliotek svarade att altmetrin visar en bredare spridning 

och bredare användning än citeringsdata; ” vilket kan hjälpa att visa upp prestation och 

framgångsfaktorer hos andra än de fält som indexeras i stora databaser och som har väl 

inarbetad publicerings- och citeringskultur med hög takt” (Stockholms universitetsbibliotek, 

2015). KTH nämner också det som en fördel att det är möjligt att se genomslaget för 

publikationer som inte är indexerade i traditionella citeringsdatabaser. Att det är en fördel för 

andra fält som vanligtvis inte får samma spridning säger även Umeå universitetsbibliotek 

”Kan användas till att främja spridning av forskning till omkringliggande samhället. 

Sistnämnda speciellt intressant för humaniora och samhällsvetenskap” (Umeå 

universitetsbibliotek, 2015). Chalmers bibliotek nämner att altmetri kan skapa ett mervärde 

för användarna av deras publikationsdatabas, att kunna se om ens publikation fått spridning i 

sociala medier kan vara spännande och intressant för forskaren. De ser det också som en 

fördel för Chalmers själva, att fler användare lockas att använda databasen oftare och att 

forskarna blir mer angelägna att registrera sina publikationer över huvud taget och på ett 

korrekt sätt. Ett vanligt problem är att forskarna anger felaktiga adresser till sitt lärosäte vilket 

gör det svårare att lägga in publikationerna i databaserna. Som marknadsföringssyfte tror de 

även att altmetri kan vara bra, om man vill lyfta fram en publikation eller forskare. Vid 

Göteborgs universitetsbibliotek ser man det som en fördel att altmetrin rör om lite i grytan, 
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”ruckar lite på "den etablerade ordningen", alltså IF, h-index
6
, top-cited etc som gärna blir 

självgående” (Göteborgs universitetsbibliotek, 2015).  

Som nämnts i litteraturkapitlet finns det mycket kritik mot altmetri som också återkom i 

informanternas svar. Det är otydligt vad man mäter och hur väl man mäter det, det är mer 

”flummigt”, ”Vad är det egentligen vi mäter?”,”Är det vetenskapligt?” Och som många 

påpekade, altmetrin säger inget om kvaliteten utan det framhäver kvantitet istället. Måtten är 

självgenererande till skillnad från citeringar och det kan bli problem med manipulerade mått. 

Malmö högskola ser inga fördelar alls med altmetri och anser att det är vilseledande och 

svårtolkad information. Jönköpings högskolebibliotek säger att de altmetriska måtten inte är 

tillräckligt utvecklade än så att man kan dra alltför stora generella slutsatser. Vidare säger de 

att måtten kan vara väldigt personberoende och att spridningen på till exempel sociala medier 

kan bero väldigt mycket på den enskilde forskaren. ”Detta kan i vissa fall bero på 

generationsskillnader, då användningen av sociala medier kan tänkas vara mycket vanligare 

för den yngre generationen forskare” (Jönköpings högskolebibliotek, 2015).  Linköpings 

universitetsbibliotek tar upp risken med negativa citeringar. Vi vet ju inte vad som sprids på 

sociala medier. En tweet eller en like säger ju inget om innehållet. Och publikationer med till 

exempel uppseendeväckande titlar kan få stor spridning men säger heller inget om innehållet 

eller kvaliteten på arbetet.  KTH tar upp problemet med att det inte finns någon standard och 

det finns inga redskap för storskalig analys av altmetri, till exempel om man vill undersöka 

hundra forskare. Oklarheter kring täckningen, svårigheter att säga vad den altmetriska 

informationen egentligen betyder, tar Södertörns högskolebibliotek upp. Vilka är det 

egentligen som delar och recenserar? Är det andra forskare eller allmänheten? ”Båda är 

intressanta men ur olika perspektiv”(Södertörns högskolebibliotek, 2015). Chalmers bibliotek 

säger att trots att det kan finnas fördelar är de långt ifrån att använda altmetri i 

utvärderingssyfte på grund av att man ännu inte kunnat definiera värdet av en tweet eller en 

like och att det altmetriska värdet känns otillförlitlig och lättmanipulerat. Precis som många 

andra av informanterna nämner Stockholms universitetsbibliotek att det är otydligt vad man 

egentligen mäter och hur väl man mäter det, vilket i praktiken leder till att siffrorna är 

omöjliga att använda för någon som helst typ av jämförelser. Det finns också enligt dem en 

risk att indirekt påverka forskningens utformning och inriktning; ”Introduktionen av nya mått 

tenderar att göra det, när de väl börjar räknas. Jfr måtten antal publ (diskussioner om 

salamiproduktion
7
) och citeringar (diskussioner om att man måste ha säljande resultat). 

Extremtanken: Kommer altmetri tvinga fram tweet-bar forskning?”(Stockholms universitet, 

2015).   

7.3 Åsikter kring altmetri 

 

På frågan om de uppfattar att forskare känner till altmetri svarade de flesta ”vet ej” eller 

”nej”, endast fem svarade ”ja”. En del har svarat att de nämner altmetri vid 

                                                 
6
 H-index eller Hirsch-index baseras på en forskares mest citerade artiklar och antalet citeringar forskaren har 

mottagit i andra artiklar. 
7
 Salamiproduktion eller salamipublicering är när man styckar upp sin vetenskapliga rapport för att på så sätt få 

fler publiceringar, vanligare bland de ”hårda ämnena” än humaniora där det är svårare att dela upp sin text. 
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undervisningstillfällen till doktorander vilket förklarar att de känner till altmetri. 

