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Abstract: The aim of this study is to analyse and investigate a rather 

new field of LIS studies, i.e. link analysis which is a part of 
webometrics. Webometrics has been described as the 
quantitative study of web based phenomena drawing on 
bibliometric or informetric methods. Link analysis has its 
counterpart in citation analysis within the field of 
bibliometrics. The questions the study investigates are if 
webometrics can provide LIS with new knowledge and if 
there is a place for webometric studies in LIS research. The 
study was carried out by a juxtaposition of different texts. As 
a background to the empirical part of the study a presentation 
of informetrics and bibliometrics is given. A comparison 
between link analysis and citation analysis is also offered. 
The empirical part displays two different views on 
bibliometrics and webometrics, as well as seven webometric 
studies of different kinds. The conclusion drawn from the 
text study is that link analysis has much in common with 
citation analysis, and that webometrics is a promising area of 
research, though it has some problems to overcome before it 
can survey sound research in the field of LIS. These 
problems mainly consist of the difficulty to gather reliable 
data for the analysis. 
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1. Inledning 
 
Jag har gjort en analytisk uppsats om webometri och länkanalys som är en del av 
webometrin. Det finns olika definitioner av webometri, jag kommer att använda mig av 
följande: webometri kan beskrivas som kvantitativa undersökningar av webben baserade 
på bibliometriska eller informetriska grunder och metoder.  
 
Vetenskapen försöker mäta webben för att få kunskap om exempelvis antal och typer av 
länkar, strukturer på webben och användarmönster. Webometri kan således innebära 
kvantitativa analyser av webbsidor eller länkar, och mycket annat. Länkanalys kan 
närmast jämföras med bibliometrins citeringsanalys. Min avsikt har varit att göra en 
probleminventering, där jag har tittat på webometrins möjligheter och begränsningar och 
vilken kunskap den kan generera. Jag har gjort en litteraturstudie där jag har läst texter 
både om webometri och länkanalys och om de närsläktade områdena informetri och 
bibliometri. Jag har också läst utvalda webometriska undersökningar för att se vilka 
frågor webometrin kan svara på.  
 
Under en termin på Danmarks biblioteksskole läste jag en kurs i bibliometri som också 
kort tog upp webometri. Kursen fick mig nyfiken och intresserad och jag tyckte att det 
skulle vara roligt att lära mig lite mer om webben och webometri. Webben är fortfarande 
ett ganska ungt medium, följaktligen är webometri en ännu yngre vetenskap. Genom att 
studera webben ur ett webometriskt perspektiv kan man hitta nya vägar till 
informationsinsamling. För om man förstår hur webben är konstruerad och hur den kan 
användas är det lättare att se nya infallsvinklar vad gäller informationsåtervinning. Min 
fackliga såväl som personliga motivation till uppsatsens ämnesval kan således sägas vara 
att jag ville lära mig mer om hur webben är strukturerad, jag känner en stor fascination 
för webben med dess möjligheter. En idé som tidigt fångade mitt intresse var tanken om 
att small-world phenomenons även existerar på webben. Teorin om six degrees of 
separation, där två godtyckliga personer kan kopplas ihop med endast sex steg, kan även 
appliceras på webben. Här krävs dock några fler steg. Albert, Jeong & Barabási räknade 
ut att det är 19 klick (i genomsnitt) mellan två godtyckliga sidor (Albert, Jeong & 
Barabási 1999, s 130). Detta är egentligen inte helt rätt eftersom alla sidor inte står i 
förbindelse med varandra, alla sidor är inte länkade. Uppsatsen kommer dock i huvudsak 
att handla om webometri och dess tillämpningsområden inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, med tyngdpunkt på länkanalyser som är ett webometriskt 
forskningsområde. 
 
Det finns inte speciellt mycket skrivet om webometri i Sverige, jag har ännu inte hittat 
något. I resten av världen skrivs det en del, det finns till exempel tidsskrifter som heter 
Scientometrics och Cybermetrics som, som hörs på namnen, rör sig om scientometri och 
cybermetri. Webometri är nära besläktad med både scientometri och cybermetri (en 
närmare förklaring av termerna följer under rubriken 4.2 Informetri). Webometri är 
alltså en vedertagen term och ämnet borde dryftas även på svenska. Webometri med 
länkanalys är en relativt ny vetenskap som främst bygger på bibliometriska metoder. 
Bibliometri har en etablerad position inom B&I. Kanske webometri också kommer att få 
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det. Uppsatsen vill diskutera huruvida webometrin kan tillföra någon kunskap1 till B&I, 
och i så fall vilken. 
 
Det har varit intressant att läsa om ett inom B&I nytt delfälts utveckling. Det finns de 
som talar för webometrin och det finns de som talar emot. Efter att ha läst ett antal texter 
har jag kunnat bilda mig en uppfattning om ämnet. Det är min förhoppning att jag också 
ska kunna ge läsaren möjlighet att skapa sin egen uppfattning om detta nya delfält. 
 

1.1 Problemformulering  
 
Webben, som är föremålet för webometrins analyser, förändrar sig ständigt och är en 
miljö där lite kontroll råder. Webben är ett forum där den som har möjlighet och vill kan 
publicera sig i vilken form som helst, med följden att kva liteten och trovärdigheten kan 
vara svår att bedöma. Detta komplexa och föränderliga tillstånd kan utgöra en grund för 
ett behov av nya metoder att mäta webben och dess verksamhet. Det finns många 
metoder att undersöka webben och dess aktivitet, men en som söker göra det med en 
kvantitativ ansats och med ett B&I-perspektiv, är webometrin.  
 
Enligt Birger Hjørland har B&I för att kunna utvecklas vidare ett behov av nya 
forskningsmetoder. Han förespråkar att man lånar metoder från andra discipliner för att 
se om en fruktbar forskning på så vis kan uppstå inom B&I. Han menar också att de 
tillvägagångssätt som redan existerar inom B&I bör ha en del att vinna på att kombineras 
med varandra. Till exempel, säger Hjørland, skulle bibliometrin kunna ge ytterligare 
djup och förståelse till forskning om hur specialklassifikationssystem kan utvecklas 
(Hjørland 2002, s 428). Det är spännande att fundera över ett nytt delfälts utveckling och 
huruvida det kan tillföra ny kunskap till sitt huvudämne. 
 
Webometrins rötter finns inom bibliometrin, och många har gjort en jämförelse mellan 
bibliometri och webometri. Det är intressant att undersöka om webometrin kan vara en 
ny metod som kan ge nya kunskaper till B&I och få disciplinen att utvecklas. 
Bibliometrin är trots sin etablerade ställning inom B&I inte en forskningsmetod utan 
svagheter. Bland annat har Hjørland framkommit med en del kritik mot bibliometriska 
metoder (se kapitel 6.1.1 Birger Hjørland). Frågor angående detta dyker upp: kan denna 
kritik även sägas vara giltig fö r webometrin? Kan likaså bibliometrins styrkor vara 
överförbara på webometrin? Finns det specifika problem för webometriska 
undersökningar? Hur påverkar dessa i så fall webometrins ställning inom B&I?  Vad 
behövs för att ett nytt delfält ska bli accepterat och inkorporerat i huvudämnet? Många 
drar paralleller mellan citeringsanalys och länkanalys, det väcker också frågor: är dylika 
jämförelser giltiga eller är skillnaderna för stora? Vad har dessa likheter och skillnader 
för betydelse för webometrin? Citeringsanalys har som den stora delen av bibliometrin 
en etablerad ställning inom B&I. Länkanalys studerar länkar på webben och webben är 
inget medium som är exklusivt för B&I. Det är däremot en stor kunskapskälla av 
intresse för B&I. Har man inom B&I rätt att lägga beslag på termen webometri för att 
undersöka fenomen som andra vetenskaper också kan vara intresserade av?  
 

                                                 
1 Med kunskap menar jag resultat eller information. Jag kommer inte att diskutera vetenskapsfilosofiska 
kunskapsbegrepp eftersom det ligger utanför den här uppsatsens ramar.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Webometri är en ny vetenskap som inte har blivit speciellt synlig ännu. Vetenskapen 
befinner sig fortfarande i sitt utvecklingsstadium. Att studera ett nytt delfält inom B&I är 
intressant för att se hur det kommenteras av forskare och kritiker och hur det tas emot av 
huvudämnet. Jag har därför gjort en analytisk uppsats om webometri och dess 
tillämpningar. Jag har läst olika vetenskapligt granskade (peer reviewed) texter om 
webometriska undersökningar samt om webometri ur ett förklarande perspektiv. Jag har 
också för att sätta webometrin i ett samband med de etablerade forskningsområdena 
informetri och framförallt bibliometri läst texter om dessa båda fält. Jag tyckte det var 
mycket intressant att jämföra länkanalys med citeringsanalys. Citeringsanalys kan sägas 
utgöra den stora delen av bibliometriska undersökningar, medan det i de texter jag har 
läst om webometri och länkanalys kommit fram olika definitioner av framförallt termen 
webometri. För webometrin med ett B&I-perspektiv verkar webometrin till stor del bestå 
av länkanalys. 
 
Syftet med den här uppsatsen är att göra en analytisk undersökning av webometri och 
dess tillämpningar där jag tittat på vad olika sorters texter har att säga om webometri. 
 
Jag vill själv fördjupa mina kunskaper i ämnet, men också bidra med litteratur i ämnet. 
Jag vill alltså ta reda på vad olika texter säger om webometri i relation till B&I.  Kan, 
enligt de texter jag har läst, webometrin tillföra något till B&I? Är det för B&I ett 
fruktbart forskningsfält? Genom att söka dessa svar hoppas jag också kunna få reda på 
vad webometrin kan tillföra som andra alternativa metoder inte kan, med andra ord vad 
det är som är speciellt med webometrin. Jag ville undersöka vilken ställning webometrin 
har inom B&I. Jag ville också ta reda på vad man kan lära sig av webometri, och vem 
den är ett lämpligt verktyg för. Syftet med min uppsats kan alltså sägas vara att belysa 
webometrin utifrån ett B&I-perspektiv, för att se vad som är utmärkande för webometri 
och länkanalys som metoder inom B&I. 
 
När jag har läst texterna för att se vad de har att säga om webometri, har jag arbetat efter 
följande frågor: 

• Vilken kunskap kan webometrin tillföra enligt analyserade artiklar?  
• Vilken plats har webometrin inom B&I enligt analyserade artiklar?  
• Vad tillför webometrin som inte andra metoder gör enligt analyserade artiklar?  
• Vilken relation har webometri till bibliometri, speciellt vad gäller styrkor och 

svagheter enligt analyserade artiklar? 
 

1.3 Materialinsamling   
 
För att hitta en lämplig ingång till ämnet webometri har jag förutom att prata med min 
handledare även kontaktat Lennart Björneborn som är assistant professor på Danmarks 
Bibliotekskole, vars avhandling delvis undersökte webometri (Björneborn, 2004). Jag 
har också varit i kontakt med Ellen Bonnevie som även hon är assistant professor på 
Danmarks Biblioteksskole. Både Björneborn och Bonnevie är forskare inom informetri.  
 
Litteraturinsamlingen har skett genom sökningar i olika databaser tillgängliga via 
skolans bibliotek, främst Inspec och Lisa. Jag har också sökt i Google, på forskares 
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webbplatser, och i den elektroniska tidskriften Cybermetrics. Jag har även studerat 
referenslistorna på den relevanta litteraturen för att på så sätt hitta andra relevanta 
artiklar och författare. Det har så här långt inte varit några problem att få tag på litteratur. 
Det finns alltså en hel del litteratur om webometri, främst artiklar ur olika tidskrifter 
(företrädesvis Scientometrics och Journal of the American Society for Information 
Science and Technology). De flesta är dock redovisningar av utförda undersökningar 
eller analyser, eller om en specifik aspekt av webometri eller länkanalyser exempelvis 
datainsamling. Jag har inte hittat speciellt mycket som handlar om webometri ur ett 
ämnesteoretiskt perspektiv2.  
 

1.4 Avgränsningar, definitioner och disposition 
 
Jag har studerat webometri och länkanalys ur ett B&I-perspektiv. Man kan även göra 
vissa webometriska undersökningar inom andra vetenskaper (till exempel 
datavetenskap), men det har jag inte tagit hänsyn till i denna uppsats. Uppsatsen kommer 
att ägna speciellt intresse åt länkanalyser inom webometrins ramar. Den kommer också 
att göra en del jämförelser med bibliometri och där är det främst citeringsanalys som 
behandlas.  
 
Det finns olika definitioner på webometri. Som nämndes i inledningen är den definition 
jag kommer att använda mig av följande: webometri kan beskrivas som kvantitativa 
undersökningar av webben baserade på bibliometriska eller informetriska grunder och 
metoder. Jag vill alltså undersöka likheten med bibliometrin. Jag ser på länkanalys som 
en motsvarighet till citeringsanalys, men jag är medveten om att det finns en del 
skillnader. Jag exemplifierar och diskuterar några sådana skillnader längre fram i 
uppsatsen. 
 
Efter denna inledning kommer metodavsnittet, följt av en teoretisk ram om B&I som 
forskningsområde, inom vilket webometrin som delfält befinner sig. Därpå följer ett 
kapitel om webben, som är webometrins studieobjekt, och om informetri som är 
samlingsnamnet på några olika forskningsfält bland annat bibliometri och webometri. 
Detta kapitel fungerar som en introduktion till ämnet. Empiridelen som följer sedan, är 
relativt omfattande och den inleds med ett ämnesmässigt underlag där jag redogör för 
centrala begrepp, bibliometri och utvecklingen av webometri. Denna del fungerar som 
en språngbräda till den undersökande delen av uppsatsen som består av redovisning av 
två texter med olika perspektiv på webometri samt de webometriska undersökningar 
som ingår i studien. Uppsatsen avslutas med en diskussion och en sammanfattning. 
 

2. Metod 
 
Min uppsats har ett kvalitativt anslag där jag har närläst biblioteks- och 
informationsvetenskapliga texter om webometri, men också om bibliometri, för att se 
vilka anspråk texterna gör angående webometrins ställning och kunskapsgenerering. Jag 
har dels läst några olika webometriska undersökningar för att se vilka frågor webometrin 
kan svara på, dels har jag läst mer generella texter om webometri och bibliometri som 
                                                 
2 De som skrivit om detta är i första hand Lennart Björneborn, Mike Thelwall och Peter Ingwersen. Även 
Liwen Vaughan, Christine Borgman och Jonathan Furner har berört ämnet. Se litteraturlistan. 
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behandlar olika aspekter av webometrin som forskningsområde. När det gäller 
undersökningarna har jag där tittat på vilka förväntningar undersökningarna har och om 
de infrias. Jag har tittat på vilka ansatser undersökningarna har, syfte, metod och vilka 
frågor de vill ha svar på. Sen har jag tittat på i vilken utsträckning de har fått svar på 
ställda frågor, och vilka problem de har stött på. Ett känt problem är svårigheten med 
datainsamling. Jag har tittat på hur de resonerar kring den frågan, eftersom det har 
betydelse för hur stor validitet undersökningarna har.  
 
Genom att läsa webometriska undersökningar har jag kunnat identifiera påståenden om 
vad webometrin kan tillföra, i vilka sammanhang och för vem, för att se vilken ställning 
webometrin har inom B&I. Jag har själv inte utfört någon webometrisk undersökning på 
grund av uppsatsens omfång. Dylika undersökningar kräver specifik kunskap och 
specifika verktyg som jag inte besitter. Mitt empiriska material kommer således att 
utgöras av andras studier och reflektioner över webometri och länkanalys. Jag anser att 
det har varit möjligt och intressant att sammanställa olika undersökningar och tror att de 
resultat jag kommit fram till kan svara på de frågor jag ställt och att de kan fungera som 
någon slags presentation av ämnets möjligheter och brister.  
 
Jag har inga tidigare förkunskaper i ämnet webometri, utan drivs bara av ett intresse i att 
studera detta ämne, och för att se hur ett nytt delfält undersöks och kommenteras av 
olika forskare. Att jag inte har några erfarenheter av ämnet tror jag ska kunna ge mig 
möjligheten att förutsättningslöst betrakta webometrin utifrån, och värdeneutralt 
diskutera dess möjligheter och brister.  
 
Jag har bland annat läst ett antal artiklar ur Journal of the American Society for 
Information Science and Technologys specialnummer om webometri, utgiven 2004. 
Numret gav en lämplig ingång till ämnet eftersom den är en central tidskrift inom ämnet, 
den innehåller nytt material och den är också tillgänglig via webben (genom databaser 
med informationsvetenskap). Jag har också läst Almind och Ingwersens artikel från 1997 
Informetric analyses on the World Wide Web: Methodological approaches to 
’Webometrics’ som var den första att använda termen webometri. Den är redan gammal i 
sammanhanget, men är på grund av detta intressant att ta med för att belysa det unga 
delfältets utveckling. Flera av undersökningarna som jag har läst har jag fått avstå från 
att ta med på grund av att de till exempel var för matematiskt svårtillgängliga eller inte 
hade B&I-perspektiv. 
 
Jag har försökt få en spridning både vad gäller publiceringstid och undersökningarnas 
syfte. Det har varit svårt vad gäller publiceringstiden eftersom de äldre 
undersökningarna känns väldigt gamla Jag har dock begränsat mig till att läsa 
undersökningar med ett B&I-perspektiv, det vill säga jag är för denna studie inte 
intresserad av datavetenskap, kommunikationsvetenskap eller något annat. Det finns 
som nämnts olika sätt att utföra en webometrisk undersökning på och olika företeelser 
att studera. Jag är mest intresserad av länkanalys och har lagt tyngdpunkten på att läsa 
dylika undersökningar.  
 
För att kunna säga något om ett delfält inom B&I utan att använda rena utsagor om 
webometri, har jag också läst vetenskapsfilosofiska texter och texter om forskning inom 
B&I för att se om webometri kan vara något som dessa texter efterlyser för B&Is 
framtida utveckling. För att se var forskningen inom B&I befinner sig idag, och 
eventuellt lite om dess framtid har jag läst ett par texter av Birger Hjørland samt 
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Knowledge and knowing in library and information science av John Budd. Jag har också 
läst ”Isms” in information science: constructivism, collectivism and constructionism, 
som är en artikel om olika filosofiska inriktningar lämpliga vid studier inom B&I, och 
Visualizing a discipline: An author co-citation analysis of information science, 1972-
1995 som redogör för B&Is olika delfält och lite om skönjbara trender i forskningen.  
 
De texter som finns att tillgå inom ämnet webometri är för det mesta 
tillämpningsorienterade studier och det finns knappt någon metadiskussion. Det gör att 
de texter som existerar är på avhandlingsnivå, alternativt är de ganska komplicerade 
artiklar som redogör för olika aspekter inom det webometriska området. Det saknas 
svensk terminologi.  
 

3. Teoretisk ram 
 
Detta kapitel innehåller ett kortfattat avsnitt om vetenskapsfilosofi av relevans för B&I. 
Därefter följer ett stycke om forskning inom B&I. 
 

3.1 Vetenskapsfilosofi  
 
B&I är en sammansatt disciplin som består av ett antal olika forskningsområden eller 
delfält. Att B&I har utvecklats till att ha blivit ett så komplext tvärvetenskapligt 
forskningsområde utgör ett problem vid försök att bestämma dess större paradigm menar 
Talja, Tuominen och Savolainen (2005, s 79). Talja et al. menar att B&Is forskning 
behöver komma med nya förslag och ramverk, med hjälp av metateorier: ”The value of 
metatheoretical research lies in that it potentially offers tools for identifying and 
considering a wider range of theoretical orientations and options for developing practical 
technological solutions. Proposing novel suggestions and frameworks for design and 
evaluation is how research in information science (IS) should contribute” (Talja, 
Tuominen & Savolainen 2005, s 80). Enligt Talja et al. behövs olika sorters metateorier 
inom B&I. Olika teorier har sina egna forskningsprogram och svarar på olika sorters 
forskningsfrågor. De avslutar sin artikel med följande: ”The kind of healthy debate 
between metatheories we have witnessed in recent years in IS enables the field to move 
forward, reach new kinds of understandings, and be more explicit about its theoretical 
and epistemological commitments.” (Talja, Tuominen & Savolainen 2005, s 93) 
 
Budd påpekar också att B&I är en komplex disciplin: “If we accept, as we must, that LIS 
is a complex discipline (including, as it does, the collection of materials, the organization 
of information, the design of organizational and technical structures, the understanding 
of information-seeking behaviour, and the mediation between seekers and the graphic 
record), then we must also be prepared to embrace a conceptual framework that is 
complex.” (Budd 2001, s 250) Han efterlyser alltså ett komplext, konceptuellt ramverk 
för att studier inom B&I ska bli så givande som möjligt. Vidare säger han att det är 
viktigt att undersöka vad som verkligen är sant och inte alltid tro på gamla kunskaper. 
Budd menar att ett sätt att undvika det är att inte förlita sig till det uppenbara: ”Going 
beyond doxa (opinion) is precisely what LIS needs today.” (Budd 2001, s 250) Som 
exempel på detta kan man säga att klassifikationssystemen bygger på ”gammal 
kunskap”. Hierarkiska klassifikationssystem, och andra relaterade system, uppvisar en 
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slags Upplysningsoptimism om att kunskapen är fulländad, och ”Underlying the 
optimism is a belief that science (or, more appropriately, scientism3) provides the 
instrumental means to address all issues and solve all problems.” (Budd 2001, s 309) 
Budd menar att förhållanden mellan saker och företeelser i världen är alltför komplexa, 
likaså vår uppfattning om dessa, för att kunna sättas in i traditionella hierarkier. Synen 
på kunskap bör i stället bygga på andra filosofier: “…a softened realism is an 
appropriate conception of the world, but strong realism is insufficient to an 
understanding of being.” (Budd 2001, s 309f) I linje med hans uppfattning om ”a 
softened realism”, alltså en mjukare eller mer humanistisk syn på människan och 
kunskapen, säger Budd att det finns en uppfattning om att människan och hennes 
medvetande kan studeras som vilket annat fysiskt fenomen som helst. Han menar att 
detta tänkande också finns inom B&I:  
 

This kind of thinking is represented in LIS in much of the writing dealing with 
what are frequently referred to as bibliometric laws (such as Bradford’s, Lotka’s, 
and Zipf’s Laws). It is also represented in the practice of librarianship in the form 
of objectifying selection (treating books as nothing more than physical objects that 
are acquired) and information seeking (treating the queries of users as objects). One 
of the most common examples of objectification is the phenomenon referred to as 
information retrieval. This term implies an outcome, rather than the complex 
process that underlies search strategy, inference or relevance, etc. Of course LIS 
practice does not consist entirely of objectified reductions, but objectification is too 
common to ignore. (Budd 2001, s 251) 
 

För att nå våra kunskapsmål, menar Budd att vi inte ska falla för frestelsen med 
objektivering. Det är en förståelse för varandet och våra medvetanden som kan hjälpa 
oss att tolka de fenomen som är viktigast för oss. 
 