Kommentarer från forskare och doktorander som bibliotekspersonalen fått angående deras 

attityd till altmetri visar att det inte skiljer sig åt. Doktorander och forskare har mer eller 

mindre samma åsikter. De flesta nämner att både forskarna och doktoranderna ser på altmetrin 

som en ”rolig grej” men med viss skepsis. De tycker att det är roligt att se spridningen och 

nedladdningen av sitt eget material. Karlstad universitetsbibliotek skriver att det är en ”kul 

grej” men inget man ska satsa på, forskarna gillar att se på demografin, i vilka länder man har 

twittrat om deras forskning. Vid Stockholms universitet är forskarna kritiska mot 

datakvaliteten men ser altmetrin som rolig för ”navelskåderi”. Vid Blekinge tekniska 

högskola föredrar forskarna att använda Google Scholar för att se  

h-indexmätningar och alla är mer eller minder intresserade av att se visningar och 

nedladdningar av sina egna dokument. Vid Göteborgs universitet, biomedicinska biblioteket, 

har de inte direkt fått några kommentarer men de nämner att många inom deras fakulteter, 

bland annat medicin och natur, är glada och nöjda med de traditionella måtten; antal 

publikationer, impact factor, citeringar och h-index. Detta påverkar även de yngre forskarna; 

”Nya forskare socialiseras in i detta tänk och vår uppfattning är att få utnyttjar sociala 

medier för att sprida sin forskning” (Göteborgs universitetsbibliotek, 2015). 

Högskolebiblioteket i Jönköping säger att bland forskarna finns det en viss skepsis men att 

doktoranderna tycker det är mer intressant. Vid doktorandundervisning nämns altmetri och för 

de yngre doktoranderna som är mer vana att använda sociala medier har den delen av altmetri 

varit intressant. Vid Linköpings universitet är det istället nästan tvärtom. De nämner att de har 

en del seniora forskar som är väldigt aktiva på sociala medier såsom Twitter och Facebook 

eller har sina egna bloggar. Trots det har det varit en blandad respons, från att altmetri verkar 

intressant till att det är helt oviktigt och inget man ska fästa stor uppmärksamhet på. När det 

gäller doktoranderna har något fler fått information om altmetri än seniora forskare. Från 

doktoranderna har kommentarerna varit ganska kritiska. ”De verkar väl medvetna om att 

"vem som helst" kan skriva på sociala medier och att det är lätt att få en spridning av 

kontroversiella ämnen eller åsikter” (Linköpings universitetsbibliotek, 2015). Umeå 

universitetsbibliotek har inte fått några kommentarer från seniora forskare men doktoranderna 

uppskattar altmetri som en alternativ kanal för spridning. Men de har ofta en kritisk syn på 

värdet för den framtida karriären inom akademin, ”men högre värde för den ideella idéen om 

vad ens verksamhet som forskare ska kunna ge till samhället” (Umeå universitetsbibliotek, 

2015). Södertörns högskolebibliotek svarar att doktoranderna tycker att det är intressant att se 

för egen del men att de är mycket tveksamma till att använda altmetri för utvärdering. De är 

inte positiva över lag till kvantitativ utvärdering oavsett om det är citeringar eller 

nedladdningar.  

Många av informanterna som svarat på om de ser att altmetri kan erbjuda något annat än 

bibliometri säger att de ser det som ett komplement till bibliometri. Att det är ett alternativ till 

att bara titta på citeringar och att det står för synliget och visar på en annan spridning. 

Högskolan i Borås svarar att de absolut ser att altmetri kan erbjuda något annat än altmetri. 

Altmetrin mäter impact kopplad till industrin och allmänhet till skillnad från bibliometri som 

bara mäter vetenskaplig impact. De säger också att det är viktigt att marknadsföra sig själv i 

en vidare kontext för samhällelig och personlig utvekling. ”Att kunna mäta denna impact gör 
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det möjlighet att utvärdera och anpassa sina kommunikationskanaler.” (Högskolan i Borås 

bibliotek, 2015). Göteborgs universitetsbibliotek säger att altmetrin vidgar perspektivet, att 

det twittras om en artikel eller att den delas på Mendeley säger också något om dess värde. 

Högskolebiblioteket i Jönköping svarar också att altmetri kan erbjuda något mer; 

”Ja, då forskningskommunikation alltmer sker via sociala medier och plattformar som 

ResearchGate m.m. så kan det kanske sporra till att vara mer aktiv vad gäller diskussion och 

spridningen av sin forskning. En annan altmetrics-indikator som antalet nedladdningar är ju 

också ett mått som visar ett mer direkt genomslag och som, när det gäller parallellpublicering, 

påvisar fördelar med open access.” (Högskolebiblioteket i Jönköping 2015).  

 

Linköpings universitetsbibliotek skriver att den ofta snabba responsen jämfört med ”vanliga” 

citeringar är intressant och KTH skriver att det är viktigt att forskningen når utanför 

vetenskapssamhället vilket altmetrin kan visa på. Det skriver även Chalmers, att med hjälp av 

altmetrin kan man få en bild av spridningen, ”…som dels är snabbare än den man får genom 

att kolla på citeringar, men som också visar en annan del av den vetenskapliga 

kommunikationen, som förhoppningsvis är mer inkluderande av samhället i stort.” (Chalmers 

bibliotek, 2015). Umeå universitetsbibliotek tar också upp att altmetrin kan få forskningen att 

nå omvärlden, trots att almetrin är osäker och skakig. Men också i mer informella kanaler, 

”Möjligen att jämföra med surret i fikarummet på institutionen, men i ett större rum.” (Umeå 

universitetsbibliotek, 2015). Södertörns högskolebibliotek svarar att altmetrin ofta innefattar 

citeringar från till exempel Scopus medan bibliometrin är mer en citeringsanalys. Att använda 

olika indikatorer är generellt positivt, då för att samband och mönster kan upptäckas.  

Konstfacks bibliotek säger att ja, altmetrin kan erbjuda något annat än bibliometri men att 

osäkerheten är stor;  

”Ja, bibliometri fungerar inte alls inom konstnärlig forskning. Det finns ingen tradition att citera 

andra forskare. Inget publiceras i tidskrifter ingående i ISI/WoS eller Scopus. Därför skulle 

altmetri ev kunna användas inom detta fält, men osäkerhetsfaktorer är så höga att 

refereegranskning är att föredra om man är ute efter kvalitet. Genomslag är inte samma som 

kvalitet”(Konstfacks bibliotek, 2015). 

Framtiden för altmetrin har fått svar som: god, tar en större roll, positiv och allt viktigare. 

Stockholms universitetsbibliotek säger att altmetrins framtid kommer, att vi lever i ett 

mätsamhälle. Jönköpings högskolebibliotek däremot skriver att det är ”svårt att säga. Om det 

blir ett mått som kan användas vid utvärdering så krävs det nog mer utveckling över lag”. 

Linköpings universitetsbibliotek svarar att rent spekulativt tror de att altmetri kommer att 

växa och utvecklas eftersom användingen av sociala medier ökar. Och den enskilda 

publikationen blir allt mer viktigare än till exempel kanalen där den publicerades. Dessutom 

ger altmetri möjlighet att kommentera forskningsprodukter som inte kommer i tryckt form 

som till exempel videor, simuleringar och konst. De säger dock att utvecklingen av altmetri är 

beroende av att det tas fram standardiserade mått och jämförelsetal. Karolinska Institutets 

universitetsbibliotek ser att utvecklingen är intressant om man lyckas lösa det potentiella 

problemet med manipulation av indikatorerna. De ser också att populariseringen av 

forskningsresultat kan gynnas av dessa alternativa indikatorer. KTH svarar att altmetrin i 
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framtiden kan bli allt viktigare och på sikt kanske till och med ta över och bli viktigare än den 

traditionella citeringsanalysen. Chalmers bibliotek tror att altmetrin kommer bli större samt 

hitta en bättre form, särskilt inom marknadsföring av forskning, av forskare och för forskare. 

Chalmers säger också att det skulle vara spännande att använda altmetri till att förutspå vilka 

publikationer som kommer att bli högt citerade. Marknadsföring mot olika grupper tar även 

Högskolan i Borås bibliotek upp; 

”När det gäller altmetri så är det i min mening kopplat till personlig marknadsföring mot en ny 

användargrupp. För att bli en slagkraftig forskare, krävs marknadsföring av forskningen. 

Traditionella publiceringsmodeller pressar forskare till att publicera forskning i en tidskrift som 

har många läsare som kan tänkas vara intresserade av referera till publikationerna (det är också 

viktigt att tidskriften är indexerad i rätt databaser, databaser där denna slagkraft kan mätas). När 

det gäller altmetri handlar det delvis om att göra sig synlig för andra typer av läsare och 

intressenter som exempelvis: politiker, industrianställda eller journalister (personer som på något 

sätt kan vara till nytta för dig som forskare i form av anslag eller ytterligare impact). Värt att 

reflektera över är också synligheten på Google, som kan tänkas göra dig mer synlig för eventuella 

forskare som inte publicerar i dina favorittidskrifter.” (Högskolan i Borås bibliotek, 2015). 

Malmö högskolas bibliotek tror att det förmodligen kommer fler olika förlag, aggregatorer 

och söktjänster med mera som tillhandahåller fler altmetriska uppgifter eftersom de är enkla 

och förhållandevis billiga genom API:er. Södertörns högskolebibliotek tror att altmetrins 

framtid kommer vara ämnesberoende. De ämnen som redan nu ser en nytta med att räkna 

citeringar ser även nyttan i att räkna andra saker medan de som förespråkar en mer kvalitativ 

inställning till forskning är mer tveksamma till altmetrin. ”Ska en publikation värderas efter 

sin användning bara, och inte sin kvalitet (det är inte alltid samma sak)? vad händer med 

sleeping beauties
8
? (Södertörns högskolebibliotek, 2015). För att se mönster tror de att det 

kommer ske spännande saker och på individuell nivå kan altmetrin användas av forskaren 

själv för att göra riktade spridningsinsatser. 

Göteborgs universitetsbiblioteks informant däremot tror att altmetrin eventuellt är på väg ner 

eller att det tillsammans med bibliometri och sakkunnighetsbedömning kan fördjupa bilden av 

forskning;  

”tror bibliometrin peakat och att sakkunnighetsbedömning är på ingång, gissar därmed att 

altmetrin också är på väg ner? Eller så kör man det spåret tillsammans med bibliometri och 

sakkuniggranskning, låter de tre tillsammans komplettera och fördjupa bilden av forskning vid en 

institution eller högskola” (Göteborgs universitetsbibliotek, 2015).  