Budd anser som sagt att förhållandet mellan olika saker i världen är mer komplexa än en 
enkel hierarki kan åskådliggöra. Det gör inte klassifikation omöjlig, men, säger han, det 
finns ett behov av kritik gentemot de traditionella hierarkiska strukturerna. Det finns 
olika sätt att förändra redan existerande kunskapsstrukturer, ett är att använda sig av en 
sammanställning som gör att innehållet i ett ämne kan länkas till andra relevanta ämnen. 
Budd använder sig av ett exempel föreslaget av Francis Miksa: 
 

if a classifier wished to collocate a wide variety of information resources (or 
electronic links to them) related to jewelry, the template should allow the user to 
move the topical areas and subclasses of, say, gem metallurgy (553.8), gem mining 
(622.38), synthetic gems (666.88), gem carving (736.2), jewelry and gems in religion 
(the categories of individual religions from the 270s to 290s), and so on into a 
structure at, say, 739.27 (Jewelry) with links from their standard positions to the new 
locations. (Miksa, 1998, 89 se Budd 2001, s 310) 

 
Både Miksa och Budd menar att ett reflekterande synsätt är mycket viktigt för B&I och 
kunskapsorganisation: “Miksa’s analysis incorporates the nature of being, perception, 
and intentionality into an examination of existing practice in LIS and into proposals for 
future practice. Such reflexiveness is imperative to the knowledge-based goals of our 
profession.” (Budd 2001, s 310) 
 

                                                 
3 Scientism innebär enligt Budd ” the misapplication of the methods, theories, and hypothesis of the 
natural sciences to fields where they don’t fit” (Budd 2001, s 4) 
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Budd säger att viktiga aspekter av B&I är kommunikation och ett historiskt perspektiv, 
speciellt om det förflutna formar nuet och framtiden. Den aspekt som han betonar mest 
är kunskapsaspekten och frågor som vad kunskap innebär: 
 

The social sciences, including LIS, claim to be about knowing something about 
human beings and human behavior. In LIS there has been frequent mention of 
refocusing on knowledge management, and even renaming professionals knowledge 
specialists. However, there has been precious little discussion about what knowledge 
management is, or even what constitutes knowledge. Can we afford, conceptually 
and practically, to ignore these issues? If we do ignore them, what is the cost? (Budd 
2001, s 203) 

 
Budd säger att det är meningslöst att studera B&I om man inte först har funderat över de 
epistemologiska frågorna. Det är alltså viktigt att fråga sig till exempel vad kunskap är 
och om det är möjligt med kunskap. Han menar således att det är angeläget med 
definitionen av kunskap, men också av andra centrala termer som information och 
relevans.  
 

3.2 Forskning inom B&I 
 
White och McCain har gjort en bibliometrisk undersökning där de med hjälp av 
litteraturen har kartlagt de 120 mest produktiva författarna inom B&I under 24 år. Enligt 
denna karta består B&I av följande delfält: ”experimental retrieval, citation analysis, 
online retrieval, bibliometrics, general library systems, science communication, user 
theory, OPACs, imported ideas, indexing theory, citation theory och communication 
theory.” (White & McCain 1998, s 335) 
 
Hjørland räknar också upp ett antal forskningsområden som B&I består av, nämligen: 
kommunikation; begrepp och mening (semantik); dokument/texter, dokument- och text-
återvinning; (kunskaps) domäner, discipliner; information, informationsteknik, 
informationssystem, informationssökning, informationsåtervinning; kunskap, 
kunskapsrepresentation; litteratur (speciellt ämneslitteratur); media ; ”memory 
institutions” (bibliotek, arkiv, museum etc.); relevans; användare (Hjørland 2000, s 515). 
En specialisering av dessa områden hittar man i olika delfält. Som exempel på sådana 
ger Hjørland: söktekniker i elektroniska databaser och på Internet; multimedia; 
informetri; vetenskaplig kommunikation; automatisering av bibliotek, digitala bibliotek; 
användarstudier; bibliotekshistoria; ämnesspecialister till exempel musikbibliotekarier; 
etc (Hjørland 2000, s 517). Hjørland påpekar också att lista delfälten inom B&I är ett 
exempel på hur man klassificerar en kunskapsdomän. 
 
Hjørland säger att olika perspektiv (paradigm) betonar olika termer och kategorier. De 
tilldelar också dessa termer olika innebörder. Användare kan till exempel studeras från 
olika perspektiv som ett kognitivt, hermeneutiskt eller sociologiskt perspektiv. För att 
B&I ska fungera som en vetenskap måste det formuleras problem som är möjliga att 
forska om. Man måste också ha tydliga mål med forskningen för att forskningen ska 
kunna tillföra något. Hjørland nämner några exempel på sådan forskning: utveckla nya 
system för klassifikation och indexering, samt evaluera och förbättra de redan 
existerande; evaluera täckningen och kvaliteten på olika databaser; bestämma om 
citeringsindexering är mer effektiv än termbaserad indexering (ett teoretiskt problem); 
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utveckla ämnesguider inom olika kunskapsdomäner och kartlägga informationsresurser 
(Hjørland, 2000, s 514f). 
 
Hjørland menar att det är viktigt för B&I att introducera nya tillvägagångssätt i 
forskningen. Man bör söka ny kunskap på andra håll för att föra vetenskapen framåt:  
 

If it turns out to be unfruitful, the individual researcher as well as the field as a whole 
will suffer. However, if no researchers dare invest their time and efforts in such 
research, relevant knowledge will never be identified, and the field will not develop. 
It is important for the field, that there is a clear understanding of what approaches 
turned out to be fruitful, and which turned out to be dead ends. This implies that 
researchers should not feel unsafe, because they make mistakes, because mistakes 
(and the clarifications from mistakes) are necessary in scientific developments. 
(Hjørland 2000, s 523) 
 

En utmaning för B&I enligt Hjørland, är att utveckla en specifik kunskap relativt 
oberoende av ämneskunskap men utan att vara abstrakt. 
 
Alla forskningsområden är olika och måste behandlas olika. De har olika funktioner och 
mål. Att använda sig av domänanalys i sin forskning är ett sätt att skilja på 
forskningsfälten och precisera forskningen. Hjørland nämner i sin artikel Domain 
analysis in information science: eleven approaches- traditional as well as innovative, 
några områden som kan ha nytta av ett domänanalytiskt perspektiv. Dessa består av 
följande: 

• Skapa kvalitativa ämnesguider. Till det behövs en utveckling av hur man ska 
utföra och evaluera ett sådant arbete. Det bör kombineras med andra 
tillvägagångssätt inom domänanalys, till exempel studier av institutioner och 
strukturer i vetenskaplig kommunikation. 

• Att bredda forskningen inom klassifikation, som ofta räknas som en av 
hörnstenarna inom B&I. Klassifikationsforskning delar svagheter och styrkor 
med skapandet av ämnesguider; det har ett stort praktiskt värde, men det är svårt, 
tidskrävande och ger för lite akademiskt utbyte. Forskning om klassifikation kan 
vinna på ett samarbete med andra tillvägagångssätt inom domänanalys som 
forskning om indexering, historiska och bibliometriska studier. 

• En starkare fokus på olika domäner kan göra vårt område mer realistiskt när det 
gäller indexering och informationsåtervinning. Dylik forskning kan vinna på ett 
samarbete med att skapa specialklassifikationssystem och thesaurer samt 
bibliometriska studier. 

• Empiriska studier av användare är ett viktigt område inom domänanalys, om de 
är utförda med en lämplig teori. De kan till exempel bidra med information om 
skillnader i informationsbehov i olika grupper. De bör kombineras med andra 
områden som bibliometriska studier, epistemologiska och kritiska studier. 

• Bibliometri är ett starkt område inom domänanalys eftersom den är empirisk och 
bygger på detaljerad analys av förhållanden mellan olika dokument. Det gäller 
dock att fundera noga på olika sorter av möjlig bias. För att kunna analysera 
bibliometriska studier ordentligt behövs också kunskaper om historiska, 
epistemologiska och kritiska studier. 

• Historiska studier ska inte bara ses som ett sätt att ge ett område högre status. De 
ska ses som substantiella metoder inom B&I. När man ska förstå dokument, 
organisationer, system, kunskap och information kan historiska metoder ofta ge 
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ett mycket djupare och mer sammanhängande perspektiv jämfört med icke-
historisk forskning.   

• Att studera dokumentstrukturer och genrer har varit relativt undanskymt inom 
B&I, men den senaste utvecklingen av återvinning av fulltext har fört det framåt. 
Kvalitativa och kvantitativa studier av olika genrer i olika grupper kan bidra med 
bättre och mer differentierade informationstjänster. Ett tillvägagångssätt inom 
domänanalys bör kombineras med andra sätt, till exempel forskning om 
indexering och återvinningsmöjligheter samt historiska studier. 

• Epistemologiska och kritiska studier av kunskapsdomäner bidrar med kunskap 
om grunderna för domänerna och om en kritisk utveckling av deras 
kunskapsanspråk. De bidrar med riktlinjer för urval, organisation och återvinning 
av information och bidrar med den högsta nivån av generalitet om 
informationsbehov och relevanskriteria som kan uppnås. Alla andra 
tillvägagångssätt inom domänanalys blir för ytliga om man bortser från 
epistemologin. Detta sätt har hittills varit försummat och få böcker om B&I är 
baserade på substantiell filosofisk kunskap. 

• Språk och terminologi är mycket viktigt för B&I eftersom de påverkar vårt sätt 
att tänka och således de frågor vi ställer till databaser såvä l som till texterna vi 
söker i. B&I behöver en pragmatisk bas för att studera ”language for special 
purpose” (LSP). Terminologi som ett sätt att studera domänanalys bör 
kombineras med bibliometriska studier, historiska studier och epistemologiska 
och kritiska studier. 

• Att studera olika domäners strukturer och utbyte av information mellan domäner 
bidrar med användbar information för förståelsen av hur olika sorters dokument 
fungerar samt för informationstjänster och för konstruktion av litteraturguider. 
Flera av frågorna i detta område är öppna för andra sorters studier, bland annat 
bibliometriska undersökningar.  

• Olika former av domänanalys har utförts inom datavetenskap och andra 
relaterade områden. De erbjuder användbara tekniker som kan fungera som 
supplement till andra tillvägagångssätt inom domänanalys inom B&I. Målen för 
B&I kan vara annorlunda från målen inom datavetenskap. B&I borde vara mer 
öppet för alternativa aspekter, mer reflektiva och metaorienterade. 

 
Forskning i informationsvetenskap som kombinerar flera olika tillvägagångssätt, menar 
Hjørland, kommer att stärka B&Is identitet och förhållandet mellan forskning och 
praktik inom B&I. 
 
Hjørland är av åsikten att det är viktigt med en korrekt terminologi. Han vill se en import 
av kunskap från andra forskningsområden för att B&I ska kunna utvecklas och bidra 
med ny kunskap. Han vill se att man inom B&I lånar metoder eller tillvägagångssätt från 
andra områden för att se om en fruktsam förening kan uppstå. Det är viktigt att prova 
nya grepp för att föra forskningen framåt.  
 

4. Teoretisk bakgrund 
 
Detta kapitel innehåller en teoretisk bakgrund, där jag redogör för centrala begrepp. 
Först kommer ett stycke om webben som är webometrins studieobjekt. Därefter 
avhandlas informetri och dess användningsområden.  
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4.1 Webben 
 
Webben utvecklades från början för att vara ett globalt nätverk av dokument för 
akademisk användning. Detta gör webben till ett självklart objekt för forskare inom 
bibliometri, scientometri och informetri eftersom de är intresserade av hur vetenskaplig 
kommunikation ser ut. Webben är ett decentraliserat och distribuerat system i 
motsättning till andra informationssystem. Det är fritt att publicera sig där vad gäller 
form och innehåll, och detta har lett till att webben har blivit ett gigantiskt nätverk utan 
central kontroll. Många forskare använder webben för att sprida sitt material till en 
bredare publik. De kan använda webben både som substitut eller komplement till tryckta 
publikationer. De kan också publicera idéer eller utkast till kommande artiklar. Vidare 
skriver många bloggar, vilka har kommit att bli en kanal för till exempel politiska 
åsikter, men de kan givetvis innehålla vilken information som helst. 
 
Rune Dalgaard diskuterar datorns potentialer och begränsningar och jämför med boken 
och annan tryckt information. Boken och datorn, säger han, står inte i motsättning till 
varandra utan mängden publicerade texter har ökat med datorns inträde. Men han säger 
också att: 
 

We have, however, already become accustomed to producing texts digitally, and we 
are increasingly also starting to store, organize, disseminate and navigate texts 
digitally. The Internet, and especially the Web, is important particularly in this 
context as it constitutes a new distributed storage medium that promises a 
reconfiguration of our text collections and transforms our ways of navigating the 
scholarly literature. (Dalgaard 2004, s 145) 

 
Dalgaard menar dessutom att webben uppvisar en paradoxal komplexitet i de olika 
kommunikationsformer som den innebär och i förbindelserna emellan dem. Vidare säger 
han: ”In fact, it may be argued that the Internet has both intensified the flood of 
information and increased its visibility. For this reason, a key to understanding the 
significance of the World Wide Web lies in studying how the amount of information is 
organized and managed in this new medium.” (Dalgaard 2004, s 144) 
 
De svindlande proportioner som webben har antagit får man en liten aning om när man 
betänker att de sidor man kan komma i kontakt med med hjälp av sökmotorerna endast 
utgör en liten del av hela webben. Termerna den osynliga webben (Invisible Web) och 
den djupa webben (Deep Web) har skapats för att benämna den stora del av webben som 
är åtkomlig via en webbrowser men är svåra att hitta för att de är av en typ som inte 
indexeras av sökmotorerna (Thelwall, Vaughan & Björneborn 2005, s 90f). Bergman 
talar om den djupa webben, som han har uppskattat till att vara mellan 400 och 550 
gånger större än den synliga, grunda webben (the surface web). Han menar också att 
kvaliteten4 är avsevärt mycket högre på den djupa webben och att 95 % av den är 
tillgänglig för allmänheten det vill säga inga avgifter eller prenumerationer behövs 
(Bergman 2001, s 1). Bar-Ilan förklarar att den djupa webbens storlek beror på att den 
till exempel innehåller he la Library of Congress katalog och de flesta länders vita och 

                                                 
4 Med kvalitet menar Bergman här att man får svar på de frågor man ställer. ”’Quality’ is subjective: if 
you get the results you desire, that is high quality; if you don’t, there is no quality at all.” (Bergman 2001, 
s 10) 
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gula sidor (Bar-Ilan 2001, s 9). Alla sidor indexeras inte av sökmotorerna, till exempel 
hittas inte alla sidor beroende på att de inte är länkade eller att skaparen av sidan inte vill 
att sidan ska hittas och indexeras av sökmotorn. 
 
Hur man ska definiera webben är alltså viktigt att tänka på vid webometriska studier, 
men dock inte helt självklart. Till exempel kan man välja att inkludera eller exkludera 
icke-HTMLsidor, automatiskt genererade sidor (till exempel sidor för sökmotorernas 
resultat) och lösenordsskyddade sidor. Forskare bör tydligt ange sin definition och vara 
medvetna om vilka skillnader det kan innebära för resultatet vilken definition de 
använder sig av (Thelwall, Vaughan & Björneborn 2005, s 90). 
 
Det finns som sagt olika sätt att beskriva webben. Björneborn och Ingwersen föreställer 
sig webben som samlingar av kluster och med transversala länkar mellan dem:  
 

The Web consists of both ”convergent” and ”divergent” link structures, with web 
clusters corresponding to the former type and transversal links to the latter. These 
different link structures can support exploration of the Web conducted both in 
convergent (i.e. rational, goal-directed) and divergent (i.e. creative, intuitive) 
ways…Understanding the complementarity of convergence and divergence- both in 
the link structures being explored and in the behaviour of human or digital agents 
being exploratory- is important in order to develop creative methods of computer-
supported knowledge discovery on the Web, as well as in bibliographic, citation 
and other databases. Such methods also could have implications for improving 
harvesting programs of web robots, ranking algorithms of search engines and 
visualisation/navigation features of browsers. (Björneborn & Ingwersen 2001, s 79) 

 
Citatet visar författarnas funderingar om att förståelse av webbens struktur kan hjälpa 
oss att skapa bättre verktyg för interaktion med både traditionella informationssystem 
och informationssystemet som heter www. För B&I har detta betydelse om man kan 
hitta nya sätt att lära människor att söka information. Inom B&I kan man också vara 
intresserad av att till exempel skapa nya gränssnitt eller på andra sätt hjälpa 
informationssökaren att lättare hitta fram till den information hon behöver. 
 
Björneborn jämför webben med ett komplext självorganiserande system som biosfären, 
ett system som inte kan kontrolleras. Den är i ständig förändring, med nya sidor och 
sidor som uppdateras eller försvinner. Därför är det svårt att jämföra webben med 
traditionella informationssystem som bibliotek och databaser, som är kontrollerade och 
skapade av en homogen grupp av människor som alla arbetat efter samma mål 
(Björneborn 2004, s 243). 
 
Webbens specifika omständigheter som är av betydelse för webometri och länkanalys 
kan summeras enligt följande: 

• Webben är en relativt ny publiceringsmiljö 
• Citeringskonventioner och peer reviewing existerar inte i samma former som i 

den traditionella publiceringsvärlden 
• Webben är en stor informationskälla av vikt för många, inklusive 

informationsspecialister 
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4.2 Informetri 
 
Informetri är samlingsnamnet för ett antal forskningsområden. Inom informetrins ramar 
hittar man scientometri, bibliometri, webometri och cybermetri.  

• Informetri är studiet av kvantitativa aspekter av information i alla former, inte 
bara dokument eller bibliografier, och i alla sociala grupper inte bara 
vetenskapsmän. Informetri innebär således kvantitativa aspekter av informell 
eller talad kommunikation, såväl som av dokumenterad, av informationsbehov 
och användning både av mindre bemedlade och den intellektuella eliten. Det för 
med sig att informetrin inkluderar mätning av information som ligger utanför 
både scientometrin och bibliometrin. 

• Scientometri är studiet av kvantitativa aspekter av vetenskap som disciplin eller 
ekonomisk aktivitet. Det är en del av vetenskapssociologin och har sitt 
användningsområde inom policybeslut inom vetenskap, till exempel vid beslut 
om forskningsanslag, nyanställningar och utdelning av priser. Scientometri 
innebär kvantitativa studier av vetenskaplig aktivitet, bland annat publikationer, 
och har alltså ett visst överlapp med bibliometri. 

• Bibliometri är studiet av kvantitativa aspekter av produktion, spridning och 
användning av tryckt information. Inom bibliometrin utvecklar man matematiska 
modeller och mått för dessa processer och sedan kan man använda dessa 
modeller och mått för prognoser och beslutsfattning (Tague-Sutcliffe 1992, s 1).  

• Webometri är studiet av kvantitativa aspekter av konstruktion och användning av 
informationsresurser, strukturer och teknologier på webben, byggd på 
bibliometriska och informetriska grunder. (Närmare beskrivning följer i kapitel 
Webometri) 

• Cybermetri är studiet av kvantitativa aspekter av kons truktion och användning av 
informationsresurser, strukturer och teknologier på hela Internet, byggd på 
bibliometriska och informetriska grunder. Cybermetri kan inkludera statistiska 
studier av diskussionsgrupper, mejlinglistor och annan databaserad 
kommunikation på Internet (Björneborn 2004, s 12f). 

 
Webometri har alltså uppstått ur den informetriska traditionen, främst grundad på 
bibliometriska metoder. Speciellt informetrin och bibliometrin har en etablerad ställning 
inom B&I. Flera bibliometriker har nu breddat sin forskning att även inkludera 
webometri, medan andra är mer kritiskt inställda till den fortfarande ganska outvecklade 
forskningsmetoden.  
 
Alla ovannämnda forskningsmetoder handlar om kvantitativa aspekter av hur 
information är genererad, organiserad, distribuerad och använd av olika användare i 
olika sammanhang. Dessa metoder har uppstått under 1900-talet tillsammans med de 
bibliometriska lagarna: Lotkas lag om forskares produktivitet (1926), Bradfords lag om 
spridning av artiklar i vetenskapliga tidskrifter (1934) och Zipfs lag om ords frekvens i 
texter (1949). Det finns även andra lagar som beskriver olika fenomen i vetenskaplig 
produktion och verksamhet, vissa utvecklade ur ovannämnda lagar. 
 
Informetrins användningsområden är både teoretiska och praktiska. En av 
tyngdpunkterna har varit att utveckla matematiska modeller, en annan att härleda måtten 
från de olika fenomen man studerat. Värdet med dessa modeller ligger i dess förmåga att 
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summera karaktären på många dataset; övergripande mönster, koncentration, spridning, 
hur dataseten förändras över tid. Dessutom tillåter modeller att man kan göra prognoser 
över framtida beteende. Så tillsammans med måtten som man härlett ur modellerna, 
utgör de en objektiv grund för praktisk beslutsfattning (Tague-Sutcliffe 1992, s 1). 
 

4.3 Användning av informetri  
 
Bibliometriker och informetriker arbetar inom väldigt breda områden, men en 
koncentration av forskningen finns inom följande områden: 

• Statistiska aspekter av språk, ord, och frasfrekvenser, både i naturligt språk och i 
index, både i tryckt och elektroniskt media. 

• Författarstudier, produktivitet mätt av artiklar eller på annat sätt, grad av 
samarbete. 

• Undersökning av publikationskällor, exempelvis fördelning av artiklar inom en 
disciplin eller tidskrift. 

• Citeringsanalys, fördelning över författare, artiklar, institutioner, tidskrifter, 
länder, användning i evaluering, co-citeringsbaserad mapping (kartläggning) av 
discipliner. 

• Användning av tryckt information, bibliotekslån, användning in-house och 
tidskriftsanvändning, användning av databaser. 

• Föråldring av litteratur, mätt både med användning och med citering. 
• Tillväxt av ämneslitteratur, databaser, bibliotek, framväxande av nya koncept 

(Tague-Sutcliffe 1992, s 2). 
 

Man kan se att ovannämnda forskningsområden kan återfinnas inom olika discipliner, 
till exempel lingvistik eller annan språkforskning, sociologi och media- och 
kommunikationsvetenskap. Alla ovannämnda områden kan dock också relateras till B&I 
i större eller mindre omfattning. 
 

5.  Bibliometri och webometri 
 
Kapitel 5 inleder den empiriska delen av uppsatsen. Det innehåller en redogörelse för 
vad bibliometri, webometri och länkanalys är enligt empirin. Här återfinns också en del 
om tillämpningsområden, problemområden och en jämförelse av citeringsanalys och 
länkanalys. Kapitlet fungerar som en presentation av delfälten och utgör en grund för 
kommande kapitel. 
 

5.1 Bibliometri 
 
Bibliometrin har funnits ett antal år, termen myntades 1969 av Alan Pritchard. 
Bibliometriska undersökningar har dock utförts under nästan hela 1900-talet. Innan 
termen bibliometrics togs i bruk använde man sig av termen statistical bibliography.  
 