På frågan om altmetrins risker var det många som hänvisade till fråga åtta, om altmetrins 

nackdelar. Informanterna anser att det finns risk att indirekt påverka forskningen, de 

altmetriska siffrorna går inte att använda för jämförelser och det är otydligt vad man mäter, 

och att det som går att mäta blir det som blir viktigt. BTH ser stora risker med system som 

inte är samkörda som mäter samma sak. Karlstads universitetsbibliotek tar också upp risken 

med mätningen, att altmetrin överskattas och att det blir för många aktörer som alla mäter 

olika. Det finns ingen enhetlighet. Konstfacks bibliotek tar upp risken med att det är lätt att 

manipulera och att det är svårt att tolka siffrorna. När altmetrin används för dessa syften kan 

                                                 
8
 Publikationer som går obemärkt förbi men som helt plötsligt får nytt liv och spridning.   
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slutsatserna lätt bli felaktiga, påpekar Malmö högskolas bibliotek. Jönköpings 

högskolebibliotek säger att risken när det gäller numerära indikationer på forskning är att de 

inte hanteras med den kritiska syn man borde ha när de väl hamnar i forskningspolitikers och 

UH-ledningars händer. Högskolan Västs bibliotek svarar att forskarna är rädda att altmetrin 

missbrukas och att det finns risk att de blir felciterade. KTH i sin tur säger att medialiseringen 

av forskningen kan riskera att bli som ”vetenskapens kvällspress” för att nå ut och Göteborgs 

universitetsbibliotek skriver att det är svårt att mäta genomslag när något blir viralt. 

Karolinska Institutets universitetsbibliotek påpekar att ”den mindre "sexiga" forskningen 

kommer att ha svårt att hävda sig då det kommer att vara de mest uppseendeväckande 

resultaten inom för allmänheten begripliga områden som kommer att få störst genomslag”.  

Detta kan komma att få negativa konsekvenser för finansiering av vissa forskningsprojekt 

som är viktiga men som inte är så lätta att förstå för allmänheten.  

Många av informanterna drar kopplingar till bibliometri; ”samma som med bibliometri – vad 

är det vi mäter, hur mäter vi det och vad säger det” (Göteborgs universitetsbibliotek, 2015) 

och ”samma risk som bibliometri, att man ser synlighet som en indikator på kvalitet” (Luleå 

universitetsbibliotek, 2015). Umeå universitetsbibliotek säger att risken är att altmetri likställs 

med bibliometri som värdemätare. ”Bibliometrin har många problem och svagheter, men 

ändå en granskningsbar metodologi och jämförbara datakällor. Detta är så vitt jag kan se i 

dagsläget inte fallet med altmetri” (Umeå universitetsbibliotek, 2015). Högskolan i Borås 

bibliotek tar upp att det vore negativt om vi börjar använda altmetriskt impactmått för att 

fördela medel: ”Redan när vi gör detta utifrån bibliometrisk impact missar vi det som 

egentligen borde vara i fokus, Dvs. forskningens kvalitet” (Högskolan i Borås bibliotek, 

2015).   

Även Linköpings universitetsbibliotek och Chalmers bibliotek tar upp riskerna med att 

använda altmetri för utvärdering. Linköping skriver att som med alla utvärderingsmodeller 

finns det risk att man styr forskningen för att passa modellen; 

  ”…som att t.ex. koncentrera sig på det som är populärt i samhället just nu för att på så sätt få en 

stor spridning av sin forskning. Men det är nog större risk att resultaten från en altmetrisk studie, 

precis som med vanlig bibliometri, övertolkas av de som inte vet om begränsningarna med 

altmetri”(Linköpings universitetsbibliotek, 2015). 

Chalmers nämner även att det finns risker med datakvaliteten och risk för manipulation. 

Sedan är det problematiken med att översätta en like eller en tweet till ”vetenskaplig poäng”, 

det kan ju vara en förälder som klickat. Vad betyder då en like eller en tweet egentligen i det 

sammanhanget? Men som användarvärde för webbtjänster tycker informanten på Chalmers att 

det är ”superspännande”.  

8 Analys och diskussion 
 

I detta kapitel tolkas och diskuteras enkätens empiriska resultat utifrån forskningsfrågorna 

tillsammans med egna tankar och funderingar. Det teoretiska ramverket kopplas till resultaten 

för att kunna se om det finns något samband mellan informanternas svar och begreppen 
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technologies of narcissism, technologies of control och bibliotekaren som kognitiv auktoritet.  

Jag avslutar även kapitlet med att kort sammanfatta de teoretiska begreppen och deras 

koppling till det insamlade materialet.  