Bibliometri innebär kvantitativa analyser av vetenskapliga publikationer, främst vad det 
gäller produktion, spridning och användning. Med detta vill man undersöka om mönster 
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kan upptäckas vad gäller vetenskaplig utveckling och discipliners strukturer. Genom att 
studera olika aspekter av vetenskaplig produktion vill man undersöka till exempel vilka 
forskare som arbetar inom samma områden, hur en viss disciplin har förändrat sig över 
åren, var forskare inom ett visst område publicerar sig, hur synlig ett visst lands 
forskning är internationellt. Kärki och Kortelainen nämner fyra olika aspekter inom 
bibliometrin att analysera, nämligen: 

1. producenter, dvs författare eller grupper av författare, institutioner, discipliner 
eller länder. 

2. produkter såsom tidskrifter, artiklar, konferensbidrag, patent och böcker. 
3. begrepp, dvs författarnas egna termer, indextermer och klassifikationskoder som 

används för att beskriva dokumenten. 
4. källciteringar samt motiv för citeringarna (Kärki & Kortelainen 1998, s 9f). 

 
Grunden till den moderna bibliometrin har lagts av fyra faktorer. Det började med 
publiceringsverksamheten och en diskussion om dess kontroll (i mitten av 1900-talet). 
Därför utvecklades matematisk-statistiska undersökningar av vetenskaplig litteratur. För 
det andra fanns ett intresse för vetenskapssamfund med deras normer och 
belöningssystem. Detta ledde till analys av publiceringssystemen och användning av 
bibliometriskt material. För det tredje utvecklades metoder att mäta vetenskapens tillväxt 
med hjälp av modeller för publiceringsproduktion. För det fjärde innebar den tekniska 
utvecklingen en lättare användning och behandling av stora material. Främst grundandet 
av Science Citation Index (1963), och de senare skapade Social Sciences Citation Index 
(1972) och Arts & Humanities Citation Index (1980), var viktiga för utvecklingen av 
bibliometrin. Det finns följaktligen drag av flera vetenskapsområden i bibliometrin: 
informationsforskning, forskning i vetenskapssociologi, vetenskapspolitisk forskning, 
vetenskapshistoria, statistik, informationsbehandling och matematik (Kärki & 
Kortelainen 1998, s 10f). Bibliometrin har sedan början av 80-talet (Scientometrics 
grundades 1979 och internationella konferenser har hållits sedan 1983) utvecklats till en 
egen vetenskaplig disciplin och med den vederbörliga vetenskapliga 
kommunikationsstrukturen (Wormell 2000, s 132).  
 

5.1.1 Citeringsindex 
 
Citeringsindexen SCI, SSCI och AHCI skapades av Eugene Garfield på 60- och 70-talet. 
De indexerar vetenskapliga publikationer från de flesta discipliner men mestadels 
engelskspråkig litteratur. Garfield pratar om citeringsindexen som ett verktyg att 
navigera bland litteraturen, men den grundläggande funktionen med citeringsindex är att 
de kan hjälpa användaren att hitta artiklar, äldre såväl som nyare, som är relaterade till 
en specifik artikel eller bok (Garfield 1998, s 70). En av fördelarna med att använda sig 
av citeringsdatabaserna är att man kommer undan problemet med key words och 
discriptors (att veta vilka termer man ska söka på). Wormell menar att denna fördel ännu 
inte upptäckts av en stor del av folk verksamma inom B&I-området. Hon hävdar också 
följande: ”The symbolic role played by the citation in representing the content of papers 
is an extensive dimension of information retrieval: in combination with various natural 
language expressions, citation indexes can greatly improve comprehensive literature 
searches.” (Wormell 2000, s 133) Citeringsindexen är av nytta både för forskare och för 
andra som är intresserade av att söka information. Garfield tar upp en fråga som alla 
författare till vetenskapliga artiklar borde ställa sig om de publikationer som intresserar 
dem, nämligen: “Has it been cited elsewhere?” (Garfield 1998, s 70) Han menar också 
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att man ständigt missar relevant material, för att man inte vet hur man ska uttrycka 
sökfrågan. Genom att använda sig av citeringsindexen (eller att studera artiklars 
referenslistor) kan man minimera det problemet. 
 

5.2  Användning av bibliometri 
 
Bibliometri kan användas både inom bibliotek, främst vid arbete med tidskriftsbestånd, 
och inom bedömning och kartläggning av vetenskap och forskning. Några av 
bibliometrins praktiska användningsområden är:  

• Beståndsutveckling, där man tittar på spridning, tillväxt och föråldrande.  
• Evaluering av beståndet, ligger nära föregående användningsområde, men med 

betoning på en granskning av vilket material som borde ingå i samlingen.  
• Ekonomisk planering. Till exempel genom att titta på the Institute for Scientific 

Information’s (ISI) Journal Citation Reports kan biblioteket skapa sig en egen 
uppfattning om vilka tidskrifter som har hög impakt. Med hjälp av detta verktyg 
kan biblioteket sedan fördela sina resurser. 

• Informationsförsörjning. Framförallt inom tvärvetenskapliga discipliner är det 
inte alltid självklart var en forskare ska publicera sig. Med hjälp av en 
bibliometrisk undersökning kan man se i vilka tidskrifter forskare inom ett 
specifikt ämnesområde publicerar sig.   

• Evaluering av vetenskap. Man kan jämföra olika länder eller forskargrupper 
gällande publiceringar och citeringar. Man måste dock också använda sig av 
traditionell granskning (peer review). Ju mindre enhet man bedömer desto 
viktigare är det att man inte bara använder sig bibliometriska indikatorer. Att 
exempelvis bedöma en enskild forskares produktion rekommenderas inte 
eftersom en dylik produktion inte är tillräckligt stor för att man ska kunna dra 
några slutsatser av den. Eventuella fel i undersökningen blir för stora när 
analysmaterialet är litet. Vid ett större analysmaterial blir den statistiska 
evalueringen och resultaten pålitligare (Kärki & Kortelainen 1998, s 62ff). 

 
Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av bibliometriska metoder. En 
styrka som kan gälla både för evaluering av vetenskap och i bibliotekssammanhang som 
i följande citat är: ”A theme running through the literature of bibliometrics since its 
beginning is that data produced by bibliometric studies can be of practical assistance by 
providing a more scientific basis on which to make decisions regarding the selection, 
retention, and location of bibliographic items in collections.” (Wallace 1987, s 43) Man 
kan alltså få stöd i sin beslutsfattning av bibliometriska metoder. Egghe, som arbetat 
som bibliotekarie i 20 år, tar upp följande nytta av bibliometriska rapporter i en artikel:  
 

The needs for such reports (e.g. annual reports) are very clear, i.e. they are needed: 
(1) to convince subsiding bodies (e.g. Rector, Minister, etc) to give enough money and 

staff to the library; 
(2) to inform (public relations and public awareness) the library users on why things 

are organised the way they are and on why certain services are not free; 
(3) for the library manager (chief librarian) as a managerial tool and as a source of 

(otherwise hidden) information. (Egghe 2000, s 329) 
 
Också gällande bibliotek uttrycker Wallace det på följande sätt: “The advantage in 
systematically examining scatter or obsolence is that it removes the guesswork from 
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activities fundamental to collection management.” (Wallace 1987, s 45) Denna fördel 
med att slippa gissa gäller inte bara för arbete med bibliotek, utan också i andra 
sammanhang där man kan använda sig av bib liometriska metoder. 
 
När det gäller svagheterna finns det ett antal som diskuterats. Kärki och Kortelainen 
pekar på ett problem med bibliometrin som de säger: ”… utgörs av bibliometrins 
grundläggande antagande, i själva verket vissheten om, att forskarna verkligen citerar de 
verk som haft betydelse för deras arbete.” (Kärki & Kortelainen 1998, s 92) De tar också 
upp det faktum att det finns olika funktioner med citeringar. Det kan vara citering för 
”formens skull, rituellt, i negativ bemärkelse osv” (Kärki & Kortelainen 1998, s 92). 
Detta kan man inte se enbart genom att räkna citeringar. MacRoberts och MacRoberts 
nämner att det är vanligt med sekundär citering, det vill säga att man inte citerar 
huvudverket utan en artikel som i sin tur citerar detta verk. Speciellt vanligt är det att 
”review papers” får oproportionerligt många citeringar (MacRoberts & MacRoberts 
1996, s 436). Det kan innebära att väldigt bra artiklar inte får några citeringar. Detta med 
motivation och bruk av citeringar diskuteras, för som nämnts, det är inte alltid klart 
varför man citerar, och även om det finns konventioner och regler så skiljer sig dessa åt 
mellan olika discipliner. Att det finns ett regelverk är ingen garanti för att citeringsbruket 
är tydligt. 
 
När det gäller citeringsanalys utförd med hjälp av citeringsindexen, finns en del 
problem. Dessa är välkända och utgör inget hinder för bibliometriska analyser, det 
viktiga är att man känner till citeringsindexens begränsningar. Citeringsindexen täcker 
inte all vetenskaplig litteratur utan endast en ganska liten del. Det är främst tidskrifter 
från den engelskspråkiga världen som indexeras här, och mer perifera länder blir alltså 
missgynnade. Det finns också en del tekniska problem, som problemet med delat 
författarskap. Citerade artiklar registreras bara under förstaförfattaren, vilket innebär att 
man inte kommer hitta annat än förstaförfattarens citerade artiklar. Vidare finns det, som 
i alla databaser, problem med homonymer och felaktigt indexerade data (beroende på 
den mänskliga faktorn).  
 
Något man också ska tänka på vad det gäller bibliometriska undersökningar är att en 
undersökning utförd i en specifik miljö inte är överförbar till en annan. Det gäller också 
för tid, en bibliometrisk undersökning är färskvara och måste göras om med jämna 
mellanrum för att vara gällande. 

 

5.3 Webometri  
 
Webometrin uppstod när man insåg att de metoder som ursprungligen utvecklades för 
bibliometriska analyser av citeringsmönster i vetenskapliga tidskrifter även kunde 
användas på webben, med data tagen från de kommersiella sökmotorerna. Förutom 
Tomas Almind och Peter Ingwersen som var med och skapade termen webometri 1997, 
är andra pionjärer inom området Ray Larson och Ronald Rousseau som ägnade sig åt 
undersökningar av länkstrukturer 1996 respektive 1997. Isidro Aguillo startade e-
tidskriften Cybermetrics 1997 (Thelwall, Vaughan & Björneborn 2005, s 81). Flera 
termer för detta nya forskningsområde har föreslagits, bland annat netometrics, 
webometry, internetometrics, web bibliometry och web metrics. Webometri och 
cybermetri är de för tillfället mest använda termerna inom informationsvetenskapen, ofta 
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synonymt använda. En anledning att använda termen webometri är att visa sambandet 
med bibliometri och informetri och att betona informationsvetenskapsperspektivet 
(Thelwall, Vaughan & Björneborn 2005, s 83). Detta gäller förstås också de andra 
föreslagna termerna som slutar på –metri, exempelvis netometri. 
 
Termen webometri introducerades alltså av Almind och Ingwersen 1997, i deras artikel 
Informetric analyses on the World Wide Web: Methodological approaches to 
’Webometrics’ om informetriska metoder på webben. Björneborn definierar webometri 
på följande vis: undersökning av kvantitativa aspekter av konstruktion och användning 
av informationsresurser, strukturer och teknologier på webben byggt på bibliometriska 
och informetriska grunder. Detta innebär att kvantitativa aspekter av både konstruktion 
och användning av webben ingår i denna definition. Forskningen är koncentrerad till 
fyra olika områden, nämligen:  

• analys av webbsidor (innehållsanalys); innehållsanalys har jämförts med 
traditionell publikationsanalys.  

• analys av länkstrukturer;  
• analys av webbanvändning (exempelvis sök- och browsebeteende)  
• analys av webbteknologi (inklusive sökmotorers effektivitet). (Björneborn 2004, 

s 12) 
 
Webometri är alltså enligt Björneborn kvantitativa studier av webbrelaterade 
fenomen. Vetenskapen inbegriper studier inom informationsvetenskap, 
datavetenskap och statistisk fysik. Enligt Björneborn innefattas alla kvantitativa 
studier av webbrelaterade fenomen av termen webometri. En sådan definition 
innebär att en kvantitativ undersökning av en sökmotors informationsåtervinning 
eller av en användares sökbeteende är webometriska. Björneborn och Ingwersen 
menar att webometri är en term specifik för B&I eftersom den har ett släktskap med 
bibliometri och informetri:  

 
This domain lineage is stressed by the formulation ‘drawing on bibliometric and 
informetric approaches’ because ‘drawing on’ denotes a heritage without limiting 
further methodological developments of Web-specific approaches, including the 
incorporation of approaches of Web studies in computer science, social network 
analysis, hypertext research, media studies, and so forth. (Björneborn & Ingwersen 
2004, s 1217) 
 

Almind och Ingwersen gör däremot en skillnad på kvantitativa studier av webben och 
webometri. Vari denna skillnad ligger framgår dock inte av deras text (Almind & 
Ingwersen 1997, s 406). Thelwall och Vaughan delar Björneborns uppfattning, och 
menar att förutom den kärntrupp av webometriker/forskare som arbetar med webometri, 
finns det också forskare som utför webometriska studier fast de kallar det något annat 
(Thelwall & Vaughan 2004, s 1213). Wikipedias definition på webometri är följande: 
“The science of webometrics (also cybermetrics, web metrics) tries to measure the 
Internet to get knowledge about number and types of hyperlinks, structure of the world 
wide web and usage patterns.” (www.wikipedia.org/wiki/Webometrics) En annan 
definition skulle kunna vara att webometri är bibliometri på webben. Det innebär att man 
gör en ungefärlig likställning av citeringar och länkar (citeringar är inte lika med länkar, 
men en jämförelse är möjlig) och att på dessa grunder studera vetenskaplig 
kommunikation och publikation och så vidare på webben. Främst inom länkanalys är 
denna definition giltig. Man kan också utföra webometriska studier på kommersiella 
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sidor, och då är jämförelsen med bibliometri mindre giltig eftersom bibliometrin främst 
studerar vetenskaplig produktion.  
 
Björneborn och Ingwersen pekar på olika områden av webometrisk forskning. De menar 
att webometri uppvisar flera likheter med informetriska och scientometriska 
undersökningar och liknande användningsområden precis som bibliometri gör. De ger 
som exempel att innehållsanalys av webbsidor är som traditionell publikationsanalys, 
räkning och analys av utgående länkar från webbsidor (utlänkar) och av länkar pekande 
på webbsidor (inlänkar), kan ses som referens- och hänvisningsanalys (citeringsanalys). 
Utlänkar och inlänkar är således liknande referenser och hänvisningar i vetenskapliga 
artiklar. Täckningen av sökmotorer kan undersökas precis som täckningen av ämnes- 
och citeringsdatabaser, man kan till exempel titta på överlapp (Björneborn & Ingwersen 
2001, s 65). 
 
Björneborn och Ingwersen menar att eftersom webben är ett informationssystem ganska 
annorlunda mot de vanliga vetenskapliga eller professionella databaserna, kan 
ovannämnda likheter verka ganska ytliga. Man vet till exempel inte varför människor på 
webben länkar sina sidor till andras. De citeringskonventioner som finns i den 
vetenskapliga världen, finns inte i samma form på webben. Förvisso finns det 
konventioner i den traditionella akademiska världen men det är ingen garanti för att de 
alltid efterlevs. Det finns problem med självciteringar, ett annat fenomen är att man 
citerar en text för att man vill tillhöra en speciell grupp, och så vidare. Trots detta tycker 
de ändå att webben är ett intressant forskningsobjekt: ”…because the Web is a highly 
complex conglomerate of all types of information carriers produced by all kinds of 
people and searched by all kinds of users, it is tempting to investigate; and informetrics 
indeed offers some methodologies to start from.” (Björneborn & Ingwersen 2001, s 66) 
 
Webben har påverkat oss alla, och både lekmän och forskare har förändrat sitt sätt att 
kommunicera med varandra. van Raan tror att webbaserad rapportering och 
kommentering om forskning (webometri) inte kommer att bli något ersättande verktyg 
men ett tilläggande inom vetenskaplig kommunikation. Han tycker att det är mer 
revolutionerande med den förändring inom vetenskapen som står till grund för de 
ökande möjligheterna att ta del av forskningsdata, alltså ett webbaserat gemensamt 
användande av forskningsmaterial (van Raan 2001, s 63). Björneborn och Ingwersen ger 
som exempel att pågående arbeten, tidiga utkast och granskade artiklar nu är nästan 
omedelbart tillgängliga. De menar därför att webometriska analyser av webbsidors natur, 
struktur och innehåll såväl som av länkstrukturer är viktiga för förståelse av den 
”virtuella motorvägen” och dess relationer (Björneborn & Ingwersen 2001, s 68).  
 
I framtiden tror Björneborn och Ingwersen att webometriska undersökningar kommer att 
ha en roll till exempel vid utvecklandet av webbsidor. Möjligheten för de som vill och 
kan, att publicera sig på webben har medfört ett visst mått av osäkerhet för dess 
användare. De säger: ”…the thin red line between opaqueness, shading truth, 
misinformation, beliefs, opinions, visions or speculations and reliability, validity, 
quality, relevance or truth becomes increasingly thinner. It becomes a matter of trust. 
‘Web archaeology’ will in future go hand in hand with webometric analyses and 
methods.” (Björneborn & Ingwersen 2001, s 69) På grund av den relativa enkelheten 
med publicering på webben anser Björneborn och Ingwersen att ett stort behov av 
kvalitetsbedömning har uppstått. Speciellt hälso- och medicindomäner tar de upp som 
exempel på varande viktiga att undersöka i detta sammanhang. De pekar på en 
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undersökning som använde sig av citeringsanalys på webben för att se vilka sidor som 
medicinska webbplatser länkade till. De tar också upp en undersökning som har visat att 
pålitligheten är bristande på biologiwebbplatser (det framgår dock inte tydligt i texten 
huruvida detta är en webometrisk undersökning). På grund av dessa undersökningars 
resultat menar de att det finns ett behov av kvalitetskontroll, till exempel med portaler 
som innehåller länkar till webbplatser som är granskade av vetenskapsmän. Sådana 
portaler kan erbjuda peer reviewed information och dessutom utgöra en plattform för 
webometriska studier (Björneborn & Ingwersen 2001, s 69f). 
 

5.4 Användning av webometri  
 
Webbens innehåll kan studeras från olika perspektiv i olika discipliner. Inom 
datavetenskapen vill man utveckla verktyg som hjälper användarna att hitta information 
på webben, eller att organisera sina favoritsidor eller för att designa bra webbsidor. Inom 
sociologin är man intresserad av varför människor använder webben eller vilken effekt 
webben kan ha på det mänskliga beteendet. Informationsvetenskapen kan ha intresse i 
alla dessa områden, men många har ett särskilt intresse i hur akademiker använder 
webben. Detta beror delvis på den bibliometriska traditionen, med metoder utvecklade 
för att bedöma aspekter av forskares beteende (Thelwall & Harries 2004, s 150). Man 
ska bara komma ihåg att webometrin inte svarar så mycket på frågan varför, utan är mer 
fokuserad på frågor som vad, vem och hur mycket.  
 
En av fördelarna med webometri är att objektet för studierna, webben, åtnjuter ett så 
brett användningsområde att det kan vara av nytta för många olika sorters forskning. Det 
är vanligt att webometriska studier beskriver webbens natur eller delar därav till nytta 
för dem som designar/utvecklar webbapplikationer (exempelvis topic crawlers). 
(Thelwall & Vaughan 2004, s 1213).  
 
Exempel på webometrisk forskning kommer i kapitel 6 som bland annat innehåller en 
redovisning av sju olika webometriska undersökningar. 
 
 

5.5 Länkanalys  
 
Länkanalys kan jämföras med citeringsanalys. Man räknar och analyserar länkar efter 
olika metoder beroende på undersökningens syfte. Inom informationsvetenskapen kan 
man använda länkanalys till att analysera information på webben, till exempel struktur 
och värde. Man kan också använda sig av länkar till att studera nätverk på webben, både 
av individer eller organisationer (Thelwall 2004, s 2). I länkanalys är det oftast länkar 
mellan olika webbplatser som är av intresse, eftersom länkar inom samma webbplats 
oftast är till för navigation och inte förenar olika webbplatser. Thelwall ger några 
exempel på vad man kan använda länkanalys till: 

• Räkna länkar till en samling webbplatser (exempelvis webbplatser tillhörande 
universitet, tidskrifter, företag). Genom detta kan man jämföra hur pass länkade 
webbplatserna är, eventuellt kan man använda termen ”online impact”. 
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• Räkna länkar från en samling webbplatser. Detta kan säga något om hur mycket 
en webbplats länkar till resten av webben, en möjlig term är ”luminosity” 
(tydlighet, klarhet). 

• Räkna länkar mellan ett par av webbplatserna inom en samling av webbplatser. 
Det kan användas till att identifiera förhållanden mellan webbplatser, eventuell 
term är ”online communication”. 

• Räkna länkar från en samling av webbplatser till en på förhand given plats eller 
domän (tex länkar till .edu). 

• Räkna länkar till en samling av webbplatser från en på förhand given plats eller 
domän (tex länkar från .com) (Thelwall 2004, s 3). 

 
Hur kan man då konkret använda sig av länkanalys? Länkanalys kan användas till att 
undersöka kommunikationsmönster mellan stora delar av webben eller mellan individer. 
Det har räknats länkar mellan universitet inom ett land både i Europa och i Asien. Dessa 
studier har visat att det är ett möjligt angreppssätt och att man kan få fram meningsfull 
information, men att man måste vara försiktig när man jämför olika länder. 
Webometriska studier kan också skapa förståelse för online impakt som kan vara av 
nytta för både webb IR, hypertextdesign och evaluering av webbsidor. Anledningen till 
detta är att länk-metri är mycket använt som en indikator på kvalitet och för att studera 
strukturer på webben. Ett tydligt exempel är Googles PageRank som försöker 
kvalitetsranka sidorna genom antagandet att bättre sidor har fler länkar till sig, specie llt 
från sidor med hög kvalitet (Thelwall & Harries 2004, s 151). 
 
Borgman och Furner skiljer på relational link analysis och evaluative link analysis. De 
gör följande definition: ”In relational studies, link counts are used as indicators of the 
level of connectedness, the strength of relationships, or the directions of flow, between 
documents, people, journals, groups, organizations, domains, or nations. Relational 
citation analysis is used to answer questions of the type, ‘Who is related to whom?’” 
(Borgman & Furner 2002, s 11) Med de mått man fått från dylika studier kan man sedan 
göra kartor, grafer eller nätverk över individer för att se hur de står i relation till 
varandra. Den andra typen av länkanalys beskriver de som: ”In evaluative link analysis, 
link counts are used as indicators or measurements of the level of quality, importance, 
influence, or performance, of individual documents, people, journals, groups, domains 
(subject areas, fields, or disciplines), or nations. Evaluative link analysis is used to 
answer research questions of the type, ‘Whose research or influence is better, or has 
greater impact, than whose?’” (Borgman & Furner 2002, s 11) Med data från en sådan 
analys kan man göra rankningslistor, för att enkelt kunna jämföra olika enheter med 
varandra. Rankningslistorna kan användas vid nyanställningar, till att fördela resurser 
eller vid utdelning av priser. 
 