 

8.1 Används altmetri på svenska UH-bibliotek, och i så fall hur?  

 

Nästan alla svenska UH-bibliotek som svarade på enkäten använder sig av bibliometri. Jag 

frågade inte i min enkät hur de använder bibliometri då det är en hel studie i sig. En del 

lärosäten gör bara en bibliometrisk analys av publicering medan andra använder sig av 

bibliometriska resultat för att förmedla forskningsmedel. Användningen av altmetri var 

däremot inte lika utbrett. Det var endast åtta informanter som svarade att de använder sig av 

altmetri; Stockholm universitetsbibliotek, Högskolan i Borås bibliotek, Karlstads 

universitetsbibliotek, Linköpings universitetsbibliotek, Karolinska Institutets 

universitetsbibliotek, Södertörns högskolebibliotek, Chalmers bibliotek och Umeå 

universitetsbibliotek. De flesta av dessa lärosäten bedriver utbildning inom flera områden men 

gemensamt är att de alla har utbildningar inom teknik. Har det varit en bidragande faktor att 

de då söker sig och vill testa ny teknik på webben? Att de är early adopters? Technologies of 

narcissism representerar forskarnas och doktorandernas vilja att kunna ta del av dessa nya 

altmetriska verktyg. De flesta som använder altmetri gör det på prov, för att testa om det är ett 

lämpligt verktyg för lärosätet. Och de ser altmetri som ett komplement till bibliometri och 

inget alternativ. Technologies of control är fortfarande stark, bibliometrin kommer inte 

ersättas med altmetri.  

De lärosäten som använder almetri tittar på altmetrisk data och visar hur olika 

publiceringskanaler ser ut. Många har integrerat Altmetric.com i sina publiceringsdatabaser 

och ett lärosäte samlar in altmetrisk data och redovisar det i en topp-tio lista. Att som 

användare få del av de mest populära artiklarna via bibliotekets webbsida ser jag som en form 

av digital browsing. Wouter och Costas nämner att man kan använda impactverktygen 

technologies of narcissism och technologies of control som informationsfilter för att välja ut 

inflytelserika artiklar och topp-tio listor blir då just ett informationsfilter.   

Biblioteket informerar forskare och doktorander om altmetri och olika altmetriska metoder. 

Rollen som kognitiv auktoritet bekräftas här, bibliotekarierollen stärks och den veteskapliga 

kommunikationen anpassar sig till det nya, technologies of narcissism. Bibliotekarierna 

informerar om hur användandet av altmetri ger ett bredare och snabbare genomslag och hur 

det kan användas för marknadsföring, både för den enskilde forskaren och för lärosätet. I 

dagens tekniksamhälle är efterfrågan på enkla, alternativa verktyg som kan beräkna impact 

stor. Jag ser det som att technologies of narcissism står för denna efterfrågan på att kunna 

beräkna impact och marknadsföring, att forskaren själv ska kunna se sin spridning och bidra 

till den. 
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8.2 Hur upplever bibliotekarierna attityden från forskarna, gällande deras 

åsikter om altmetri? 

  

Då fråga tio och elva, som berörde forskarnas och doktorandernas åsikter om altmetri, inte var 

obligatoriska att svara på i enkäten, fick jag endast in ett fåtal svar. Resultaten, från de 

informanter som svarade, visade att man inte kunde se någon skillnad i attityd mellan mer 

erfarna forskare och doktorander. De flesta bibliotekarier upplever att forskare och 

doktorander tycker att altmetri är ”intressant och en kul grej” men att de känner viss skepsis 

då de inte vet exakt vad det altmetriska värdet står för. Vissa är kritiska mot datakvaliteten 

och en del är kritiska mot att ”vem som helst” kan kommentera och dela på sociala medier. En 

del nämner att forskarna är nöjda med mer traditionella mått, att kolla på h-index, citeringar 

och impact factor. Technologies of control, de traditionella verktygen, är fortfarande så starkt 

etablerat i vissa akademiska kretsar. Medan andra svarade att deras forskare inte alls är 

positiva till kvantitativa utvärderingar över huvud taget. Ingen ställer sig positiv till att 

använda altmetri för utvärdering av forskning då det är för outvecklat och osäkert än så länge. 

Jag skulle vilja säga att eftersom altmetri i relation till bibliometri fortfarande är väldigt ungt, 

håller jag med om att altmetri inte är lämpligt att använda för utvärdering. Däremot skriver 

Wouter och Costas (2012) att interaktioner mellan technologies of narcissism och 

technologies of control kan ge framtida gestaltningar av impactverktyg. Altmetrin som 

komplement till bibliometrin skulle i framtiden kunna vara ett hjälpmedel vid 

resursfördelning.  

De flesta ser altmetrins fördel som att det är givande för forskarna och doktoranderna att se 

vart och hur deras material delas och används och att det är ”kul för navelskåderi”. 

Technologies of narcissism tillsammans med technologies of control, hjälper dessa nya 

altmetriska verktyg den enskilde forskaren att själv kunna ta reda på hur stor spridning eller 

hur många altmetriska poäng hen har fått. Enligt både Åström & Hansson (2011) och Eltén & 

Hörnlund (2009) är bibliotekarierollen i förändring. Yrkesrollen anpassas till samtiden. 

Kanske måste forskarkåren också ta till sig den nya tekniken och se möjligheterna. 

Bibliotekarien som en kognitiv auktoritet kan vara en stödjade resurs för forskaren i denna 

process. Nelhans & Eklund säger att bibliotekarien har störst kunskap om publicering och är 

en viktig resurs i biblioteket. Det stärker ytterligare bibliotekarien som kognitiv auktoritet. 

8.3 Hur kan altmetriska verktyg vara ett hjälpmedel i den vetenskapliga 

kommunikationen och vad är almetrins för- och nackdelar enligt 

bibliotekarierna? 