Målet med en del webometriska studier är att studera länkar som en källa till ny 
information. Ett vanligt sätt att studera länkar är att göra det med ett bibliometriskt 
perspektiv, här kan man se en tydlig koppling till biblioteks- och informationsvetenskap. 
En av webometrins utmaningar är att fastställa i vilken omfattning användbar 
information om vetenskaplig kommunikation kan utvinnas ur hyperlänkar. Dessa 
kvantitativa studier av hyperlänkar har bredare potentiell användning än bibliometriska 
studier av citeringar. Vissa studier har datavetenskapliga mål till exempel att förbättra 
sökmotorers effektivitet. Andra har mer ordinära informationsvetenskapliga anslag, som 
att ta reda på hur man kan använda sig av hyperlänkar till att skapa dokumentsamlingar 
online.  
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5.6 Problem med webometriska studier 
 
Datainsamling för webometriska undersökningar är ett omdiskuterat problem. Alla är 
medvetna om svårigheten och vikten av att grunda sin undersökning på tillräckligt stort 
material utan bias. Det finns många åsikter om hur insamlandet bör gå till. Nedan följer 
en redogörelse för några. 
 
Björneborn och Ingwersen anser att lämpligheten att använda sig av bibliometriska 
metoder på webben påverkas av webbens dynamiska och diversifierade natur och av 
sökmotorernas brister. De menar att det inte är det bästa sättet att använda sig av 
sekundär data insamlad av en sökmotor:  
 

As stated earlier, methodological problems in webometrics are concerned with 
collecting non-biased data from the Web as a basis for empirical investigations. As 
shown above, there is a lack of reliability in secondary data collected in the big 
commercial search engines due to great uncertainty about coverage, update 
frequency, indexing rules, computing performance, ranking algorithms, etc. The 
alternative approach is to use primary data downloaded directly from the Web. A 
method in the latter category is so-called random walks used in graph theory. In 
order to localise transversal links on the Web graph a large number of lengthy 
random walks can be used by following links in a randomised way from web page 
to web page…Using so called IP-numbers or lists of Domain Name Servers in, for 
example, the “.edu”-domain are possible methods for non-biased sampling of 
starting points. (Björneborn & Ingwersen 2001, s 76) 

 
Viv Cothey har gjort ett experiment där han undersöker pålitligheten i att samla in data 
för informetriska studier med hjälp av webbcrawlers. Han menar att eftersom 
sökmotorernas arbetssätt inte är kända för allmänheten är det svårt att veta exakt hur de 
arbetar och därför svårt att använda dem till datainsamling för informetrisk forskning. 
För att kunna tolka eller jämföra resultat från material insamlat med hjälp av en 
sökmotor måste man veta under vilka omständigheter materialet samlades in. Han 
hävdar att definiera sin insamlingsmetod som sökmotorbaserad inte duger eftersom det 
inbegriper alltför många odefinierade variabler som arbetssätt och startpunkt, och alltså 
inte kan ge några konsekventa resultat. Detta gör webbcrawling opålitlig (Cothey 2004, s 
1228). Cothey fortsätter dock sin diskussion med att förklara att i vissa sammanhang 
med givna förutsättningar (som i hans experiment) kan sökmotorerna producera 
konsekventa resultat. Han kommer fram till att om man definierar och dokumenterar 
oklara variabler kan webbcrawling vara pålitlig. För att informetriska studier ska ha 
validitet och kunna upprepas är det viktigt att man redogör för vilka ”crawling policies” 
som gäller i varje enskilt fall (Cothey 2004, s 1235f).  
 
Ett annat problem med länkanalys är svårigheten att tolka resultaten. Thelwall påpekar 
att det inte finns något givet sätt att tolka resultaten från dylika undersökningar. 
Länkanalys, menar han, är ett etablerat forskningsområde, speciellt inom 
informationsvetenskap. Däremot existerar inga tydliga teorier eller metoder. Frågan om 
hur man ska tolka resultaten har diskuterats, men mest i specifika forskningsfall, och inte 
ur ett generellt perspektiv. Thelwall går vidare i sin diskussion och hävdar att det också 
är ett problem inom citeringsanalys att tolka resultaten eftersom ingen allmänt 
accepterad ”Theory of Citation” finns (Thelwall 2004, s 2).  
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Thelwall har däremot satt upp några teoretiska ramar för länkanalys enligt följande: 

1. Tolkning av länkarna är nödvändig vid länkanalys om man ska kunna dra några 
slutsatser om bakomliggande orsaker för skapande av länkar.  

2. Det finns ingen fullkomlig metod för tolkning av länkar. Metodtriangulering är 
önskvärt, helst med en direkt metod och en testmetod. 

3. Grundläggande problem som till exempel Matteuseffekten5 och webbens 
dynamiska natur, betyder att inga definitiva svar kan ges. Därför måste man vara 
försiktig i konklusionen av sin forskning. 

4. Uttömmande tolkning är inte lämplig på grund av förutsättningarna i punkt tre 
(Thelwall 2004, s 10). 

 
Av Thelwalls text kan man utläsa att insamlandet av material är tämligen enkelt (om 
man använder sig av lämplig metod), medan svagheten med länkanalys är svårigheten 
att tolka resultaten. Som nämnts ovan, webometriska undersökningar svarar inte 
lämpligen på frågan varför, utan hur mycket. 
 

5.7 Jämförelse av citeringsanalys och länkanalys 
 
Eftersom mycket av den webometriska forskningen har stimulerats av citeringsanalys, 
har ett naturligt steg varit att undersöka om bibliometriska tekniker som används på 
tidskrifter och författare också kan användas på elektroniska tidskrifter. Om detta 
stämmer skulle det kunna innebära ett större urval av tidskrifter att studera och ge nya 
insikter till vetenskaplig publicering (Thelwall, Vaughan & Björneborn 2005, s 100). 
Likheter mellan webometri och traditionell bibliometri, men framförallt citeringsanalys 
har påpekats av många (Björneborn & Ingwersen; Rousseau; Thelwall & Harries, mfl.) 
Bland annat har innehållsanalys liknats vid publikationsanalys, medan räkning och 
analysering av länkar kan ses som citeringsanalys (Björneborn & Ingwersen 2001, s 65). 
van Raan anser att hypertextlänkning inte kommer att ersätta det klassiska sättet att 
citera, och det kan det ju inte göra så länge man publicerar sig i tryckta tidskrifter. Han 
menar att hyperlänkning är alltför anonym och ytlig. Vidare anser han att det inte ger en 
klar blick över användningen av tidigare material, samt att det existerar konceptuella 
skillnader mellan hyperlänkningar och traditionell citering, framförallt vid utförande av 
kvantitativa bedömningar av impakt (van Raan 2001, s 60). Han får medhåll i detta av 
Egghe som påpekar att i traditionell citering är citeringar envägslänkar, det vill säga en 
länk pekar från ett dokument till ett annat (att detta dokument länkar tillbaka till det 
första dokumentet är inte praktiskt omöjligt beroende på publikationsförseningar och 
kollegialt samarbete, men tillhör ovanligheterna). Vid hyperlänkning däremot är det inte 
alls ovanligt att två dokument länkar till varandra (bidirektionella länkar) detta på grund 
av att webbsidor kan uppdateras. Detta leder i sin tur till oklara publiceringsdata (Egghe 
2000, s 332). Eftersom dessa skillnader existerar menar van Raan att hyperlänkning inte 
kan användas i den belöningsprocess som traditionell citering kan sägas utgöra, som han 
menar är så viktig i det vetenskapliga ryktessystemet. Han säger dock att hyperlänkning 
kommer att få stort användningsområde som verktyg, men inte mer än så (van Raan 
2001, s 60). Även om traditionella citeringar är strukturellt väldigt lika webblänkar, 

                                                 
5 Matteuseffekten innebär att den som har mycket också kommer att få mycket, ofta förklaras den med rik 
blir rikare. Här betyder det att en webbplats med många länkar kommer att få fler länkar, medan en med få 
kommer att få betydligt färre. 
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finner man citeringar i granskade dokument och de är därför underkastade en 
kvalitetskontroll. Citeringarna är en del av den akademiska strävan. Detta gäller inte för 
webblänkar (Thelwall, Vaughan & Björneborn 2005, s 99). Det finns även olika åsikter 
om traditionell citering. Det finns konventioner, men man ska vara medveten om att de 
skiljer sig mellan olika discipliner. Och bara för att det finns konventioner är det ingen 
garanti för att de följs. Många (Seglen, MacRoberts & MacRoberts, mfl) har tagit upp 
problem med självciteringar (man citerar sig själv för att få högre synlighet och impakt). 
Att jämföra självciteringar och ”självlänkar” är vanskligt eftersom de inte alla gånger 
kan sägas vara samma sak. ”Självlänkar” är oftast till för navigationsanledningar, och 
räknas oftast inte med när en webbplats impakt ska beräknas. Det finns också en stor 
brist i om man utför en citeringsanalys med hjälp av ett citeringsindex och det är att 
täckningen långt ifrån är fullständig, eftersom det främst är engelskspråkiga artiklar (och 
andra publikationstyper) som indexeras i citeringsdatabaserna. Så undersökningar av 
traditionell citering medför inte alls att man får tydliga resultat med hög validitet. Däri 
finns en likhet, datainsamlingen beror på de verktyg man använder, databasens 
kommandospråk och möjligheter och sökmotorer och webbrobotar på webben, och 
datainsamlingens karaktär påverkar som bekant studiens resultat. 
 
Nedan följer en kort redogörelse för några element i citeringsanalys, med en jämförelse 
till motsvarigheten i länkanalys. 
 
Referenser är de poster man hittar i en artikels (eller annan dokumenttyp) litteraturlista, 
det vill säga de texter som författaren refererar till i sin text. Litteraturlistorna kan 
användas i källanalys där man till exempel analyserar litteratur inom ett visst område 
inklusive dess egenskaper och struktur. Källanalys kan också innebära att man granskar 
forskningskommunikation och vetenskapens kognitiva eller sociala strukturer (Kärki & 
Kortelainen 1998, s 21). Det är enkelt att på webben bedriva en slags källanalys där man 
studerar en webbplats länkar för att se vilka andra webbplatser den länkar till. Om man 
tänker sig ett digitalt arkiv som ACMs (The Association for Computing Machinery) eller 
en citeringsdatabas som ISIs Web of Science, har man där möjligheten att titta i en texts 
litteraturlista och därifrån (gäller endast ACM) navigera sig vidare till artiklar som den 
första artikeln citerar. Där förväntar man sig att hitta relevant litteratur. 
 
Citeringar studerar man i hänvisningsanalys där man undersöker publikationers 
användning eller icke-användning. Hänvisningsanalys kan ge svar på frågor som:  
 

”- har publikationen/författaren citerats,  
- hur många har citerat publikationen/författaren,  
- varifrån kommer citeringarna: t.ex. från hemlandet eller utlandet, från samma 
eller olika ämnesområden osv.” (Kärki & Kortelainen 1998, s 23) 
 

En av möjligheterna med länkanalys är att undersöka vilka webbplatser som citerar eller 
länkar till en viss sida eller domän (jämför Thelwalls resonemang i kapitel 5.5 
Länkanalys). I vissa databaser (till exempel ACM) kan man få uppgifter om hur många 
citeringar en artikel har fått, och sedan med hjälp av hyperlänkar ta sig vidare till dessa 
texter. ISIs citeringsindex erbjuder liknande funktioner även om man där inte kan 
förflytta sig mellan texterna eftersom de inte är fulltextdatabaser. 
 
Bibliografisk koppling hör till källanalysen. Här studerar man vilken koppling en grupp 
vetenskapliga publikationer har genom att analysera deras litteraturförteckningar. Om de 
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har en eller flera gemensamma källor finns en koppling, ju fler gemensamma källor 
desto starkare koppling. Man kan gruppera vetenskapliga publikationer och avspegla 
nätverk som beskriver publikationernas inbördes förhållande med hjälp av bibliografisk 
koppling. Bibliografiska kopplingar kan inte förändras efter man har sammanställt 
litteraturförteckningarna (Kärki & Kortelainen 1998, s 22). Bibliografisk koppling kan 
också användas i länkanalys genom att man studerar vilka webbplatser som länkar till 
samma webbsida. På så vis kan man skapa grupperingar på webben och se vilka nätverk 
som existerar. 
 
Samcitering eller co-citering ”innebär att två specifika publikationer eller författare 
citeras i samma senare utkomna publikation.” (Kärki & Kortelainen 1998, s 25) Co-
citeringsanalys betyder att man studerar publikationers inbördes relationer. Co-
citeringsanalyser kan ge material till skapande av kartor över specialvetenskaper eller 
forskningsområden för att beskriva deras struktur. Med co-citeringsanalys kan man 
undersöka publikationer, författare eller nyckelord och citeringar. Ju större andel 
forskare som citerar samma två publikationer desto troligare är det att det finns ett 
samband mellan dessa två citerade texter och att dessa förmodligen liknar varandra i sitt 
ämnesområde. Co-citeringar är dynamiska begrepp vilket innebär att de kan förändras 
med tiden eftersom en ny artikel kan ansluta sig till en grupp av andra artiklar genom att 
citera samma texter som de (Kärki & Kortelainen 1998, s 25). Co-citering är en del av 
länkanalyser där man undersöker vilka webbplatser som länkar till en specifik domän 
eller plats. Genom att analysera vilken typ av sidor som länkar till samma plats kanske 
man kan förmoda att deras innehåll liknar varandra. 

 
Självcitering existerar som nämnts tidigare. I vetenskapliga publikationer spelar mediet 
ingen roll, de fungerar på samma sätt både i tryckt och i elektronisk form. Om man 
tänker sig en vanlig webbplats kan författaren till denna skapa flera andra webbplatser 
som länkar till den första på att på så sätt öka sin webbplats impakt. Det går också att 
köpa länkar för att uppnå samma mål. Det behöver givetvis inte innebära något 
tvivelaktigt om en person har flera webbplatser som alla länkar till samma sida, precis 
som det är vanligt och normalt att en författare citerar sig själv för att exempelvis 
kommentera eller utveckla tidigare forskning. 
 
De tidigare nämnda ACM och Web of Science är exempel på citeringsindexens 
motsvarigheter på webben. I dessa databaser är det möjligt att se till exempel hur många 
citeringar en artikel har fått, vilka författare som citerar artikeln, vilka liknande artiklar 
som finns och vilka olika författare en viss författare har samarbetat med. Hyperlänkar 
gör det möjligt för användaren att snabbt förflytta sig mellan de olika texterna i ACM. 
 

6. Redovisning av den empiriska undersökningen 
 
Följande kapitel tar upp två författares syn på olika aspekter av bibliometri och 
webometri. Jag har valt att placera de texterna här i stället för att baka in dem 
tillsammans med övriga påståenden om bibliometri och webometri för jag tycker de är 
viktiga och intressanta. Här står de fristående och det är min förhoppning att det ska vara 
intressant för läsaren att ta del av dessa aspekter. Efter dessa två redovisningar följer 
sedan en redogörelse av sju webometriska undersökningar. De står som exempel på 
olika sorters webometrisk forskning.  
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6.1 Två perspektiv på bibliometri/webometri 
 
Webometri är en ung vetenskap och metadiskussionen är knapp. Eftersom webometri 
har mycket gemensamt med bibliometri har jag valt att belysa bibliometrin ur ett 
vetenskapligt perspektiv med hjälp av Birger Hjørland. Webometri har dock ett något 
bredare forskningsfält än bibliometrin eftersom det på webben finns så mycket mer att 
undersöka som kan falla under termen webometri. Exempel på detta kan vara 
kommersiella webbsidor eller historiska undersökningar med hjälp av länkanalys. Det 
som tycks ligga närmast till hands som objekt vid webometriska studier är ändå 
akademiska publikationer och kommunikation mellan olika forskare eller universitet. 
Den nya publiceringsformen som webben innebär erbjuder till exempel en del 
intressanta frågeställningar, några diskuterade av Blaise Cronin. 
 

6.1.1 Birger Hjørland 
 
Birger Hjørland skriver följande om bibliometri i artikeln Domain analysis in 
information science: eleven approaches-traditional as well as innovative: ”Bibliometrics 
is an exciting area of study although its use as an instrument in research evaluation is 
much disputed. It can be used as a tool and method in domain analysis in several ways. 
It has, for example, become popular to make bibliometric maps or visualizations of 
scientific areas based on co-citation analysis.” (Hjørland 2002, s 432) I webometrin görs 
kartläggning av exempelvis universitets förhållanden till varandra genom länkanalys för 
att bland annat se hur den informella kommunikationen tar sig uttryck. Lite senare i sin 
artikel fortsätter han: “Bibliometrics is a strong approach because it shows many detailed 
and real connections between individual documents. These links represents the authors’ 
explicit acknowledgement of dependency between, for example, papers, researchers, 
fields, approaches and geographical regions.” (Hjørland 2002, s 433) Dylika studier är 
också lämpliga att utföra på webben.  
 
Hjørland tar upp fyra faktorer som spelar in vid bibliometriska studier:  
1) Resultaten beror på vilka databaser eller tidskrifter som utgör den empiriska basen. 
Databaser är aldrig helt täckande, och vid urval av tidskrifter inom ett ämnesområde gör 
man redan där ett val av hur ämnesområdet ser ut.  
2) Citeringskonventioner och motivation spelar stor roll för hur den bibliometriska 
undersökningen kommer att se ut.  
3) En del forskning bedrivs för att den är enklare att utföra än annan. Många dokument 
syns inte för att de är skrivna på särskilda språk. Detta exemplifierar han med följande: 
”In LIS there may be a corresponding tendency to overcite easy theories and methods at 
the expense of more difficult but also more important papers…To the degree that this 
third argument is true, it paints a rather pessimistic picture of the quality of much 
published research. Nonetheless, I expect this to be a realistic picture, and this 
consideration, of course, influences the interpretations of bibliometric studies” (Hjørland 
2002, s 435).  
4) Oberoende av konventioner kommer vissa författare eller teorier att bli populära vid 
vissa tider eller inom olika domäner, med andra ord forskning färgas av trender eller 
ideologier. Om detta säger Hjørland: ”It is, of course, difficult to tell when the use of an 
author or a theory just represents a fad, an ideological movement, and when it represents 
real scientific progress. Some people would perhaps say that there is no difference 
between ‘scientific progress’ and ‘changing paradigms’.” (Hjørland 2002, s 435) Han 
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menar att det är en svår, filosofisk fråga, det är det, därför finns det inte utrymme för 
vidare diskussion här.  
 
Hjørland ser bibliometrin som ett lämpligt verktyg för att se mönster över olika ting eller 
företeelser. Det borde också vara applicerbart på webben, eftersom det finns så mycket 
att studera i den miljön. Han påpekar dock vikten av att tolka de bibliometriska 
resultaten på ett korrekt sätt: ”… epistemological theories are very relevant to the 
interpretation of bibliometric maps provided that they are based on serious argument. 
Such arguments can be qualified by other kinds of methods than the bibliometrical ones, 
for example by historical and epistemological methods.” (Hjørland 2002, s 435) 
Hjørland menar att man som bibliometriker måste besitta kunskaper inom olika områden 
för att man ska kunna tolka resultaten och undvika bias: ”…bibliometrics is a strong 
approach to domain analysis because it is empirical and based on detailed analysis of 
connections between individual documents. One needs, however, to consider different 
kinds of possible bias very carefully. Besides, in order to interpret bibliometric analyses 
properly, one needs some knowledge of other kinds too, including: 

• historical studies; and 
• epistemological and critical studies.” (Hjørland 2002, s 436) 
 

Bibliometri och webometri ligger som sagt mycket nära varandra. Allt som sägs om 
bibliometri kan dock inte automatiskt sägas gälla också webometri. Bibliometrin har 
utvecklats under många år, och endast framtiden kan avgöra åt vilket håll webometrin 
kommer att utvecklas. Thelwall och Harries uttalar det på följande sätt: ”Citation counts 
have been subject to extensive research over the past 30 years to get to the position 
where experts can use them productively, if great care is taken. Web links need the same 
kind of research to give evidence of a consistent relationship with quality at any given 
level of aggregation.” (Thelwall & Harries 2004, s 151) 
 

6.1.2 Blaise Cronin 
 
Bibliometrics and beyond: some thoughts on web-based citation analysis är en artikel av 
Blaise Cronin som handlar om författarens funderingar över webbaserad citeringsanalys 
och vilka konsekvenser den nya publiceringsmiljön (webben) har för bibliometrin. Han 
jämför citeringsanalys med länkanalys: ”Citation analysis is an important piece of the 
bibliometrical research pie; one that will become even more central with the growth of 
the web and for a very simple reason. The links (reference citations) provided routinely 
by authors in their reports and papers are a means of exposing the underlying socio-
cognitive structure of science. However, links are also the defining feature of hypertext 
systems.” (Cronin 2001, s 2) Han ställer sedan frågan om citeringar kan spåras, räknas 
och viktas varför skulle man inte kunna göra det med länkar som sammanbinder olika 
webbsidor? Han menar att webbsidor med många länkar till sig är motsvarigheten till 
mycket citerade artiklar. Han tycker också att man kan använda länkar som ett mått på 
trovärdighet: ”…frequency of links, as with frequency of citation, can be construed as a 
proxy for social trust, as has recently been acknowledged both within and outside the 
literature of information science.” (Cronin 2001, s 3) 
 
Cronin hävdar att webbens betydelse i ett bibliometriskt perspektiv går utöver de ökade 
möjligheterna för citerings- och länkanalys: “The web has challenged, and may 
revolutionize, many of the assumptions that have underpinned the established scholarly 
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communication system.” (Cronin 2001, s 3) Det har lagts fram radikala förslag för 
allmän tillgång till vetenskaplig publikation, där författaren själv publicerar och 
arkiverar i den form han vill och för ”open peer review” där man hittar nya former av 
den traditionella vetenskapliga granskningen. Dylika förslag har fått stöd från den 
vetenskapliga världen. De kommersiella förlagen är dock mindre gladda av förslag om 
gratis och allmän tillgång till vetenskaplig litteratur. Cronin funderar vidare på när 
mycket av publikationen sker på webben hur den vetenskapliga granskningen kommer 
att se ut i framtiden, om den kommer att försvinna helt eller inte: ”It does, however, 
seem likely that the present monolithic publishing and peer review system will become 
rather more flexible and pluralistic in character, as new publishing, posting, critiquing 
and archiving behaviours establish themselves.” (Cronin 2001, s 3) Om 
publiceringsmiljön kommer att bli mer diversifierad i framtiden, kommer bibliometriker 
att få ett mer heterogent utbud av objekt att mäta och analysera. Tidigare har 
bibliometriker arbetat med relativt uniforma objekt, med tryckt information i ganska 
standardiserade format. På webben däremot råder inte samma form av standardisering, 
så Cronin ställer frågan vad det är de kommer att analysera. Han nämner förutom den 
traditionella tidskriftsartikeln även elektroniska pre-prints, eget arkiverat material, 
dynamiskt uppdaterade arbetspapper och andra former av vetenskaplig produktion. Han 
pekar också på andra nya behov: ”We also need to know how to identify, locate and 
access these non-traditional (and, for now at least, often evanescent and ephemeral) 
outputs. Will common standards for identification, formatting and labelling emerge, as 
well as for assuring the stability and persistence of less significant digital objects (e.g. 
online syllabi, courseware, threaded online chat, digital drafts, citations) over time?” 
(Cronin 2001, s 4) 
 
Vad det gäller validiteten för undersökningar utförda på webben, menar Cronin, finns 
det alltid skeptiker. De finns också när det gäller traditionell citeringsanalys. Där har 
bland andra MacRoberts och MacRoberts (1996) kritiserat föreställningen att citeringar 
är liktydigt med kvalitet, och Seglen (1996) och MacRoberts och MacRoberts (1996) har 
påtalat att ISIs citeringsdatabaser är alltför selektiva och begränsade (exempelvis språk 
och geografiskt). Hypertextsystem som webben kan undvika problemet med begränsning 
i täckningen, men problemet med sökmotorernas pålitlighet finns alltid kvar. Cronin 
förespråkar extrem försiktighet när man använder sig av analysmaterial insamlat via 
sökmotorerna vid evaluering av vetenskap. Han menar också att det är viktigt att noga 
definiera termer som ’sitations’ och ’hits’, och att man på något sätt försöker skilja det 
triviala från det seriösa innehållet. Han går dock inte i sin artikel in på hur man kan göra 
denna skillnad. 
 