 

För att bibliotekspersonalen ska bli kognitiva auktoriteter uppmuntras de att hålla sig 

uppdaterade inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Det gynnar den 

vetenskapliga kommunikationen och höjer yrkesrollen som scholarly communication 

specialist och rollen som learning support (Galligan & Dyas-Correia, 2013, s. 58). 
Interaktionen mellan bibliotekarie och forskare blir mer professionell ju mer påläst man är. 
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Att känna till altmetriska verktyg och metoder borde därför stimuleras även om lärosätena inte 

använder dem aktivt, bland annat för att kunna informera och lära ut. Altmetriska verktyg kan 

hjälpa bibliotekarierna att visa forskare hur deras forskning sprids och dess alternativa impact 

och lära ut hur verktygen skall användas.  De altmetriska verktygen visar också hur lärosätets 

publiceringslandskap ser ut och genom att samla in den altmetriska datan kan användarna se 

de mest populära artiklarna just nu. Genom detta informationsfilter sprids artiklarna och 

forskningen kan nå en större målgrupp. Denna form av digital browsing, tror jag leder till 

serendipitet, att man kanske upptäcker en intressant artikel som man egentligen inte letade 

efter. 

Precis som i The Altmetric Manifesto (Priem et al, 2010) svarade informanterna att altmetrins 

fördelar är snabbheten, mångfalden och öppenheten. En av de största fördelarna med altmetri 

är att det sprider forskningen till allmänheten på ett lättare sätt och att altmetrin kan gynna 

forskningsfält som vanligtvis inte får höga citeringar. Till exempel humaniora som 

Hammarfelt (2015) analyserade eller konst som informanten vid Konstfack nämnde.  

Däremot är altmetrin inget komplement till citeringar. De nya altmetriska verktygen måste 

samarbeta med de äldre och inte ersätta dem. Som Wouter & Costas säger måste technologies 

of control, technologies of narcissism och informationsfilter interagera med varandra (2012). 

Datan är fortfarande väldigt osäker och den kan vara lättmanipulerad. Det finns heller ingen 

gemensam standard, en citering är en citering, vare sig den finns i Scopus eller Web of 

Science men med altmetriska värden vet man inte vad det står för. I illustration nummer två 

på sidan fyra kan man se det altmetriska värdet för Thelwall et al.s artikel Do Altmetrics 

Work? Twitter and Ten Other Social Web Services, 231 poäng, men vad säger det? Antal 

citeringar är lätt att greppa men det altmetriska värdet är mer abstrakt. En tweet visar bara att 

en artikel har blivit delad och omnämnd men inte varför, det står mer för kvantitet än kvalitet.  

 

8.4 Sammanfattning teoretiska begrepp 

 

Technologies of narcissism står enligt Wouter och Costas för forskarens efterfrågan för nya 

verktyg för att enkelt kunna se impact. Altmetriska verktyg hjälper forskaren att se sin egen 

impact, samtidigt som det är ett verktyg för bibliotekarien i den vetenskapliga 

kommunikationen. Resultaten visade att forskarna tycker det är givande att se sina egna 

altmetriska impact, även om det mest är för skoj skull eller ”navelskåderi” som en informant 

svarade.  

Technologies of control syftar på de nuvarande bibliometriska metoderna som används för 

bedömning och citeringsanalys. Eller i det extremaste fallet, kontroll av forskaren. En del 

informanter svarade att på deras lärosäten var forskarna nöjda med de traditionella 

citeringssätten. Det var ingen som trodde att altmetrin kommer ersätta bibliometrin utan de 

kommer interagera med varandra.  
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Kognitiv auktoritet är den eller de personer som är lärda inom ett ämne och som för den 

kunskapen vidare i ett professionellt sammanhang. Bibliotekarien är en kognitiv auktoritet 

och de informanter som svarade att de informerar och lär ut om altmetri bekräftar det.    

9  Slutsats  
 

Syftet med denna studie var att göra en tvärsnittsstudie över det altmetriska användandet på 

svenska UH-bibliotek. Jag ville se om och hur de använder altmetri och hur det kan gynna den 

vetenskapliga kommunikationen mellan bibliotekarier och forskare. Jag ville även ta reda på 

vilka nackdelar och fördelar bibliotekarierna ser med altmetri.  

Under arbetets gång medan jag skrev denna kandidatuppsats fick jag vid upprepade gånger 

förklara vad altmetri är för något. Både för folk utanför biblioteks- och 

informationsvetenskapsfältet men också för folk inom fältet. Många vet inte vad altmetri är 

för något. Min studie har bidragit till att lyfta kunskapen om altmetri bland andra 

bibliotekarier och intresserade.  

Altmetrin är fortfarande för ung i relation till bibliometri och för oprövad som metod för att 

den ska anses vara helt accepterad. Men bibliotek har alltid anpassat sig till nya medier och 

förändringar. Som Åström och Hansson (2011) nämner har bibliotekarierna tagit en mer aktiv 

roll i den vetenskapliga kommunikationen och utvecklats med tillgången till den nya tekniken. 