Verktygen för bibliometriska studier på webben behöver utvecklas för bättre funktioner: 
”The application, and extension, of existing bibliometric techniques to open publishing 
environments should, ultimately, result in the development of a portfolio of metrics for 
better capturing the totality of ways in which cognitive influence is exercised and 
exhibited within and across speciality groups.” (Cronin 2001, s 5) Eftersom 
webometriska studier bara har utförts i knappt tio år är metoderna och verktygen inte 
speciellt välutvecklade ännu. Cronin tror alltså att det så småningom kommer att finnas 
beprövade verktyg som är lämpade för detta ändamål.  
 
Vad kan man då använda bibliometri på webben till? Cronin ger ett exempel: “Citation 
context analysis and deep linking (pointing to a precise spot on a website) will allow us 
to explore the contexts in which invocations occur and thereby develop a more reliable 
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sense of why an individual warrants mention or how an individual’s work and ideas are 
perceived and received by his or her peer community.” (Cronin 2001, s 6) Han tror 
också att det blir lättare att kartlägga den informella kommunikation som ligger bakom 
det formella bedömningssystemet i den vetenskapliga världen. Ett konkret exempel på 
användning är co-citeringsanalys av hyperlänkar för att visa organisationen av online 
communities och deras kunskapsbaser. Cronin avslutar sin artikel med en blick mot 
framtiden: ”It is equally conceivable that next-generation search engines and 
bibliometric tools will allow us to observe ’science in action’; in the process, enabling us 
to detect early signs of emerging trends and also develop a better sense of those 
scientists and researchers who have what might be termed ‘street cred’, as opposed to 
the established coin of the realm: eminence.” (Cronin 2001, s 6)  
 

6.2  Redovisning av de webometriska undersökningarna 

 
Nedan följer en redogörelse av de undersökningar jag har läst och valt att inkludera i 
studien. Det som redovisas är helt och hållet forskarnas åsikter och slutsatser. Varje text 
presenteras med hjälp av artikelns abstract i original och avslutas med en kort 
sammanfattning. 
 

6.2.1 Formally citing the Web av Paul Wouters och Repke de Vries. 
 
Abstract: 

How do authors refer to Web-based information sources in their formal scientific 
publications? It is not yet well known how scientists and scholars actually include 
new types of information sources, available through the new media, in their 
published work. This article reports on a comparative study of the lists of references 
in 38 scientific journals in five different scientific and social scientific fields. The 
fields are sociology, library and information science, biochemistry and 
biotechnology, neuroscience, and the mathematics of computing. As is well known, 
references, citations, and hyperlinks play different roles in academic publishing and 
communication. Our study focuses on hyperlinks as attributes of references in formal 
scholarly publications. The study developed and applied a method to analyze the 
differential roles of publishing media in the analysis of scientific and scholarly 
literature references. The present secondary databases that include reference and 
citation data (the Web of Science) cannot be used for this type of research. By the 
automated processing and analysis of the full text of scientific and scholarly articles, 
we were able to extract the references and hyperlinks contained in these references in 
relation to other features of the scientific and scholarly literature. Our findings show 
that hyperlinking references are indeed, as expected, abundantly present in the formal 
literature. They also tend to cite more recent literature than the average reference. 
The large majority of the references are to Web instances of traditional scientific 
journals. Other types of Web-based information sources are less well represented in 
the lists of references, except in the case of pure e-journals. We conclude that this can 
be explained by taking the role of the publisher into account. Indeed, it seems that the 
shift from print-based to electronic publishing has created new roles for the publisher. 
By shaping the way scientific references are hyperlinking to other information 
sources, the publisher may have a large impact on the availability of scientific and 
scholarly information. 
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Frågeställning och bakgrund: 
Wouters och de Vries har alltså gjort en undersökning om hur författare refererar 
till webbaserade informationskällor i sina formella, vetenskapliga publikationer. 
De menar att på det sätt Internet och webben har utvecklats från att från början 
primärt ha varit ett verktyg för att underlätta vetenskaplig kommunikation till att 
ha börjat leva sitt eget liv utgör en grund för forskning om hur författare använder 
sig av webbaserade verktyg och kommunikationsteknologi. En annan anledning 
de nämner att studera detta är: 
 

The analytical scepticism needed for this type of study also gives a good starting 
point for the analysis of the way the Internet and the Web affect the use of 
information. In this respect, the Internet seems to show a Janus face. On the one 
hand, it may be the final realization of the dream of instant and total access to all 
human knowledge, the Human World Brain. On the other hand, its bottom-up 
nature effectively precludes any control of the quality of information as 
traditionally provided by librarians and information specialists./…/ These 
conflicting tendencies give additional reasons for the study of the way researchers 
and scholars are actually using digital, Internet-based information tools. (Wouters 
& de Vries 2004, s 1251) 

 
De frågor de arbetat efter är följande: 

• Har författares referenser till elektroniska informationskällor och webbsidor i 
sina vetenskapliga publikationer ökat? 

• Till vilken typ av informationskällor refererar de? 
• I vilken utsträckning citerar de ”live” informationskällor på webben? 
• Hur gammal är informationen de citerar (jämfört med det citerande dokumentet)? 

 
Metod: 
För att få svar på dessa frågor studerade de 38 olika tidskrifter från fem olika discipliner, 
neurologi, bioteknik, datamatematik, sociologi och biblioteks- och 
informationsvetenskap. De laddade ner dokument från åren 1995, 1998 och 2000 från 
databasen Science Direct och från tidskrifternas webbplats. Tidskrifternas format var 
antingen i HTML eller PDF. För den här studien utvecklades en särskild metod att 
analysera materialet, den är dock för komplicerad för att redogöras för här. Deras metod 
var dock arbetskrävande och innebar mycket databehandling. De är medvetna om att 
studien inkluderar ett begränsat antal vetenskapliga utgivare, och menar att fler studier 
behövs för att kunna säkerställa de konklusioner de gör. 
 
Resultat: 
Resultaten visar att majoriteten av litteraturen fortfarande refererar till vetenskaplig 
litteratur på det traditionella sättet. De ser dock en liten ökning av antalet referenser som 
innehåller en hyperlänk till den citerade litteraturen, utom i biblioteks- och 
informationsvetenskap där ingen trend kan skönjas. Hyperlänkarna tenderar att citera 
nyare litteratur än andra referenser. Detta förhållande varierar dock både med disciplin 
och med tidskrift. Det visade sig också att formatet verkade ha en viktig roll för huruvida 
dokumenten innehåller hyperlänkar. PDF-filerna hade betydligt färre hyperlänkar. 
Wouters och de Vries säger att det kan bero på att webben blev speciellt populär från 
1995 och framåt och att man därför inte förväntar sig att finna många vetenskapliga 
publikationer i HTML från det året. Många artiklar i PDF-format är skannade från den 
tryckta upplagan. De flesta författarna inkluderade inte hyperlänkar i sina referenslistor. 
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Vidare var inte hyperlänkarna klickbara under de år som studerades och det kan vara en 
anledning att inte inkludera hyperlänkar i sin referenslista. 
 
Wouters och de Vries är förvånade över att den stora majoriteten av hyperlänkar inte 
gick till den allmänt tillgängliga webben utan till vetenskapliga databaser och 
litteraturlager. De flesta av dessa länkar var skapade av utgivaren av tidskriften. Detta 
indikerar att hyperlänkar i referenser till vetenskaplig och akademisk litteratur inte är en 
indikator på enbart författaraktivitet. Med hänseende till typen och mängden av 
hyperlänkar i referenserna, har uppenbarligen utgivaren och dess information 
management system  spelat en stor roll, anser Wouters och de Vries, genom att lägga till 
hyperlänkar till sina egna databaser. Det skulle kunna vara förklaringen till att det finns 
så få hyperlänkar till den allmänt tillgängliga webben i den här studien. Wouters och de 
Vries säger i sin diskussion följande: “This raises the question of the hyperlinking 
strategy of scientific publishers in general. Given the potential of the hyperlinking 
reference as an entry point to the published scientific and scholarly literature, this is not 
only an academic but also an information policy question.” (Wouters & de Vries 2004, s 
1257) 
 
Wouters och de Vries säger att tillgång till information inte bara beror på tillgänglighet 
utan också på länkar till informationen. De avslutar sin artikel med följande uttalande: 
 

Apparently, availability of scientific information is not only determined by the 
accessibility but also by the hyperlinking strategy of publishers. This is especially 
crucial as the Web is clearly becoming the dominant medium for scientific authors 
and scholars. The structure of hyperlinks shapes the accessibility of this 
information in different ways, both through the most popular search engines and 
through the influence on the “snowballing” behaviour of researchers. (Wouters & 
de Vries 2004, s 1258) 

 
Sammanfattning: 
Webbens struktur utgör en grund för forskning om hur författare använder sig av 
webbaserade verktyg och kommunikationsteknologi. Webben kan både innebära total 
och snabb tillgång till all världens information, men också en brist på kontroll av 
kvaliteten på informationen. Dessa motstridigheter är också en anledning att studera hur 
forskare använder sig av digitala, Internetbaserade informationsverktyg. Författarna 
menar att eftersom undersökningen bygger på ett begränsat antal tidskrifter kan man inte 
dra några konklusioner, fler undersökningar behövs. Undersökningen visar att mycket av 
litteraturen fortfarande refererar till vetenskaplig litteratur på det traditionella sättet. 
Hyperlänkar tenderar att citera nyare litteratur. Formatet spelar roll för hur länkandet ser 
ut, PDF-filer har färre länkar än publikationer i HTML. De flesta länkar gick till 
vetenskapliga databaser eller litteraturlager. De flesta av dessa länkar var skapade av 
utgivaren av tidskriften. Det betyder att länkarna inte är enbart en indikator på 
författaraktivitet, och att utgivaren spelar roll för utformningen av länkarna.  
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6.2.2 Trend detection through temporal link analysis av Einat Amitay, David 
Carmel, Michael Herscovici, Ronny Lempel och Aya Soffer  
 
Abstract: 

Although time has been recognized as an important dimension in the co-citation 
literature, to date it has not been incorporated into the analogous process of link 
analysis on the Web. In this paper, we discuss several aspects and uses of the time 
dimension in the context of Web information retrieval. We describe the ideal case- 
where search engines track and store temporal data for each of the pages in their 
repository, assigning timestamps to the hyperlinks embedded within the pages. We 
introduce several applications which benefit from the availability of such timestamps. 
To demonstrate our claims, we use a somewhat simplistic approach, which dates 
links by approximating the age of the page’s content. We show that by using this 
crude measure alone it is possible to detect and expose significant events and trends. 
We predict that by using more robust methods for tracking modifications in the 
content of pages, search engines will be able to provide results that are more timely 
and better reflect current real-life trends than those they provide today. 

 
Frågeställning och bakgrund: 
Amitay et al. jämför traditionell cociteringsanalys med citering på webben och förklarar 
hur webbsidor uppdateras och förändras beroende på händelser i världen. Som exempel 
ger de om ett land får en ny regering förblir URLen densamma medan innehållet 
förändras för att passa den nya regeringens politik. Detta gäller inte för 
pappersdokument som i stället blir gamla och inaktuella, och ersätts med nya giltiga 
dokument. De drar följande slutsats: ”Consequently, web links exhibit a behavior that is 
the opposite of that found in scientific citations: the more time passes the more citations 
(links) a page receives.” (Amitay et al. 2004, s 1270)  
 
Amitay et al. menar att använda sig av olika slags mätningar för att indikera popularitet 
eller auktoritet är ett accepterat förfarande på webben, och att de flesta nuvarande 
sökmotorer använder sig av något slags länkanalys i sina rankningsprocesser. Det finns 
alltid några klassiska populära webbsidor, men i allmänhet är popularitet en följd av 
konventioner, trender och mode som förändras över tiden. För att mäta tidsaspekten av 
popularitet på webben tror Amitay et al. att man behöver hitta ett sätt att koppla 
hyperlänkar till data om tid. 
 
Som användare av en sökmotor förväntar man sig att rankningslistan för ett specifikt 
ämne ska skilja sig idag mot hur den såg ut för ett år sedan. Amitay et al. exemplifierar 
med sökfrågan ”The World Trade Center” som genererar helt andra resultat före 
respektive efter den elfte september 2001. Före det datumet handlade de flesta träffarna 
från de större sökmotorerna om affärs- och turistverksamhet i och i närheten av WTC. 
Under åren efter terrorattacken handlade de flesta dokumenten om attacken med allt från 
officiell information till personliga berättelser. Nyare träffar på sökfrågan ger resultat 
som relaterar till återuppbyggnaden av området. Om detta säger de: ”This change in the 
composition of the top Web resources described by the term ”World Trade Center” (as 
returned by the search engines Alta Vista and Google) reflects a shift in the meaning of 
the concepts worldwide.” (Amitay et al. 2004, s 1270f) De tillstår dock att inte alla 
händelser förändrar omvärlden så radikalt och att de inte heller får samma 
uppmärksamhet av media. De vill bara understryka att förändringar och trender är ett 
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inslag i vårt dagliga liv, och att genom att spåra datum för skapandet och uppdateringar 
av dokument och hyperlänkar på webben kan man få värdefull information om 
förändringar över tid och om händelser i världen. 
 
Metod: 
För sin undersökning om trender på webben har Amitay et al. använt sig av ett verktyg 
som kan mäta aktiviteten inom ett ämnesområde som en funktion av tid. Ett 
ämnesområdes tidsdaterade länkprofil (TLP) visar hur många länkar ett ämne har under 
en viss period. TLP är ett stapeldiagram över åldern på tidsdaterade länkar, den mäter 
det relativa antal av tidsdaterade länkar som hör till varje tidsintervall. De observerade 
direkt att de flesta tidsdaterade länkarna är ganska nya, detta innebär att de flesta sidor 
som länkar till områdena har förändrats inom ett år sedan länkarna blev insamlade, och 
antalet sjunker kraftigt ju längre bak man går i tid. Detta är dock inget konstigt eftersom 
genomsnittswebbsidan uppdateras flera gånger varje år och nya sidor tillkommer hela 
tiden. Amitay et al. påpekar att det är viktigt att antalet tidsdaterade länkar man 
undersöker är tillräckligt stort för att studien ska vara meningsfull och för att TLP 
signifikant ska kunna reflektera trender eller händelser i det verkliga livet, i motsats till i 
den virtuella världen. 
 
Resultat: 
En TLP för ett specifikt ämnesområde kan användas till att upptäcka avvikande 
förändringar i aktiviteten inom områdets virtuella värld. Ett exempel på detta är ”Year 
2000 Bug”. TLPn uppvisar onormal aktivitet under 1999, året som genererade mest 
uppståndelse och illvilliga proffetior om vilka effekter Y2K skulle ha för mänskligheten. 
Fyra år senare hade en av tre sidor om Y2K förblivit orörd och förmodligen glömd sedan 
1999. Amitay et al. hävdar att: ”Such fossilization of public interest as reflected on the 
Web is the underlying basis and strength of timestamping links.” (Amitay et al. 2004, s 
1274) 
 
TLP kan också användas till att jämföra förändringar i aktivitetsnivån på grupper 
tillhörande relaterade ämnesområden (relaterade antingen semantiskt eller syntaktiskt). 
Termen SARS exempelvis, relaterar till olika områden. Det är en förkortning för South 
African Revenue Service, för Samples of Anonyms Records (statistik i Storbritannien) 
och för Severe Acute Respiratory Syndrome. Sökfrågan ”SARS” kan generera relevanta 
träffar från någon av de ovannämnda organisationerna. Genom att jämföra TLP från 
olika webbplatser kan man lätt identifiera aktiviteten på sidor om sjukdomen. Sydafrikas 
skatteverk är en officiell och etablerad institution med många länkar och tunga 
referenser, men den nya sjukdomen är mycket mer intressant för det allmänna 
webbsamhället. Till exempel WHO får mycket uppmärksamhet genom att få nya 
tidsdaterade länkar pekande till sig dagligen, antingen genom uppdaterade länkar eller 
genom nya länkar. Ett så intensivt intresse kommer förmodligen att avta när sjukdomen 
begränsas, och länkade sidor kommer slutligen att fossiliseras när den väl är utplånad. 
 
Ett annat sätt att använda TLP är att jämföra ett ämnesområde med sig själv vid två olika 
tidpunkter. Ett företag (med en webbplats) som har startat en annonskampanj kan spåra 
antalet nya tidsdaterade länkar dagligen och bedöma effektiviteten av reklamen. Amitay 
et al. menar att: ”When combined with other sources of information such as traffic and 
query log, TLPs offer a more focused view on the community of content makers and 
information providers on the Web.” (Amitay et al. 2004, s 1275) 
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Amitay et al. har i sin artikel presenterat flera aspekter av tid i samband med Web IR för 
som de säger: ”Time, which has been recognized as an important dimension in the co-
citation literature, has not yet been incorporated into the analogous process of link 
analysis on the Web.” (Amitay et al. 2004, s 1280) 
 
Sammanfattning: 
Webbsidor uppdateras och förändras beroende på händelser i världen. En URL förblir 
den samma medan innehållet skiftar. Detta gäller inte för pappersdokument som istället 
blir inaktuella och ersätts av nya dokument. De flesta sökmotorer använder sig av någon 
slags länkanalys för sina rankingprocesser. Genom att spåra datum för skapandet och 
uppdateringar av webbsidor och länkar kan man vinna värdefull information om 
händelser i världen. Om en studie ska vara meningsfull och kunna säga något om trender 
och händelser måste antalet tidsdaterade länkar vara tillräckligt stort. Fossilisation av 
allmänhetens intresse är en bas för tidsdatering av länkar. Tid är en viktig dimension av 
citeringsanalys, men har ännu inte blivit införlivad med sin motsvarighet på webben, 
länkanalys. 
 

6.2.3 Do the Web sites of higher rated scholars have significantly more online 
impact? Av Mike Thelwall och Gareth Harries 
 
Abstract: 

The quality and impact of academic Web sites is of interest to many audiences, 
including the scholars who use them and Web educators who need to identify best 
practice. Several large-scale European Union research projects have been funded to 
build new indicators for online scientific activity, reflecting recognition of the 
importance of the Web for scholarly communication. In this paper we address the key 
question of whether higher rated scholars produce higher impact Web sites, using the 
United Kingdom as a case study and measuring scholars’ quality in terms of 
university-wide average research ratings. Methodological issues concerning the 
measurements of the online impact are discussed, leading to the adoption of counts of 
links to a university’s constituent single domain Web sites from an aggregated 
counting metric. The findings suggest that universities with higher rated scholars 
produce significantly more Web content but with a similar average online impact. 
Higher rated scholars therefore attract more total links from their peers, but only by 
being more prolific, refuting earlier suggestions. It can be surmised that general Web 
publications are very different from scholarly journal articles and conference papers, 
for which scholarly quality does associate with citation impact. This has important 
implications for the construction of new Web indicators, for example that online 
impact should not be used to assess the quality of small groups of scholars, even 
within a single discipline. 

 
Frågeställning och bakgrund: 
Thelwall och Harries undersöker om webbsidor på universitet skapade av eller för högt 
rankade forskare har högre online impakt, genom att mäta antalet länkar pekande till 
dem. Länkar mellan olika universitets webbplatser utgör olika typer av främst informell 
akademisk kommunikation, och frågan de ställer är om högt rankade akademiker också 
har stor inflytelse genom informella kommunikationskanaler, speciellt genom webben. 
Anledningen till undersökningen är att fördjupa förståelsen för hur akademiker 
interagerar med digital information, något som har blivit en viktig företeelse. Man har 
länge försökt förstå informell kommunikation, tidigare genom att studera till exempel 
böcker och artiklar med ett bibliometriskt perspektiv. Nu finns möjligheten att studera 
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webben med en liknande ansats: ”With the Web becoming central to an increasing 
proportion of scientific activity, a key question attracting widespread interest is whether 
the Web can be used as a data source with which to develop new indicators for aspects 
of the research process.” (Thelwall & Harries 2004, s 149) 
 
Thelwall och Harries förklarar att webometrin hade en svår tid när de första 
webometriska undersökningarna utfördes, med oklara resultat, men att på senare tid har 
flera positiva resultat visat att: ”…inlink count metrics can correlate significantly with 
measures of the research of universities, departments as well as correlating with journal 
impact factors.” (Thelwall & Harries 2004, s 150) Detta är ett bevis för att mönster kan 
ses även om länkar kan skapas utan någon särskild anledning. En viktig fråga som har 
uppstått ur dessa undersökningar är varför universitet, institutioner eller tidskrifters 
webbplatser med bättre eller mer forskning drar till sig fler länkar. Undersökningar har 
visat att även om högt rankade forskare producerar bättre formella publikationer, varav 
några publiceras på webben, är det inte anledningen till att deras webbsidor drar till sig 
fler länkar. 
 
När det gäller validiteten på webometriska studier gör Thelwall och Harries en 
jämförelse med bibliometriska studier. Det har forskats mycket om citeringsanalys de 
senaste 30 åren, och nu har man kommit till ett läge där man vet hur man kan använda 
sig av citeringsanalys på ett produktivt sätt. Länkar på webben behöver samma sorts 
forskning för att man ska kunna bevisa ett förhållande till kvalitet. Thelwall och Harries 
menar dock att räkning av länkar är det bäst lämpade angreppssättet för uppskattning av 
webbimpakt. De är också på det klara med att det finns metodologiska problem med 
användning av länkar. Det finns mycket lästa och inflytelserika webbsidor som inte är 
länkade till. Det finns märkliga eller obefintliga anledningar till att länkarna finns. Det 
finns också länkar som är skapade av dataprogram. 
 
Metod: 
För undersökningen har Thelwall och Harries använt sig av en speciell webbcrawler för 
informationsvetenskap. Den har samlat in sidor tillhörande alla universitet i 
Storbritannien. För att kunna avgöra akademikernas status har de använt sig av den 
officiella Research Assessment Exercise (RAE). Det är ett peer-reviewed, ämnesbaserat 
verktyg som används för att fördela forskningsmedel och alltså är mycket seriöst. 
 
Resultat: 
Thelwall och Harries kom fram till att högt rankade akademiker publicerar mycket mer 
på webben som är av något högre kvalitet. De räknar upp ett antal faktorer som utgör 
begränsningar för undersökningen, bland annat möjligheten att crawlern missat några 
eller flera webbsidor; det tar tid för nya sidor att dra till sig länkar, något som 
missgynnar nyare discipliner; användning av webben och länkar är olika inom olika 
discipliner. De sammanfattar: ”Unfortunately, in the nature of the unknowns involved it 
is impossible to give valid statistical estimates or reliability, a problem that is inherent to 
any similar Web site counting study. In the final analysis our interpretation of the results 
has to be mediated by qualitative judgments, a mixed-model (pragmatic) research 
paradigm.” (Thelwall & Harries 2004, s 156) 
 
Svaret på forskningsfrågan blev alltså negativt. Det har betydelse för räkning av länkar: 
”There is an important implication for those wishing to use links to assess the quality of 
small groups of researchers by counting links to their Web output: it should not be 
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done.” (Thelwall & Harries 2004, s 156) Även om räkning av länkar verkar spegla en 
webbplats användbarhet i en viss utsträckning, och räkning av länkar till universitet visar 
ett samband med dess forskningsproduktivitet, är det inte lämpligt att använda på 
individer eller på små grupper. Thelwall och Harries avslutar sin artikel med följande:  
 

It seems that scholars that are highly rated by peers for their research, and 
presumably attract more citations to their formal publications, only attract a 
similarly higher level of hyperlinks to their Web sites by being more prolific , and 
not as a result of any halo effect or higher intrinsic quality. This is an important 
step in developing a sense of how this critical medium is used for informal 
scholarly communication and should be taken into consideration when constructing 
new Web indicators. (Thelwall & Harries 2004, s 157) 

 
Sammanfattning: 
Studien undersöker om högt rankade forskare har högre online impakt. Länkar 
mellan universitets webbplatser utgör olika typer av informell kommunikation. 
Förståelse av informell kommunikation är viktig för att se hur forskare interagerar 
med digital information. Dylika länkanalyser bäddar för nya frågor som varför 
vissa webbplatser drar till sig fler länkar. För att bevisa ett förhållande till kvalitet 
behöver länkanalys samma sorts forskning som bibliometrin har fått. Räkning av 
länkar är ett bra sätt att uppskatta webbimpakt. Det finns metodologiska problem 
med länkanalys: märkliga eller obefintliga anledningar till länkar, länkar skapade 
av dataprogram, det finns inflytelserika webbsidor utan länkar. Högt rankade 
forskare publicerar mycket mer på webben som är av något högre kvalitet. 
Undersökningen är dock behäftad med några begränsningar därför är det omöjligt 
att ge studien statistisk validitet. Det behövs för att tolka resultaten ett 
komplement av kvalitativ bedömning. Man ska inte använda räkning av länkar för 
att bedöma små grupper av forskare. Räkning av länkar verkar dock spegla en 
webbplats natur i viss utsträckning, och vissa samband har påvisats. 
 

6.2.4 Exploring website features for business i nformation av Liwen Vaughan 
 
Abstract: 

Two previous webometric studies found a relationship between the number of inlinks 
to a commercial site and the company’s business performance measures. Thus inlink 
counts to commercial sites could be a potential source of business information. 
However, those studies examined top ranking information technology companies in 
the U.S. and China. Whether the above-mentioned relationship holds for all 
companies regardless of ranking and in other countries is unknown. The study 
reported in this paper investigated this question. The study includes all information 
technology companies in the U.S. and Canada and gathered both business 
performance measures and inlinks to the company websites. The correlation was still 
significant even after the size of the company and the website age were accounted 
for. The conclusion is robust to the search engine used for data collection. Data 
collection issues for webometric research were also explored.  

 
Frågeställning och bakgrund: 
I sin undersökning om företags webbplatser tar Vaughan utgångspunkt i de 
webometriska studier inom den akademiska världen som utförts: “Extensive research on 
academic and scholarly Web spaces dwarfs research on commercial Web space. 
However, the knowledge and experience gained in the former can be of use in studying 
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the latter where some studies have been carried out already.” (Vaughan 2004, s 467) 
Tidigare studier har visats att det finns ett tydligt samband mellan antalet länkar till ett 
företags webbplats och företagets framgång. Detta visar att länkanalys kan ge värdefull 
företagsinformation. Frågan Vaughan ställer i sin undersökning är om antalet länkar till 
ett företags webbplats är ett mått på företagets framgång. En av anledningarna till 
studien är att undersöka Kanadas företags positioner på webben ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Undersökningen gäller alltså företag i Kanada, men även i USA. För att man 
ska kunna undersöka länkarna på ett effektivt sätt måste företagen tillhöra en homogen 
grupp, därför är alla företagen IT-företag. Alla IT-företag i Kanada och USA var 
potentiella kandidater till studien. En del föll bort på grund av att de inte hade en 
webbplats, de inte var huvudsakligen inriktade på IT, inte hade sitt huvudkontor i 
Kanada eller USA, eller för att företagen var privata och således inte kunde ge någon 
ekonomisk information.  
 
Metod: 
Länkdata samlades in med hjälp av kommersiella sökmotorer. Vaughan är medveten om 
att olika sökmotorer täcker olika webbplatser och kan vara snedvridna på olika sätt. Att 
sökmotorernas resultat kan förändras över tid är hon också medveten om. För att 
minimera snedvridningen från en specifik sökmotor har hon använt sig av tre olika: 
Google, AllTheWeb och AltaVista. Dessa valdes för att de är de tre största kommersiella 
sökmotorerna. De kan dessutom göra ”total inlink search” (alla inkommande länkar 
pekande på en sida, inklusive interna länkar). AllTheWeb och AltaVista kan också göra 
”external inlink search” (inkommande länkar från sidor utanför webbplatsen ifråga). 
Externa länkar ger ett bättre mått än det totala antalet inkommande länkar för att de 
senare även inkluderar navigationslänkar inom en webbplats och alltså inte är någon 
indikator på impakt. Trots att Google inte kan ”external inlink search” inkluderades den i 
studien eftersom det är den största och populäraste sökmotorn, samt att den är den mest 
täckande sökmotorn. Googles resultat kan användas som jämförelse. 
Datainsamlingsproblemen för webometriska studier undersöktes också i studien. Det 
visade sig att data från de olika sökmotorerna var mycket likartade och att 
undersökningens konklusion blev densamma vilken sökmotor man än använde eller om 
data från alla sökmotorer användes tillsammans. 
 
Resultat: 
Vaughan kom fram till att antalet länkar till ett företags webbplats har ett tydligt 
samband med företagets framgång och intäkter. Sambandet är tydligt även om man tar 
hänsyn till företagets storlek och ålder på webbplatsen. Sambandet betyder att antalet 
länkar till ett företags webbplats reflekterar framgången i affärsverksamheten. 
Undersökningen visade att företag med bättre affärsframgång hade en starkare plats på 
webben eftersom deras webbplatser drog till sig fler länkar. En begränsning i denna 
konklusion är dock att storleken på webbplatsen inte har tagits hänsyn till. Detta för att 
det inte finns något lämpligt sätt att mäta storleken på webbplatser. Vaughan kan ändå 
konstatera att: ”The correlation found in this study shows that the number of inlinks is a 
signal of business performance and thus can be used for gathering business information 
about the company, i.e. for business intelligence purpose.” (Vaughan 2004, s 476) Att 
resultaten blev desamma oberoende av vilken sökmotor som användes eller om datan 
från de olika sökmotorerna användes separat eller tillsammans, menar hon, gör 
undersökningen pålitlig: “This shows the robustness of the inlink data used in the study 
and provides some assurance of the reliability of the conclusions reached in the study.” 
(Vaughan 2004, s 476) 



 38 

 
Sammanfattning: 
Studien undersöker om antalet länkar till ett företags webbplats är ett mått på företagets 
framgång. Tidigare studier har uppvisat ett samband mellan antalet länkar till ett företags 
webbpla ts och företagets  framgång. Länkanalys kan ge värdefull företagsinformation. 
Olika sökmotorer täcker olika webbplatser, sökmotorers resultat kan förändras över tid. 
För att minimera snedvridningen av en sökmotor användes tre olika i undersökningen. 
Navigationslänkar räknades inte eftersom de inte är en indikator på impakt. 
Undersökningens resultat blev detsamma vilken sökmotor man än använde eller om data 
från alla sökmotorerna användes tillsammans. Antalet länkar har ett tydligt samband 
med företagets framgång och intäkter, länkarna reflekterar framgången i 
affärsverksamheten. Företag med bättre affärsframgång drog till sig fler länkar och hade 
en starkare plats på webben. En begränsning med undersökningen är att storleken på 
webbplatserna inte har tagits hänsyn till. 
 

6.2.5 How much information do search engines disclose on the links to a web 
page? A longitudinal case study of the ‘Cybermetrics’ home page av Judit 
Bar-Ilan 
 
Abstract: 

This study presents the results of an extensive search for links to the home page of 
the e-journal Cybermetrics. The results show that the search engines do not retrieve 
all the link pages that are indexed by them. In the specific case, the search engine 
Google concealed between 48 and 70 % of the links to the page each time it was 
queried, and HotBot concealed between 20 and 39% of the link pages indexed by it. 
The queries were repeated four times during a one-year period, between January 
2001 and January 2002 in order to rule out the possibility of an accidental finding. 
The other search engines examined also concealed some pages but to a much smaller 
extent. The findings raise questions about the use of WIF (the Web Impact Factor) as 
a scientometric indicator based on data retrieved from commercial search engines. 
The content of the retrieved and concealed pages was characterized using the method 
of content analysis. The characterization shows that the set of initially retrieved 
pages, and the set of initially retrieved pages plus the set of concealed pages, are 
significantly different for Google. 

 
Frågeställning och bakgrund: 
Bar-Ilan pekar på webben som ett nytt och spännande medium att utföra bibliometriska 
studier på. De tidiga studierna baserades på analogin mellan hypertextlänkar och 
citeringar i den vetenskapliga litteraturen. De visade dock också att analogin inte var 
fullständig, främst på grund av att författare till webbsidor är mindre trovärdiga än 
vetenskapsmän i sitt citeringsbruk (en skapare av en webbsida kan till exempel publicera 
så många webbsidor han vill som alla pekar på en och samma sida för att på så sätt höja 
sin länk- eller citeringsfrekvens), samt att i den vetenskapliga litteraturen pekar en 
citering alltid på en artikel som är skapad innan den citerande artikeln. Inom länkanalys 
kan man komma undan det första problemet genom viktade länkar där en länk från en 
sida med många länkar är mer värd. Som exempel nämner Bar-Ilan Googles söktjänst 
som använder sig av viktade länkar. En bibliometriker kan ägna sig åt olika saker på 
webben men Bar-Ilan nämner speciellt en: ”For bibliometricians, one of the more 
interesting features of the major search engines is the retrieval of the list of links 
pointing to a page, a site or a domain.” (Bar-Ilan 2002, s 455) Bar-Ilans undersökning 
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går ut på att hitta länkar pekande till den elektroniska tidskriften Cybermetrics. Hon 
funderar också över om de kommersiella sökmotorerna är lämpliga att använda vid 
forskning på Internet.  
 
Metod: 
För undersökningen gjordes sökningar efter länkar till Cybermetrics fyra gånger under 
ett år. Hon använde sig av följande sökmotorer: AltaVista, Raging Search, Fast, Google, 
HotBot, Iwon och Northern Light. Ett år är mycket lång tid på webben, menar Bar-Ilan 
och sökmotorerna undergår ständigt förändringar. Ett par förändringar inträffade men de 
hade inga större betydelser för resultaten. För att utesluta att resultaten var slumpartade 
på grund av sökmotorernas beteende vid tidpunkten för datainsamlingen, upprepades 
datainsamlingen fyra gånger under ett år. För alla sökmotorer utom AltaVista blev 
resultaten väldigt likartade vid alla söktillfällena. 
 
Resultat: 
Bar-Ilan gjorde en del intressanta upptäckter i sin undersökning. Bland annat att 
sökmotorer som använder samma databas, AltaVista och Raging; HotBot och Iwon inte 
får samma resultat. Till exempel hittade HotBot bara hälften av antalet länkar som Iwon, 
och HotBot hittade fem länkar som inte Iwon fann. Något som förvånade Bar-Ilan var att 
alla sökmotorer utom Fast dolde en del av de länkande sidorna fast de kände till dem. 
Med dold sida menar hon sidor som upptäcktes först vid analysering av resultaten. Hon 
frågar sig varför detta händer: ”…and if pages are concealed, why are they revealed 
when carrying out a search for the specific URL?” (Bar-Ilan 2002, s 459) Hon erbjuder 
inga svar på frågan, hon ville bara peka på problemet. Hon funderar vidare:  
 

One may only speculate that the search engines use different methods to retrieve 
results for the link and the URL queries, and because of this it was possible to 
discover that the search engines reveal only part of the information they have about 
the pages they index. However, it is not apparent why this ‘information hiding’ is 
to their advantage- it may very well be a ‘bug’ in the retrieval process. (Bar-Ilan 
2002, s 459) 

 
Bar-Ilan undrar om man kan förlita sig på sökmotorer vid analys av scientometriska 
indikatorer om de döljer en del av informationen som de har. Hennes studie pekar på ett 
hinder vid praktisk användning av dessa indikatorer: ”… the search engines, for some 
reason, do not display all the information they have. In traditional IR, one would say that 
there are problems with their recall.” (Bar-Ilan 2002, s 460) Hon är medveten om att 
man inte kan dra några slutsatser efter en studie, men att hennes undersökning kan 
fungera som en varning. ”Web visibility” och WIFs är sedda som scientometriska 
indikatorer, och Bar-Ilan påstår vidare: ”In theory, they can be excellent indicators, but if 
the tools used to derive them (the search engines) are as unreliable as exhibited in this 
case study, then the indicators become worthless.” (Bar-Ilan 2002, s 464) Hon menar att 
det för tillfället inte går att använda sig av de generella sökmotorerna som finns för att 
analysera dessa indikatorer på ett pålitligt sätt. I stället för att använda sig av 
sökmotorerna kan man, menar Bar-Ilan, använda sig av en egen crawler. Problemet med 
dessa är att de omöjligt kan täcka hela webben. Ett annat sätt är att använda sig av the 
Internet Archive. För tillfället kan man dock inte där konstruera komplexa sökfrågor. En 
lämplig lösning skulle vara att den vetenskapliga världen utvecklar egna verktyg för 
Internetforskning. 
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Sammanfattning: 
Undersökningen går ut på att hitta länkar pekande till en elektronisk tidskrift. Frågan om 
sökmotorer är lämpliga att använda vid forskning på Internet diskuteras. Författare till 
webbsidor är mindre trovärdiga än vetenskapsmän i sitt citeringsbruk. Sökmotorer som 
använder samma databas får inte samma resultat. Sökmotorerna döljer en del av den 
information de har, kan man då förlita sig till deras resultat? Man kan inte dra några 
slutsatser efter en studie, men en studie kan fungera som en varning eller ge en antydan 
om något. Synlighet på webben och web impact factors är utmärkta scientometriska 
indikatorer, men om verktygen som använts för att ta fram dem är opålitliga blir 
indikatorerna värdelösa. Den vetenskapliga världen borde utveckla egna verktyg för 
Internetforskning. 
 

6.2.6 The calculation of web impact factors av Peter Ingwersen 
 
Abstract: 

This case study reports the investigations into the feasibility and reliability of 
calculating impact factors for web sites, called Web Impact Factors (Web-IF). The 
study analyses a selection of seven small and medium scale national and four large 
web domains as well as six institutional web sites over a series of snapshots taken of 
the web during a month. The data isolation and calculation methods are described 
and the tests discussed. The results thus far demonstrate that Web-IFs are calculable 
with high confidence for national and sector domains whilst institutional Web-Ifs 
should be approached with caution. The data isolation method makes use of sets of 
inverted but logically identical Boolean set operations and their mean values in order 
to generate the impact factors associated with internal- (self-) link web pages and 
external-link web pages. Their logical sum is assumed to constitute the workable 
frequency of web pages linking up to the web location in question. The logical 
operations are necessary to overcome the variations in retrieval outcome produced by 
the AltaVista search engine. 

 
Frågeställning och bakgrund: 
Ingwersen gör en överföring av ISIs (Instsitute for Scientific Information) Journal 
impact factor (JIF) till webben, där han kallar det Web-IF eller WIF. Enkelt sagt bygger 
JIF på antalet citeringar en tidskrift har fått delat med antalet citerbara nummer, det vill 
säga antalet utgivna nummer under det aktuella året. Dokumenttyper kan variera likaså 
citerings- och publikationsfönstren. I studien undersöker han om det är görligt och 
pålitligt att göra en jämförande beräkning vad gäller länder, sektorer och institutioner på 
webben: ”The dynamic real-time nature of the www suggests Web-Ifs as a useful 
supplement to the traditional impact factors when monitoring the status of web locations. 
They can be seen as evidence or indicators of the relative attractiveness of countries or 
research sites on the www at a given point in time.” (Ingwersen 1998, s 236) 
 
Ingwersen har bytt ut citeringar mot externa sidor som länkar till en given sida, 
självciteringar motsvaras av länkar till den egna webbsidan. Om man ska göra en exakt 
jämförelse av WIF och JIF måste man veta antalet källor som citerar (länkar) till ett 
givet objekt. Han tar upp en av likheterna mellan WIF och JIF: “The external- link pages 
can be seen to mirror social communication phenomena, such as strategic or tactical 
referral behaviour, and pragmatic or common semantic interest in particular sites on the 
web.” (Ingwersen 1998, s 237) 
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Metod: 
För undersökningen samlade Ingwersen in data med hjälp av AltaVista. Han tog 
snapshots från webben under en månads tid. Han valde att bara använda sig av AltaVista 
för att det inte skulle bli problem med variationer eller inkompabilitet, som det hade 
kunnat bli om han använt sig av flera olika sökmotorer. Han samlade in data om ett urval 
av mindre och medelstora länder samt om stora webbsektorer i huvudsak baserade i 
USA. 
 
Resultat: 
Efter analyseringen av datan sammanställde Ingwersen en tabell med mått på Web 
impact factor, Web-IF Self- link, Web-IF Ext.-link, Deviation och Number of web pages. 
Han kunde bland annat se att Norge hade en stark ställning på webben, och att Japans 
WIF var mycket lägre än förväntat. Han kunde också konstatera att Web-IF kan variera 
ganska mycket under kort tid, speciellt märktes stora skillnader på en del mindre 
webbplatser. Undersökningen gav en del alltför stora variationer i resultaten, så 
Ingwersen menar att man inte bör använda sig av ”simple WIF” (ett enkelt värde som 
inte är tillräckligt matematiskt analyserat) som ett mått på impakt, varken för länder eller 
för institutioner. 
 
Ingwersen säger att insamlandet och analyserandet av material är oerhört viktigt. På 
grund av tillfälliga nedstängningar, omorganisationer, webbsidors storlek och struktur 
och sökmotorernas arbetssätt är det viktigt att man är noga med tidpunkten för 
insamlandet, återvinningsprocedurer och formen på sökfrågorna. Han menar ändå att 
Web-IF är pålitliga för länder, sektorer och andra större segment av webben. För mindre 
enheter är de mindre pålitliga, men görliga om man följer hans föreslagna metod. Men 
som vid traditionella IFs är det viktigt att man är försiktig vid jämförelser. 
 
Ingwersen pekar på tre effekter av denna och andra webometriska undersökningar:  
 

Firstly, they may in turn provide novel insights into the retrieval process on the 
www. For instance, clusters of web sites can be detected by means of link page co-
occurrence. Secondly, the proposed analysis method can be regarded as a tool for 
measuring the accuracy of web search engine performance and web site 
organisation, linking and structuring of pages. Thirdly, web impact factors studies 
may open a Pandora’s box concerning the validity of the matter, in particular 
because most impact factor analyses are contested. (Ingwersen 1998, s 242)  
 

Sammanfattning: 
Studien undersöker Web-If för olika segment av webben. Web-If kan vara ett 
användbart supplement till traditionella impakt faktorer. De kan fungera som 
bevis eller indikatorer på ett lands inflytelse. En sökmotor användes för att det 
inte skulle bli problem med variationer eller inkompabilitet. Web-If kan variera 
ganska mycket under kort tid, främst på mindre webbplatser. Undersökningen gav 
en del alltför stora variationer i resultaten. Insamlandet och analyserandet av 
materialet är viktigt. Web-If är pålitliga för länder, sektorer och andra större 
segment av webben. Man måste vara försiktig vid jämförelser. Webometriska 
undersökningar kan ge nya insikter till återvinningsprocesser på webben. Den 
använda metoden kan användas för att mäta sökmotorers prestanda och mäta 
organisation, länkning och strukturering av webbpla tser. 
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6.2.7 Informetric analyses on the World Wide Web: Methodological 
approaches to ’Webometrics’ av Tomas Almind och Peter Ingwersen     
 
Abstract: 

This article introduces the application of informetric methods to the World Wide 
Web (www), also called Webometrics. A case study presents a workable method for 
general informetric analyses of the www. In detail, the paper describes a number of 
specific informetric analysis parameters. As a case study the Danish proportion of the 
www is compared to those of other Nordic countries. The methodological approach is 
comparable with common bibliometric analyses of the ISI citation databases. Among 
other results the analyses demonstrate that Denmark would seem to fall seriously 
behind the other Nordic countries with respect to visibility on the Net and compared 
to its position in scientific databases. 

 
Frågeställning och bakgrund: 
I sin undersökning har Almind och Ingwersen gjort en bild över Danmarks användning 
av webben jämfört både med andra länder och med andra databaser, tillsammans med en 
överblick över typer av webbsidor, discipliner, storlek och antal länkar. Målet med deras 
artikel är att introducera och argumentera för att det är möjligt att använda informetriska 
metoder på webben. De definierar webometri på följande sätt: ”While informetrics is the 
research into information in a broad sense and not only limited to scientific 
communication, the approach taken here will be called Webometrics, which covers 
research of all network-based communication using informetric or other quant itative 
measures.” (Almind & Ingwersen 1997, s 404) De menar att det är självklart att 
informetriska metoder som ordräkning och liknande tekniker kan användas på webben. 
Det som är nytt är att se webben som ett citeringsnätverk, med webbsidor och länkar 
fungerande som traditionella artiklar (och andra publikationstyper) och citeringar.  
 
Almind och Ingwersen gör en jämförelse mellan webben och ISIs (The Institute of 
Scientific Information) traditionella citeringsdatabaser. De stora skillnaderna, anser de, 
är att det saknas en enhetlighet i form och innehåll på webben, där citeringsdatabaserna 
har sitt exakta kommandospråk, samt att citeringsdatabaserna är retrospektiva medan 
webben alltid är i ”real time”. För att visa att det går att utföra samma informetriska 
analyser på webben som i en citeringsdatabas gör de en sammanställning och jämförelse 
av databasernas fältnamn och webbens HTML koder (exempelvis Author Keywords och 
<EM>, <STRONG>; Title och <TITLE>, <H1>; Author och URL, <ADDRESS>).  
 