Att biblioteken vanligtvis brukar vara early adopters av ny teknik talar för att altmetrin 

kommer att utvecklas och användas mer flitigt av UH-biblioteken så länge riskerna tas på 

allvar och att de altmetriska verktygen själva blir mer samspelta. Altmetrin hör idag, skulle 

jag säga, till den informella vetenskapliga kommunikationen i och med att altmetrin är så pass 

ung. Enligt Eltén och Hörnlund (2009) berör den informella vetenskapliga kommunikationen 

de övriga samtalen inom forskningssammanhang medan den formella kommunikationen rör 

publicering. Kanske att altmetrin närmar sig den formella vetenskapliga kommunikationen ju 

mer altmetrin utvecklas. Att altmetrin utvecklas och förändras ställer krav på bibliotekariernas 

yrkesroll som Galligan och Dyas-Correia (2013) delade in i scholarly communication 

specialist och learning support. För att bibliotekarierna ska kunna vara specialister inom 

vetenskaplig kommunikation och en lärande support måste de hålla sig uppdaterade inom 

biblioteks- och informationsvetenskapsfältet vilket också stärker dem som kognitiv auktoritet.  

Kritiken mot altmetri, som Priem (2014) tar upp, var även något som dök upp i enkätsvaren. 

Just att det är lätt att manipulera den altmetriska datan och att den är snedvriden. Det är viktigt 

att lyssna på kritiken och vara medveten om altmetrins begränsningar innan man börjar 

använda sig av altmetri på ett lärosäte. Begränsningarna med altmetri är att det krävs en DOI 

och att det täcker mest engelskspråkiga artiklar (Hammarfelt, 2014). Nackdelen är att de 

altmetriska siffrorna kan förvrängas eller feltolkas. Och det är inte säkert att den altmetriska 

uppmärksamheten mäter kvalitet eller impact. Altmetrins fördelar kan sammanfattas med att 

det ger snabb impact, datan är transparent, altmetrin inkluderar fler mediekanaler, och att 

altmetri kan visa på impact i vetenskapsfält som vanligtvis inte får många citeringar. 

Hammarfelt (2014) menar att altmetrin kan vara ett alternativ för humaniora och informanten 
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vid Konstfacks bibliotek svarade att altmetrin eventuellt skulle kunna användas vid 

konstnärlig forskning men att osäkerheten är för hög.  

Studier har också visat att det finns ett samband mellan altmetri och framtida citeringar 

(Priem, et al., 2012) och (Thelwall, et al., 2013). Altmetrin ska inte vara till enbart för 

utvärdering och resursfördelning, utan som ett hjälpmedel. Altmetrin ska visa på öppenhet 

och vara ett verktyg för att få större genomslag. En av de största fördelarna med altmetri är att 

den når utanför akademin. Altmetrin hjälper vetenskapen att spridas till allmänheten, 

forskningen når ut till de som vanligtvis inte tar del av forskning. Däremot är det en stor risk 

att man påverkar och styr forskningen om man uppmuntrar till att de vetenskapliga artiklarna 

ska riktas mot allmänheten. Många av informanterna i enkäten svarade att ”altmetri kan visa 

på spridning...” och ”altmetriska poäng kan bero på att…” istället för ”så här är det”. Det 

tolkar jag som att inga slutgiltiga svar finns, altmetrin är fortfarande under utveckling och mer 

forskning behövs, både kvalitativ och kvantitativ. Användningen av altmetri var heller inte 

särskilt stor av de svarande men jag tror att fler UH-bibliotek kommer att se möjligheterna 

med altmetri. Precis som användningen av sociala medier över lag har ökat tror jag att 

användandet av altmetri kommer att öka framöver. Jag tror att det finns ett värde bland UH-

biblioteken att ligga i framkant så länge man är medveten om altmetrins risker.  

10 Förslag på vidare forskning 
 

Fem år har gått sedan Priem myntade termen altmetri. Fem år inom forskningsvärlden är 

ingen lång period och gemensamt för många av artiklarna som tas upp i denna 

kandidatuppsats är att de nämner att mer forskning behövs. Det hade varit intressant att se en 

longitudinell studie längre fram när mer altmetrisk data finns. Både en större jämförande 

kvantitativ studie mellan citeringsimpact och altmetrisk impact men också en kvalitativ studie 

om hur forskare faktiskt upplever altmetri. Som förslag till kandidatuppsatsämne hade det 

varit intressant att intervjua eller genom en enkätstudie ta del av doktoranders och forskares 

attityd gentemot altmetri. Hur uppfattar de altmetri i relation till traditionell bibliometri? Och 

ingår det undervisning om altmetri i deras doktorandkurser? Och kanske viktigast av allt, och 

det mest intressanta; använder de altmetri över huvud taget och i så fall hur? I denna studie 

utgick jag från KB:s statistik och sände endast min enkät till de 36 lärosätena som var listade 

där men det finns så många fler akademiska bibliotek. Det hade varit intressant att göra en 

större studie där fler bibliotek inkluderades. Det hade också varit givande att se hur och om 

det skiljer sig mellan de olika vetenskapliga ämnena.   
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12 Bilaga 1 

12.1 Kontaktlista 

Enkäten skickades ut till följande informanter:  

UH-bibliotek Fått svar 

Anna Lindh biblioteket  

Blekinge Tekniska Högskola. Biblioteket ja 

Chalmers bibliotek ja 

Ersta Sköndal högskolebibliotek ja 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH biblioteket  

Göteborgs universitetsbibliotek, biomedicinska ja X 2 

Handelshögskolan i Stockholm. Biblioteket  

Högskolan Dalarna. Biblioteket ja 

Högskolan i Borås. Bibliotek & läranderesurser ja 

Högskolan i Gävle. Biblioteket  

Högskolan i Halmstad. Biblioteket  

Högskolan i Jönköping. Biblioteket ja 

Linnéuniversitetet i Kalmar svarar ihop med Växjö  

Högskolan i Skövde. Biblioteket  

Högskolan Kristianstad Lär och Resurscentrum  

Högskolan Väst, Biblioteket ja 

Karlstads universitetsbibliotek ja 

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket ja 

Konstfacks bibliotek ja X 2 dubblett 

Kungl. Konsthögsk. Arkitekturskolans bibl.  

Kungl. Tekniska högskolans bibliotek ja 

Linköpings universitetsbibliotek ja 

Luleå universitetsbibliotek ja X 2 dubblett 

Lunds universitets bibliotek  

Malmö högskola. Bibliotek och IT ja 

Mittuniversitetets bibliotek ja 

Mälardalens högskolas bibliotek  

Polishögskolans bibliotek  

Röda Korsets Högskola. Biblioteket  

Stockholms universitetsbibliotek ja 

Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek  

Södertörns högskolebibliotek ja 

Umeå universitetsbibliotek ja 

Uppsala universitetsbibliotek + Högskolan Gotland ja 

Örebro universitetsbibliotek  

Stockholms konstnärliga högskola  
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13 Bilaga 2 

13.1 Enkätmall 

 

Hej 

Mitt namn är Liza Nordfeldt och jag skriver just nu min kandidatuppsats vid Högskolan i 

Borås. Min studie handlar om altmetriska metoder och vetenskaplig kommunikation. Altmetri 

är en relativt nyligen skapad metod för att analysera och observera det vetenskapliga 

genomslaget på sociala medier och onlinebaserade verktyg till skillnad mot bibliometri som 

mäter genomslag baserat på citeringar. Jag vill genom en tvärsnittstudie se hur det ser ut på de 

svenska UH-biblioteken just nu om altmetriska verktyg kan vara ett användbart hjälpmedel 

för arbetet med den vetenskapliga kommunikationen. Även om ditt bibliotek inte använder 

altmetriska metoder är det värdefullt att ni svarar. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. 

 

Enkäten kommer att stängas 2015-05-13. 

 

Du är naturligtvis välkommen att kontakta mig eller handledarna Mats Dahlström eller Arja 

Mäntykangas om du har ytterligare frågor. 

Vänliga hälsningar 

Liza Nordfeldt, bibliotekariestudent, s123456@student.hb.se 

Handledare: 

Mats.Dahlstrom@hb.se, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap,  

Arja.Mantykangas@hb.se, adjunkt i dito. 

Obligatorisk fråga är märkt med * 

Generell information 

1. Vilket bibliotek arbetar du vid och vilka arbetsuppgifter har du? (fritextfält) * 

Metrisk service på biblioteket 

2. Använder ditt bibliotek bibliometri? (Ja/Nej/Vet ej) * 

3. Använder ditt bibliotek altmetri? (Ja/Nej/Vet ej) * 

4. Hur länge har ditt bibliotek använt altmetri? (Mer än 5 år, 4-3 år, 2-1 år, Mindre än ett 

år, Vet ej) Hoppa över om du svarat nej på fråga 3.  

5. Vilka altmetriska verktyg använder ni? (Altmetric.com, ImpactStory, Plum analytics, 

Inga, Vet ej, Annat- fritextfält) Hoppa över om du svarat nej på fråga 3. Fler svar kan 

anges. 
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6. Hur arbetar ni med altmetriska metoder? (Fritextfält.) Hoppa över om du svarat nej på 

fråga 3. 

7. Vid användarundervisning till doktorander, nämner ni altmetri? (Ja, nej, Vet ej, inte 

aktuellt- bedriver inte användarundervisning) * 

8. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med altmetriska tjänster? (fritextfält)* 

 

Attityd kring altmetri 

 

9. Upplever ni att forskare vid ert lärosäte känner till altmetri? (Ja/Nej/Vet ej) * 

10. Har ni fått kommentarer från seniora forskare om vad de tycker om altmetri? 

(fritextfält) 

11. Har ni fått kommentarer från doktorander om vad de tycker om altmetri? (fritextfält)  

12. Erbjuds det kompentensutveckling om altmetri internt i biblioteket? (Ja/Nej/Vet ej) * 

13. Upplever ni att altmetri kan erbjuda något annat än bibliometri? (fritextfält) * 

14. Hur ser ni på framtiden för den altmetriska utvecklingen? (fritextfält) * 

15. Ser ni någon risk med altmetri? (fritextfält) * 

16. Övriga kommentarer 

https://docs.google.com/forms/d/12pnMcfsUzgOvGSyN94_j5DBcTtQNR0D0zBH9Mr9JpSA

/viewform 

 

13.2 Påminnelse  

 

Hej 

 

För en tid sedan skickad jag ut min enkät till er. Även om ni inte använder altmetriska 

metoder är det värdefullt om någon vid biblioteket har möjlighet att svara. Enkäten tar ca tio 

minuter att besvara och stänger 2015-05-13. Om ni redan har svarat på enkäten kan ni bortse 

från detta mail. 

 

Tack på förhand  

Liza Nordfeldt, bibliotekariestudent 