Almind och Ingwersen menar att webben är välägnad för informetriska undersökningar: 
”The World Wide Web is well designed for informetric investigations of the references, 
i.e. the links, between the information objects, as both the objects and the quo ted 
information are easily accessible.” (Almind & Ingwersen 1997, s 406) De påpekar också 
att det finns några nackdelar med att använda webben för informetriska analyser. De är i 
huvudsak identiska med dem som hör till citeringsindexen. De vanliga problemen beror 
ofta på restriktiva filstrukturer tillsammans med korrektheten på informationen. 
Datavaliditet är ett specifikt problem på webben eftersom varje individ indexerar sin 
informationsenhet. Det är vidare bara möjligt att utföra asynkrona analyser på grund av 
webbens dynamiska real time natur. Eftersom webben är ett hypertextsystem är all 
information ostrukturerad, och ingen kontroll eller krav ställs på 
programmeringskoderna. Ett annat problem är att det inte är lätt att identifiera eller 
sortera de webbsidor som man önskar undersöka. Detta faktum påverkar 
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datainsamlingen. I diskussionen påpekar de att en av de viktigaste och svåraste 
aspekterna av informetriska analyser på webben är genomförandet av datainsamlingen.  
 
Metod: 
Danska webbplatser samlades in för analysering. Datan för undersökningen samlades in 
främst med hjälp av webindexen Lycos och OpenText, och med the Nordic Web Index. 
Undersökningen rekommenderar också trots att det är väldigt tidskrävande att man letar 
efter nya webbplatser med hjälp av de man redan har hittat, för att sökresultaten ska bli 
så kompletta som möjligt. Detta material sammanställdes sedan i en databas. 
 
Resultat: 
Undersökningens resultat visar bland annat att Danmarks position på webben jämfört 
med dess position i de traditionella databaserna är mycket svagare än Sveriges och 
Norges. Den visar också att 75 % av de undersökta webbsidorna var ”resources” (”Web 
pages which primarily make data available, for example, in the form of text, sound, 
pictures or film”)(Almind & Ingwersen 1997, s 412) och endast 9 % var hemsidor (en 
webbplats som representerar en individ eller en organisation). Den genomsnittliga 
webbsidan innehöll omkring 6000 bytes och hade cirka nio länkar. 
 
Almind och Ingwersen avslutar sin artikel med att hävda att det är möjligt att utföra 
webometriska analyser. De menar att det är viktigt att förstå att användning av webben 
och HTML som analytiska verktyg kan ha ett brett användningsområde utöver deras 
användning i ren sök- eller programmeringskontext: ”It became very obvious during the 
work that informetric methods on the www can be used for such dissmilar tasks as issue 
management, gathering of business intelligence and research evaluation.” (Almind & 
Ingwersen 1997, s 424) 
 
Sammanfattning: 
Målet med undersökningen var att introducera och argumentera för att det är möjligt att 
använda sig av informetriska metoder på webben. Webben kan ses som ett 
citeringsnätverk, där webbsidor och länkar fungerar som traditionella artiklar och 
citeringar. Webben är välägnad för informetriska studier eftersom objekten och den 
citerade informationen är lättillgänglig. Nackdelar med informetriska analyser är i 
huvudsak identiska med dem som hör till citeringsindexen. Datavaliditet är ett annat 
problem specifikt för webben. Undersökningen visade att informetriska metoder kan 
användas till olika ändamål som issue management, insamling av företagsinformation 
och forskningsevaluering. 
 

6.3 Summering  
 
Här följer en sammanfattning av de sju undersökningarna.  
 
De sju undersökningarna har studerat olika typer av frågor, nämligen:  

• Hur författare refererar till webbaserade källor i vetenskaplig text 
• Trender på webben 
• Forskares webbplatsers impakt 
• Företags webbplatser, korrelation med företagets framgång 
• Analys av länkar till en specifik webbplats 
• Beräkning av webbplatsers impakt 



 44 

• Länders (och andra större segment av webben) synlighet på webben. 
 
Alla undersökningarna har kunnat ge något slags svar även om en undersökning inte är 
nog för att dra några långtgående slutsatser. Detta kommenteras också av en del av 
studierna. Någon undersökning har gett stora variationer i resultaten. Någon säger också 
att fler undersökningar behöver utföras för att tydliga mönster ska kunna ses. 
Undersökningarna erkänner överlag att de är behäftade med vissa begränsningar. 
Bristerna är av olika karaktär: de bygger inte på tillräckligt stort material, storleken på 
webbsidorna har inte beaktats, specifika egenskaper på webbsidor eller länkar har 
påverkat resultatet (till exempel webbsidans ålder eller ämnestillhörighet).  
 
När det gäller sökmotorer täcker de olika webbplatser, och deras resultat varierar över 
tid. Det är viktigt att verktygen man använder för att ta fram scientometriska indikatorer 
är välfungerande, är de inte det blir indikatorerna värdelösa. Det har förts fram önskemål 
om specialdesignade verktyg för Internetforskning. 
 
Länkar är inte enbart ett tecken på författaraktivitet, utan kan också vara ditlagda av 
utgivaren eller annan intressent. Länkar mellan universitets webbplatser utgör kanaler 
för informell kommunikation. Räkning av länkar är ett sätt att uppskatta webbimpakt. 
Många länkar är dock inte ett bevis för kvalitet. Det finns många anledningar till länkar, 
en del märkliga eller oklara. Navigationslänkar (självlänkar) är ingen indikator på 
impakt. Författare till webbsidor är mindre trovärdiga än vetenskapsmän i sitt 
citeringsbruk. 
 
När det gäller tolkning av resultaten är det viktigt att inte göra jämförelser som inte är 
möjliga. Även när man jämför exempelvis länder är det viktigt att vara försiktig. Vid 
evaluering måste man också vara försiktig och inte enbart använda sig av webometriska 
indikatorer vid bedömning av enskilda individer eller mindre grupper av forskare.  
 
Webbens struktur som innebär både total och snabb tillgång till information och brist på 
kvalitetskontroll på informationen är en anledning till att forska om webben. 
Webometriska undersökningar kan användas till insamling av företagsinformation, 
forskningsevaluering, beräkning av impakt för olika segment av webben såsom forskares 
webbsidor eller universitets, företags eller länders dito, och så vidare. Det finns även 
andra sätt att svara på dylika frågor. Till exempel vad gäller forskningsevaluering kan 
man istället intervjua forskare eller andra med insyn i en specifik forskning, för att få ett 
utlåtande. En brist med detta förfarande är att sådana intervjuer lätt färgas av personliga 
åsikter om inblandade forskare. Det bästa resultatet ger förmodligen en kombination av 
en webometrisk (eller bibliometrisk) undersökning med en kvalitativ metod.  
 
Webometri och länkanalys är ett delfält inom B&I. Enligt undersökningarna kan det som 
sådant bidra med ny kunskap i form av nya forskningsmetoder. De svar denna nya 
forskningsmetod kan erbjuda kan man i viss mån få genom andra forskningsmetoder. 
Webometri och länkanalys kan vara alternativ till andra metoder, men de kan också vara 
ett komplement till andra metoder.  
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7. Diskussion  
 
För att göra diskussionskapitlet mera överskådligt är det indelat i fyra delar. Första delen 
av kapitlet ägnas åt ett vetenskapsfilosofi- och forskningsperspektiv. På det följer en del 
allmänna reflektioner om webometri och länkanalys och efter det ett avsnitt med några 
kommentarer om relationen mellan bibliometri och webometri. Kapitlet avslutas med de 
slutsatser jag dragit av empirin. 
 

7.1 Vetenskapsfilosofi och forskning  
 
Almind och Ingwersens artikel är en av de första webometriska undersökningar som 
utfördes, och den räknas i dag som en klassiker. Webbens storlek har ökat något 
ofantligt sedan dess, användandet av webben har förändrat sig och sökmotorernas 
arbetssätt har utvecklats. Med den utveckling som tekniken och dess verktyg undergår 
idag kommer de artiklar som idag känns moderna och nyskapande kanske om tio år att 
kännas gamla och förlegade. Webometri och länkanalys är fortfarande så unga 
forskningsområden att mycket kommer att hända innan de har funnit en någorlunda fast 
form. Det är väl själva pudelns kärna med forskning att den aldrig ska stelna eller fastna 
i en form, men att hitta metoder som blir erkända, etablerade och använda av ett 
forskningssamfund måste tillhöra varje nytt forskningsfälts utvecklingsperiod.  
 
B&I är en sammansatt disciplin bestående av många olika delfält och 
forskningsområden. Budd menar därför att det krävs ett komplext ramverk för att studera 
de olika områdena. Han menar också att man inte bör förlita sig till gammal kunskap 
utan söka ny kunskap. Enligt den biblioteks- och informationsvetenskapliga litteratur jag 
har läst framgår att det som är sant för ett delfält är det nödvändigtvis inte för ett annat. 
Olika paradigm har sina egna terminologier. Hjørland vill se att nya metoder ska 
importeras till B&I. Webometri och länkanalys är nya metoder även om de bygger på en 
gammal tradition. Nu är frågan om dessa metoder kan tillföra något till B&I eller om de 
visar sig vara fruktlösa metoder. Klart är väl att de redan har använts en hel del och även 
om en del problem kvarstår att lösa så kan de bidra med ny kunskap till B&I. Hjørland 
vill även se en kombination av olika forskningsområden, det vill säga han vill att de 
olika tillvägagångssätten lånar kunskap från varandra. I sin artikel Domain analysis in 
information science: eleven approaches – traditional as well as innovative, menar han att 
till exempel bibliometrin kan vara av nytta för andra forskningsområden som exempelvis 
att skapa specialklassifikationssystem och thesaurer, forskning om indexering och 
informationsåtervinning, användarstudier samt studier om terminologi och diskurser. I 
framtiden kan man anta att webometri och länkanalys kan bidra med liknande kunskaper 
till andra forskningsområden. Att använda sig av olika metoder för att svara på samma 
fråga eller för att ge ett annat perspektiv på frågan verkar vara ett vettigt sätt att göra 
forskningen både djupare och bredare.  
 
B&I behöver olika sorters kunskap för att underlätta för kunskapsanvändning inom olika 
domäner. Hjørland uttrycker sig på följande vis: 
 

If IS does not see its aim as that of providing theoretical, conceptual, 
methodological, technological, and concrete knowledge which can facilitate the 
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utilization of knowledge in different domains, in my opinion, it has misunderstood 
its most basic lesson. Therefore, domain-specific classifications are important, and 
the relationships between universal or general classifications (such as the DDC) 
and domain-specific classifications become a very central issue. Regarded from a 
specific user’s position, universal classifications always have to make a 
compromise between different interests, and therefore cannot present the 
information optimal for each specific target group. (Hjørland 1999, s 476) 

 
Hjørland efterlyser alltså konkret kunskap som kan bidra till kunskapsorganisationen 
inom olika domäner. Jag tror att bibliometrin, och webometrin för den delen, kan bidra 
med viktig kunskap här. Med hjälp av dessa vetenskaper kan man upptäcka grupperingar 
av olika slag, till exempel kan man dela in en kunskapsdomän i mindre domäner eller 
delfält med hjälp av bibliometrin. De delfält som då upptäcks är kanske inte de 
traditionella som man hittills har använt sig av vid organisation av kunskap som i 
exempelvis klassifikationssystem. Man kan alltså få andra, kanske mer realistiska 
uppfattningar, om den utveckling som skett inom tvär- och mångvetenskapliga ämnen. 
Budd menar att man måste vara mer flexibel i sitt tänkande angående 
klassifikationssystemen och att kunskap inte är hierarkisk. Jag menar att bibliometriska 
undersökningar kanske kan bidra med ett alternativ till att upptäcka nya strukturer vad 
gäller kunskap. Det är kanske onödigt svårt att försöka trycka in 2000-talets kunskap i 
samma strukturer som rådde på 1800-talet. Jag tror att både bibliometrin och 
webometrin kan hjälpa oss att se nya möjligheter att organisera kunskap och 
information, både fysiskt och virtuellt. Detta innebär att dessa båda delfält kan bidra med 
värdefull kunskap till sitt huvudämne B&I. 
 
När det gäller de bibliometriska lagarna kommer Budd med en invändning. Han menar 
att det inte går att studera människor som man studerar vilket annat objekt som helst, 
människan följer inte sådana lagar som man kan konstruera för andra fysiska fenomen. 
Mänskliga beteenden, säger han, kan inte bestämmas med hjälp av kvantitativa metoder. 
Det kan jag hålla med om, men de bibliometriska lagarna bestämmer inget i förväg, utan 
har visat sig applicerbara på människors produktion i efterhand. Ska man försöka säga 
något om ett förväntat beteende får man nog vara lite försiktigt. Det finns också ofta 
undantag till regler och lagar, här kanske för att nämnda lagar beskriver just hur 
människors produktion kan se ut. Dessutom är till exempel Bradfords lag behäftad med 
ett par anomalier. Groos droop kallas den punkt i grafen där linjen dippar, efter den 
punkten gäller inte lagen längre (det finns även andra förklaringar till Groos droop) 
(Garfield 1980, s 479f). Jag tycker alltså att de bibliometriska lagarna är av nytta för en 
bibliometriker. 
 
Talja et al. menar att en diskussion om olika metateorier är bra för B&I eftersom det kan 
hjälpa B&Is forskning att utvecklas. Det är viktigt att vara noga med teoretiska och 
epistemologiska grunder. Budd går så långt att han säger att det är meningslöst med 
forskning inom B&I om man inte först har funderat över de epistemologiska frågorna. 
Det är något av detta som fortfarande händer inom webometrin. Terminologin är ännu 
inte helt klar, och vissa termer används med olika innebörd vilket kan förvirra och 
förvanska forskningen. Det problemet går dock att komma undan om man som forskare 
är noga med att klargöra efter vilka definitioner man arbetar. Detta tvingar vederbörande 
att inta en filosofisk ställning inför den forskning han eller hon arbetar med. Inom 
webometrin kanske termerna inte innebär så mycket filosofiskt tänkande eftersom det 
många gånger är tekniska termer som behöver förklaras, men arbetar man inom B&I är 
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det ofta man måste ta ställning till termer som information, kunskap och relevans vilka 
inte är lätta att definiera. 
 
Som nämnts tidigare är B&I ett heterogent forskningsområde bestående av en mängd 
olika delfält. I en sådan disciplin är det speciellt viktigt att vara noga med de 
epistemologiska grunderna för att knyta sin forskning till huvudämnet, det vill säga B&I. 
Hjørland menar att för att forskningen ska vara meningsfull är det viktigt att man 
formulerar forskningsfrågor som det går att forska i. Det är också viktigt att man har 
tydliga mål med sin forskning. Hjørland säger vidare att ett sätt att föra forskningen 
framåt är att introducera nya tillvägagångssätt till forskningen, man bör alltså söka ny 
kunskap på andra håll eller prova nya grepp. Andra håll kan innebära från andra 
discipliner, men också från andra delfält inom samma disciplin. Det medför att ny 
forskning inom ett delfält kan bidra med ny kunskap till huvudämnet, som sedan kan 
användas av andra delfält för att föra den forskningen framåt. Forskning i 
informationsvetenskap som kombinerar olika tillvägagångssätt, menar Hjørland, 
kommer att stärka B&Is identitet och även förhållandet mellan forskning och praktik 
inom B&I. Det innebär att om man kombinerar exempelvis länkanalys med forskning 
inom ett annat av B&Is delfält kan denna ansats vara del i utvecklingen av B&I. 
 
Hjørland för fram en del kritik mot bibliometri (exempelvis citeringsindexens problem, 
tolkningssvårigheter, bias) men han ser ändå metoden som ett lämpligt komplement till 
annan forskning inom B&I. Han pekar på flera exempel där bibliometriska studier kan 
hjälpa övrig forskning inom B&I att utvecklas. Som exempel på detta ger han forskning 
och skapande av  

• litteraturguider och ämnesportaler 
• skapande av specialklassifikationssystem och thesaurer 
• indexering och återvinning 
• empiriska användarstudier 
• studier om terminologi 
• institutioner och strukturer i vetenskaplig kommunikation 

 

7.2 Webometri och länkanalys  
 
Kvaliteten på den information man stöter på på webben är av varierande grad. Många av 
de författare jag läst betonar vikten av kvalitet och hur man ska kunna skilja hög kvalitet 
från låg. För det första är ordet kvalitet inte ett enkelt begrepp. Först måste man definiera 
själva termen kvalitet, vad är egentligen kvalitet? För det andra vill de med hjälp av 
länkanalys kunna säga något om kvalitet. Det kan man kanske till en viss grad, men jag 
vill här dra paralleller till citeringsanalys, där bibliometrikerna arbetar efter samma tanke 
om kvalitet. I länkanalys, precis som i citeringsanalys, är många länkar eller citeringar 
inte en garanti för kvalitet. Det kan vara så att en artikel eller webbplats med många 
citeringar eller länkar verkligen är ett högkvalitativt verk, men det kan också vara ett 
lyckat försök av författaren att öka sin egen synlighet och impakt, genom många 
självciteringar (köpta eller egentillverkade länkar till sin egen sida). Det finns också 
inom citeringsanalys begreppet negativ citering där man citerar en författare eller artikel 
endast för att man inte håller med om dess åsikt och går i motargumentation med denna 
författare. Har man skrivit en ”dålig” eller radikal artikel kan man alltså också få många 
citeringar, och i det fallet kanske innehållet är av sämre kvalitet. Det kan förstås också 
medföra att artikeln inte får några citeringar alls och glöms bort. En stor skillnad mellan 
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citeringsanalys och länkanalys är att man i citeringsanalys arbetar med vetenskapligt 
granskat material. En sådan granskning existerar inte inom länkanalys i de former det 
gör i traditionell citeringsanalys. I citeringsanalys har man alltså större belägg för att 
utgå från att många citeringar innebär en högre kvalitetsnivå. Men jag vill återigen 
understryka att många citeringar inte är en garanti för kvalitet. Citeringar och länkar kan 
säga något om kvalitet, men man kan inte utgå från att de gör det. 
 
I mycket av det material jag läst har det diskuterats om datainsamling för 
undersökningarna. Bland annat har det förts fram väldigt olika åsikter om huruvida de 
kommersiella sökmotorerna är lämpliga för insamling av ana lysmaterial. Vaughan 
menar att det går utmärkt att använda sig av de kommersiella sökmotorerna, även om 
hon är medveten om att de täcker olika delar av webben och att det kan vara svårt att 
undvika bias. Att hennes undersökning (om företags webbplatser) gav likadana resultat 
oberoende av vilken sökmotor hon använde sig av menar hon är ett bevis för att det går 
bra att använda sig av sökmotorerna till datainsamling. Cothey däremot är mer skeptisk i 
sin inställning till de kommersiella sökmotorerna. Han menar att eftersom arbetssätten 
för sökmotorerna är hemliga kan man inte veta exakt hur sökmotorerna arbetar och 
därför kan man inte använda dem i informetrisk forskning. Det skulle innebära alltför 
många oklara variabler. Om man kan dokumentera exakt hur insamlandet går till kan 
man dock använda sig av sökmotorerna menar han. Bar-Ilan menar också att 
sökmotorernas opålitlighet gör dem mindre lämpade att användas vid informetrisk 
forskning. Hon önskar att den vetenskapliga världen kunde utveckla verktyg som är 
bättre lämpade för den här sortens uppgifter. Thelwall har varit med och gjort en 
specialcrawler, men det känns inte som en optimal lösning att alla som vill syssla med 
länkanalys eller webometri först ska behöva utveckla en egen crawler. Att hitta ett 
gemensamt verktyg kanske är svårt eftersom metoderna för webometriska 
undersökningar kan skilja sig väldigt mycket åt. Ibland är de ganska enkla, som att söka 
i en kommersiell sökmotor efter länkar till en specifik sida. Ibland utvecklar forskarna 
egna väldigt komplicerade analysmetoder med egna begrepp. Cronin anser också att 
verktygen för att undersöka webben i ett webometriskt perspektiv behöver utvecklas. 
Dessa verktyg, menar han, bör utvecklas ur redan existerande bibliometriska tekniker. 
Det är lämpligt att anpassa redan existerande och beprövade bibliometriska metoder till 
att fungera även på webben. De bibliometriska teknikerna har utvecklats under många år 
och forskarna är förtrogna med dess styrkor och svagheter. Kan dessa metoder på ett 
smidigt sätt överföras till webben har man vunnit mycket och webometrin kanske inte 
kommer att behöva lika många år på sig att utvecklas som bibliometrin behövde. Man 
kan också tänka sig att webben kommer att ta en annan form i framtiden än den gör idag, 
och då kanske frågan om datainsamling kan lösas på ett enklare sätt. 
 
Jag håller med om att det finns vissa problem när man ska tolka resultat om man inte är 
helt på det klara hur analysmaterialet har samlats in. Jag tror att om man är medveten om 
att materialet kan vara snedvridet, att det ändå går att dra vissa slutsatser. Det beror 
förstås på vad man ska studera och på undersökningens syfte. I vissa fall tror jag att en 
sökmotor kan vara fullt tillfredsställande att använda, medan det i andra fall behövs 
andra mer precisa metoder att samla in sitt material på. Fast jag måste tillstå att det låter 
en smula underligt att en forskare kan använda sig av ett verktyg som han inte är helt 
säker på hur det fungerar. Det kanske dock inte alltid är nödvändigt att förstå hur 
verktyget för insamlandet av material fungerar för att undersökningen ska vara giltig. 
Det viktiga är att forskningen blir utförd, sedan får man ta ställning till om den är 
fruktsam eller inte. 
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När man utför en vetenskaplig studie ska man dokumentera sin metod så noga att andra 
forskare ska kunna utföra samma undersökning vid ett senare tillfälle för att kontrollera 
resultaten. Det finns en svårighet när det gäller länkanalys och metoderna för 
datainsamling och det är att webben hela tiden förändrar sig. Att upprepa en 
undersökning och komma fram till samma resultat är en omöjlighet. Däremot kan det ju 
vara intressant att upprepa en undersökning för att se hur mycket som har förändrat sig. 
Detta med förändring är ju ingenting som är exklusivt för webben, hela världen är i 
konstant förändring även om det inte går lika fort som det gör på webben för tillfället.  
 
Det har diskuterats om det går att tolka länkanalysers resultat eftersom man inte vet 
varför länkar finns där de gör. Även om anledningarna till länkar är oklara har ändå 
mönster uppvisats. Många talar om att det inte finns några konventioner på webben när 
det gäller länkning (citering), således är det alltför oklart varför länkarna finns där och 
därför är det svårt att säga något om deras betydelse. En länk kan ha samma funktion 
som en citering, den kan ge ytterligare information i ämnet, den kan ge information om 
något helt annat beroende på webbskaparens intressen, den kan finnas där för att ett 
dataprogram har lagt den där eller av någon annan anledning. Detta ska man vara 
medveten om när man räknar och analyserar länkar. Räkning av länkar har visat sig 
korrelera med andra faktorer som företags framgång och forskning vid universitet. Det 
visar att det är meningsfullt att räkna länkar för att sedan dra vissa slutsatser av analysen. 
 
Artikeln Trend detection thruogh temporal link analysis tycker jag har en del intressanta 
infallsvinklar. Om man förutsätter att webben kommer att fortsätta finnas i någorlunda 
samma form som den gör nu, kan sådana undersökningar vara intressanta för att spåra 
händelser och se hur dessa har förändrat omvärldens syn. Man kan använda länkanalys i 
historiskt syfte för att se när händelser och förändringar har ägt rum. Det som har hänt 
under webbens existens fram till idag finns fortfarande i relativt färskt minne. Om femtio 
år däremot, kunde det vara väldigt intressant att leta efter specifika händelser för att se 
hur de påverkade omvärlden då. Det som bevaras till historieböckerna är kanske inte 
detsamma som man kan finna på webben skapat av både organisationer och av 
privatpersoner. Visserligen finns det idag många medier som inte har funnits förr som 
kan återge något om historiska händelser, men jag tror att webben ändå kommer att 
kunna ge ytterligare en dimension åt historien. Webometri kan här vara ett ekonomiskt 
sätt att dokumentera strukturer på webben. 
 
Det är min uppfattning efter att ha läst ett antal texter om webometri och länkanalys att 
de har en given plats inom B&I. Speciellt när man utför en webometrisk undersökning i 
bibliometrins anda (exempelvis en studie över vetenskaplig kommunikation på webben) 
är det tydligt att webometrin hör hemma inom B&I. Webben är en stor kunskapskälla 
som kan ge oss information om diverse olika ting och fenomen. Kan man genom 
webometri och länkanalys studera detta medium och få fram värdefull kunskap, vilket 
jag anser att man kan, så måste man acceptera att webometrin är ett nytt delfält inom 
B&I som kan ge oss ny kunskap om detta medium och dess olika aktörer (författare av 
webbsidor, utgivare av e-tidskrifter, användare och så vidare). Genom sitt släktskap med 
bibliometrin som har en etablerad position inom B&I, bör också webometrin kunna bli 
ett accepterat delfält. Webometrin behöver dock några fler år på sig för att utveckla 
bättre verktyg för datainsamling och analysmetoder. När detta väl är uppnått tror jag inte 
man kan diskutera webometrins vara eller inte vara i B&Is forskningsvärld.  
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7.3 Relationen bibliometri och webometri 
 
Bibliometri förklaras som kvantitativa analyser av vetenskaplig produktion, där den 
vetenskapliga produktionen likställs med tryckt information till skillnad från talad. Om 
man luckrar upp definitionen på bibliometri, så kan den vara lika gällande om materialet 
man studerar återfinns på webben. Bibliometrins nuvarande definition är dock inte direkt 
överförbar på webben. De webometriska undersökningar som utförs analyserar ett 
bredare fält av verksamheter än vad bibliometrin traditionellt gör. Bibliometrin 
undersöker av hävd vetenskaplig (tryckt) produktion. På webben undersöker man också 
förhållanden mellan olika segment av webben alltifrån universitet (som förvisso kan 
räknas till bibliometri) till länder och andra organisationer och företag. Definitionen 
kvantitativa analyser av vetenskaplig produktion eller kommunikation i tryckt eller 
elektronisk form skulle vara gällande för både bibliometri och en del av webometrin, den 
del som borde vara av intresse för B&I. Den delen menar jag utgörs av länkanalys och 
innehållsanalys (jämför med citeringsanalys och publikationsanalys). En skillnad mellan 
bibliometri och webometri är att bibliometrin analyserar vetenskap, medan webometri 
kan analysera allt man kan hitta på webben (enligt exempelvis Björneborns definition). 
Jag skulle inte vilja exkludera allt som inte är vetenskapligt från webometrin, däremot 
vill jag betona att webometriska undersökningar bör bygga på bibliometriska grunder. 
Björneborn tar också upp grunderna i bibliometrin, men blir sedan lite generös i sin 
definition. Om en analysmetod ska få kalla sig webometri tycker jag tydliga kopplingar i 
någon form till bibliometri måste uppvisas. Därför menar jag att länkanalys, och 
innehållsanalys till en del, är bra exempel på webometriska undersökningsmetoder.  
 
Efter att ha läst de texter jag har gjort som förvisso till stor del har handlat om 
länkanalys, har jag svårt att se hur webometri skulle kunna vara allt som Björneborn 
säger att det är. Jag förstår hans resonemang, men jag tycker att analyser av användning 
och teknologi inte automatiskt tillhör webometrin. Jag ser att de kan göra det beroende 
på utformning av undersökningen (en undersökning med tydlig bibliometrisk ansats). 
Undersökningar och analyser av exempelvis sökbeteende och sökmotorer menar jag, 
tillhör snarare web- ir. Enligt analogin med publikationsanalys och citeringsanalys, hör 
däremot innehållsanalys och länkanalys hemma inom webometrins väggar. Jag menar att 
det inte är objektet för undersökningen som ska definiera metodens namn, utan metoden 
som sådan. Att säga att man gör en kvantitativ undersökning på webben blir en ganska 
svag definition, och en så pass svag definition borde inte vara tillräcklig för att beskriva 
ett forskningsområde som faktiskt webometrin är. Webometrin har inte automatiskt 
första rätten till kvantitativ forskning om webben, men kan ha mycket att tillföra 
eftersom webometrin i stor utsträckning bygger på bibliometriska metoder. 
 
Det finns som sagt olika definitioner på webometri och vad som är webometri. Min 
uppfattning är att ordet webometri nästan verkar vara likställt med länkanalys. Jag har 
letat litteratur och sökt på ord som webometrics och web bibliometrics men nästan bara 
hittat artiklar om länkanalys. (Det kan bero på att inom till exempel datavetenskap 
använder man sig mer av termen web metrics.) Jag återkommer igen till jämförelsen 
med bibliometrin där citeringsanalys utgör den stora delen. Webometri är inte lika med 
länkanalys, men den stora delen av litteratur inom B&I om webometri förefaller handla 
om länkanalys. Jag tror att detta beror på att de som idag sysslar med länkanalys inom 
B&I nästan uteslutande tidigare har arbetat med bibliometri och citeringsanalys. Det är 
också intressant att jämföra citeringsindexen med webben, och det är nog något många 
har gjort. En annan del av bibliometrin är publikationsanalys, och det hade varit 
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intressant att se hur en sådan undersökning skulle se ut utförd på webben (av Björneborn 
kallad innehållsanalys).  
 
Det har i mycket av materialet jag läst gjorts många jämförelser mellan citeringsanalys 
och länkanalys. Många är noga med att påpeka att citeringar och länkar inte är samma 
sak, att det finns konceptuella skillnader. Vi kan alla konstatera att citeringar och länkar 
inte är samma sak, men det finns ändå många likheter som är för stora för att man ska 
ignorera dem. Många forskare publicerar vetenskapliga artiklar på webben och lägger in 
en länk i stället för en citering, och då är det ju bara mediet som skiljer sig; en artikel i 
pappersform eller en artikel i elektronisk form. Länkar är dock så mycket mer än detta. 
En länk kan ge mycket mer bakgrundsfakta än en citering kan göra. Det är mycket enkelt 
för en webbskapare att lägga in några länkar som förser läsaren med mer fakta om 
samma eller närliggande ämnesområden. Man kan också länka till information som 
egentligen inte hör till ämnet men som ändå kan vara intressant i sammanhanget. Ett 
sådant förfarande är mer eller mindre orimligt i en tryckt publikation som dessutom är 
vetenskapligt granskad. 
 
När det gäller de bibliometriska metoderna eller företeelserna bibliografisk koppling, co-
citering och självcitering kan man se att de också existerar inom länkanalyser. En analys 
som undersöker vilka webbplatser som länkar till samma sida är en form av bibliografisk 
koppling även om ordet bibliografisk kan vara lite missvisande i sammanhanget. Man 
undersöker dock vilka kopplingar som finns mellan olika webbplatser och kan på så vis 
upptäcka olika grupperingar och nätverk på webben. Co-citeringsanalys som ligger nära 
bibliografisk koppling går också utmärkt att använda sig av på webben. Genom att 
studera vilka webbplatser som länkar till samma två webbsidor kan man upptäcka 
grupper av liknande platser på webben. Om man till exempel hittar många sidor som alla 
länkar till sida A och sida B kan man anta att sida A och B liknar varandra 
innehållsmässigt. Självcitering är vanligt förekommande i den vetenskapliga världen och 
innebär inget konstigt. Det har dock diskuterats att en författare kan citera sig själv 
överdrivet mycket för att öka sin egen synlighet. Det samma kan inträffa på webben där 
en webbskapare kan länka till sig själv eller köpa länkar för att öka sin webbplats 
impakt. Det finns alltså ett flertal likheter mellan bibliometriska metoder och företeelser 
och de metoder man använder sig av på webben i länkanalyser. Jag skulle vilja säga att 
det råder ett relativt stort överlapp mellan citeringsanalys och länkanalys. De 
komponenter som ingår i citeringsanalys kan man även hitta i länkanalyser. Det är 
möjligt att gränserna mellan bibliometri och webometri kommer att suddas ut så 
småningom eftersom likheterna är så stora att två olika termer förmodligen inte kommer 
att behövas för att beskriva dessa likartade forskningsmetoder. Gränserna mellan tryckt 
och elektronisk information kommer säkert också att försvagas när en ökande mängd av 
den vetenskapliga produktionen återfinns på webben. Jag menar att mediet inte bör spela 
någon roll för citeringsanalyser, och om man behöver dra en gräns mellan bibliometri 
och webometri bör bibliometrin vara överordnad webometrin. 
 
Många av de forskare som jag har läst tar i sina undersökningar avstamp i bibliometrin 
och redogör som en inledning för olika aspekter av citeringsanalys. Beroende på 
studiens syfte kan det handla om citeringsindexen, om co-citering eller något annat. I sin 
undersökning jämför de sedan sin undersökning med dessa etablerade 
forskningsområden och ger på detta sätt validitet till sin egen undersökning. De befinner 
sig på så sätt fortfarande i bibliometrins värld men de vill ändå utveckla denna 
vetenskap, och komma med nya infallsvinklar. Ingen ifrågasätter bibliometrins vara eller 
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icke vara, och genom att knyta sin nya forskning till ett gammalt etablerat forskningsfält 
kan man både vara traditionell och nyskapande på samma gång. På så sätt kan man stå 
med en fot i den gamla världen och en i den nya. Hade man inte dragit paralleller till en 
etablerad forskning hade det varit svårare att ge mening till den nya. 
 
Många webometriker drar alltså paralleller till bibliometri och citeringsanalys. Det är 
intressant att fundera över om bibliometrins svagheter och styrkor också gäller för 
webometrin. När det gäller de svagheter i bibliometriska studier som bygger på 
antagandet om att citerad litteratur också är läst och använd, samt citeringsindexens 
begränsningar, ser man att webometrin har ärvt en del av bibliometrin. Inom webometrin 
existerar inte samma citeringskonventioner som i bibliometrin, utan snarare har man här 
ett problem med att tolka varför länkarna finns där. Egentligen ligger det lite utanför 
webometrins gränser eftersom webometrin är en kvantitativ metod som inte svarar så bra 
på frågan varför. Däremot finns liknande förutsättningar i webometrin som i 
bibliometrin om att citeringar/länkar kan säga något om användandet av information. 
När det gäller citeringsindexen så är det ju något som är exklusivt för bibliometriska 
studier. Man skulle dock kunna göra en grov jämförelse mellan citeringsindexen och 
webben, i det att man inte vet riktigt vad de innehåller, det kan vara svårt att hitta det 
man söker. Almind och Ingwersen hävdar att nackdelarna med informetriska analyser är 
i huvudsak identiska med dem som hör till citeringsindexen (olika slags begränsningar, 
svårigheter att hitta rätt på grund av homonymer, felaktiga indexeringar och så vidare). 
 
När det gäller den styrka i bibliometrin, som innebär att ge stöd till beslutsfattning 
genom sina opartiska resultat (opåverkade av de åsikter som kan slå igenom vid 
exempelvis peer reviewing), kan man säga att den också gäller för webometrin. Just vid 
bedömning eller evaluering av olika grupperingar eller segment får man med dessa 
kvantitativa metoder ett neutralt resultat opåverkade av mänskliga åsikter eller känslor. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att svagheterna utgörs av egenskaperna hos de medier 
man studerar samt tolkningsproblem med citeringar och länkar. Styrkan ligger främst i 
att vara ett neutralt verktyg att mäta olika företeelser eller ting. 
 
Artikeln Do the web sites of higher rated scholars have significantly more online 
impact? drar slutsatsen att man inte ska bedöma enskilda individer efter länkanalys. Att 
man inte ska bedöma små enheter efter länkar eller citeringar har påpekats av många 
tidigare och är ett välkänt faktum inom bibliometrin. Där finns ytterligare en parallell till 
citeringsanalys: bibliometriska eller webometriska metoder ska inte användas till att 
bedöma enskilda forskares prestationer. För att bibliometriska och webometriska studier 
ska ha någon bärighet måste tillräckligt stort material ingå i ana lysen. Speciellt viktigt är 
det när man har för avsikt att bedöma eller värdesätta personer att man är noga när man 
tolkar resultaten, och man bör även använda sig av andra indikatorer (exempelvis någon 
kvalitativ metod). Det finns många faktorer som kan påverka bibliometriska och 
webometriska undersökningar och man måste vara väldigt försiktig när man drar sina 
slutsatser. Gör man bara det på ett korrekt sätt, kan de vara lämpliga forskningsmetoder. 
 
Verktygen för webometriska studier är ännu inte speciellt välutvecklade. Detta innebär 
att de resultat de webometriska undersökningarna gör anspråk på att visa kanske borde 
ifrågasättas. Det som pågår nu inom den webometriska forskningen är inte dålig 
forskning, men man måste inta en kritisk hållning till den kunskap den säger sig kunna 
förmedla. Det innebär inte att all webometrisk forskning ska förkastas, den kan bidra 
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med viktig kunskap, man måste bara vara medveten om hur undersökningen har gått till, 
vilka verktyg som använts, hur analysmaterialet är insamlat. Webometrin befinner sig 
fortfarande i sin inkörningsperiod, och kommer, tror jag, att så småningom finna 
lämpliga verktyg som kan ge pålitliga undersökningsresultat. 
 

7.4 Slutsatser 
 
Efter att ha läst ett antal webometriska undersökningar, några artiklar med en 
förklarande ansats och några artiklar behandlande en specifik aspekt av webometri eller 
länkanalys för att se vad de har att säga om webometri, tycker jag att jag har möjlighet 
att besvara de frågor jag ställde i arbetets inledande skede. De frågor jag funderat på 
under arbetets gång har varit: 

• Vilken kunskap kan webometrin tillföra enligt analyserade artiklar?  
• Vilken plats har webometrin inom B&I enligt analyserade artiklar?  
• Vad tillför webometrin som inte andra metoder gör enligt analyserade artiklar?  
• Vilken relation har webometri till bibliometri, speciellt vad gäller styrkor och 

svagheter enligt analyserade artiklar? 
 
Webometrin kan tillföra kunskaper om webben och dess aktivitet. Den kan bidra till 
ökad kännedom om allt från hur olika webbaktörer kommunicerar, hur synlig eller 
vilken impakt en webbsida har till hur framgångsrikt ett företag är. Webometrin är också 
en ny forskningsmetod som kan hjälpa annan B&I-forskning att utvecklas. De 
undersökningar jag har läst och valt att inkludera i min studie har haft olika syften, 
nämligen att undersöka: 

• Hur författare refererar till webbaserade källor i vetenskaplig text 
• Trender på webben 
• Forskares webbplatsers impakt 
• Företags webbplatser, korrelation med företagets framgång 
• Analys av länkar till en specifik webbplats 
• Beräkning av webbplatsers impakt 
• Länders (och andra större segment av webben) synlighet på webben 

 
Undersökningarna har kunnat säga något om det de studerar även om några vill vara 
väldigt försiktiga att dra slutsatser. Undersökningarna är av begränsat omfång, och oftast 
behövs flera undersökningar för att man ska kunna säga något med säkerhet. De har 
dock visat mönster och antydningar om hur det skulle kunna vara. Bättre metoder för 
insamling och fler utförda undersökningar som går att upprepa är önskvärt. Då har vi 
kommit till ett läge där länkanalys kan vara ett bra och lämpligt verktyg för forskare 
inom B&I och andra intresserade informationsspecialister. 
 
Jag har under arbetets gång kunnat se att länkanalys har väldigt mycket gemensamt med 
citeringsanalys. Det är inte konstigt eftersom de forskare som ägnar sig åt länkanalys 
många gånger kommer från den bibliometriska eller informetriska traditionen. Man kan 
säga att länkanalys är citeringsanalys på webben, men då ska man vara medveten om att 
i citeringsanalys arbetar man med vetenskapligt granskade artiklar, där det existerar 
citeringskonventioner och mönster. Författarna till de vetenskapligt granskade artiklar 
man undersöker är alltså (ska vara) medvetna och noggranna i sitt citeringsbruk. I 
länkanalysens värld däremot existerar inte likadana regler eller konventioner. Det finns 



 54 

inga direkta krav på webbsidornas utformning, innehåll eller länkar, vilket innebär att 
det är mycket svårt att säga något om orsaken till länkarnas existens. Om man gör en 
undersökning med akademiskt eller vetenskapligt material på webben är dock 
förutsättningarna något annorlunda, till exempel om man undersöker elektroniska 
tidskrifters länkar (citeringar). Då är det i princip bara mediet som skiljer sig från 
citeringsanalys.  
 
Citeringsanalys har en plats inom B&I, med ett användningsområde från 
beståndsutveckling vid tidskriftsbibliotek till forskningsevaluering. Om länkanalys ska 
följa i citeringsanalysens fotspår kan bara framtiden utvisa, men den har goda 
förutsättningar att kunna göra det. Webben är ett medium av vikt för många 
informationsspecialister, och olika metoder för att undersöka detta medium kommer 
alltid att behövas för att utvecklingen ska gå framåt. Som informationsspecialist med 
kunskap om länkanalys kan man vara delaktig i utformning av nya söktjänster, nya 
gränssnitt eller andra nya sätt att söka information. Man måste bara vara medveten om 
vilka begränsningar forskningsmetoden har. Det är mycket viktigt att vara noggrann vid 
datainsamlingen, eftersom undersökningens resultat bygger på det använda materialet. 
Vid forskningsevaluering är det ett faktum att ju mindre enhet man bedömer desto 
noggrannare måste man vara, och att man dessutom använder sig av någon form av 
kompletterande metod anser jag vara självklart.   
 
Webometri kan vara ett bra verktyg för analysering av webben. Webometrin är så pass 
bred att det finns många perspektiv man kan ta i en undersökning. Webometri är en 
kvantitativ forskningsmetod och kan därför vara ett alternativ eller kompletterande 
metod till andra kvantitativa eller kvalitativa metoder. Jag tror inte på en enda metods 
allenarådande salighet. Det behövs olika sorters forskningsmetoder som kan fungera 
som komplement till varandra. Webometrin är bara en av de forskningsmetoder som kan 
vara lämplig inom B&I. 
 

8. Sammanfattning  
 
Den här uppsatsen har undersökt webometri och länkanalys med ett analyserande syfte. 
Avsikten var att se vilken slags kunskap detta nya delfält kan bidra med till sitt 
huvudämne B&I. Den har också gjort flera jämförelser mellan bibliometri och 
webometri, och mellan citeringsanalys och länkanalys. Frågorna den ville besvara var 
följande: 

• Vilken kunskap kan webometrin tillföra enligt analyserade artiklar?  
• Vilken plats har webometrin inom B&I enligt analyserade artiklar?  
• Vad tillför webometrin som inte andra metoder gör enligt analyserade artiklar?  
• Vilken relation har webometri till bibliometri, speciellt vad gäller styrkor och 

svagheter enligt analyserade artiklar? 
 
För att besvara frågorna har jag läst ett antal texter om webometri, länkanalys, 
bibliometri, citeringsanalys, informetri och andra relaterade ämnen för att se vad dessa 
texter hade att säga om webometrins egenskaper, styrkor och svagheter, och för att sätta 
webometrin i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang. Använda texter 
är i huvudsak artiklar ur tidskrifter relevanta för B&I. För att kunna säga något om ett 
delfält inom B&I utan att använda rena utsagor om webometri, har jag också läst 
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vetenskapsfilosofiska texter och texter om forskning inom B&I för att se om webometri 
kan vara något som dessa texter efterlyser för B&Is framtida utveckling. 
 
Uppsatsen har kommit fram till följande slutsatser. Webometri och länkanalys kan bidra 
med kunskap om webben och dess olika aktörer. De kan också vara nya 
forskningsmetoder inom B&I som kan användas vid annan forskning inom B&I och 
fungera som en katalysator både för den specifika forskningen och för B&I som helhet. 
Webometri kan alltså hjälpa annan B&I-forskning, och på så vis medverka till B&Is 
utveckling.  
 
Webometri går många gånger i bibliometrins fotspår. Detta delvis beroende på att många 
webometriker tidigare har arbetat med bibliometri, men också beroende på att 
webometrin bygger på bibliometriska och informetriska grunder, de har alltså mycket 
gemensamt. Bibliometrin har en etablerad ställning inom B&I, och kanske är 
webometrin också på väg dit. Fortfarande dras vetenskapen med en del problem, i 
huvudsak med insamling av data och tolkning av resultaten.  
 
Webometrin är en kvantitativ metod och bidrar med kunskap om räknebara saker. 
Vetenskapen svarar på frågor som vem och hur mycket, men mindre bra på frågan 
varför. Ibland kan metoden behöva kompletteras med andra metoder, om man till 
exempel vill svara på frågan varför. 
 
Webometri bygger som sagt på bibliometriska och informetriska grunder. Därför har 
webometrin och bibliometrin mycket gemensamt. Webometri har ibland kallats för 
bibliometri på webben. Det finns många likheter mellan de två forskningsmetoderna, 
men också en del grundläggande skillnader. Citeringsanalys och länkanalys går ut på att 
analysera citeringar och länkar och många gånger är det bara mediet som skiljer sig åt. 
En länk skiljer sig dock i grunden ganska mycket från en citering. En citering hittas i ett 
vetenskapligt granskat dokument medan en länk kan finnas av diverse olika orsaker, 
eller av ingen orsak alls. Det finns dock ett relativt stort överlapp mellan citeringsanalys 
och länkanalys, där citeringsanalys bör vara överordnat länkanalys. De styrkor och 
svagheter som bibliometrin uppvisar har till viss del ärvts av webometrin. Svagheterna 
utgörs i huvudsak av egenskaperna hos de medier man studerar (svårigheten att samla in 
material på webben och citeringsindexens brister) samt tolkningsproblem med citeringar 
och länkar. Styrkan ligger främst i att vara ett neutralt verktyg att mäta olika företeelser 
eller ting. 
 
Webometri och länkanalys tillhör ett nytt delfält inom B&I. De befinner sig fortfarande i 
sin utvecklingsperiod, med tillhörande problem. Problemet med datainsamling är jag 
övertygad om kommer att lösas, medan problemet med tolkning av resultaten kan vara 
svårare att komma till rätta med. Det är dock inget hinder för fortsatta webometriska 
undersökningar och jag tror att delfältet kan bidra med både ny kunskap och till en 
utveckling av huvudämnet B&I. 
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