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Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to make an outline of 

different methods and theories within the field of bibliometrics and 
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studied literature that discussed bibliometric methods and theories. 
The number of empirical studies that are based on bibliometric 
methods and theories are numerous and where principally 
excluded, but some empirical studies were included as part of the 
argumentation for and against different methods and theories. The 
author first gives an outline of which methods and theories there 
are and describes their different strengths and weaknesses. Citation 
analysis has many different fields of application such as 
information retrieval, mapping science, evaluative studies and 
monitoring literature. There are also many new areas of use such 
as the use of citation analysis in an electronic environment, then 
called link analysis. Within the theoretical research there is 
discussion weather or not there is a need for a general theory of 
citation. The result of the review shows that citation analysis has 
great flaws and theoretical research within this field is 
problematic, since there are many factors that affect citations, 
which makes it impossible to identify and quantify them all. There 
is a need for qualitative aspects and basic research. The goal of 
theoretical research should not be to find a general theory of 
citation. 
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1. Inledning 
 
Indexeringens syfte är att skapa representationer av publicerade objekt, vilket sker med hjälp 
av indexeringstermer, så att de senare kan återvinnas ur en databas.1 Traditionellt sett har man 
använt sig av ämnesindexering, men i och med Garfields introduktion av Science Citation 
Index (SCI) öppnades det inte bara upp för ett nytt sätt att söka information, utan även för en 
rad nya forskningsområden.2 Efter andra världskriget ökade produktionen av vetenskaplig 
litteratur och nya metoder krävdes för hantering av information och informationsutbyte. 
Användandet av citeringar är inget nytt, utan kan spåras långt tillbaka i tiden. Förebilden för 
dagens citeringsindex är dock Shepards Citations från 1873, som fungerade som ett 
sökverktyg för lagbeslut. Garfield hörde talas om detta system 1953 och påbörjade då 
utvecklandet av SCI (1964), som senare följdes av Social Sciences Citation Index (SSCI, 
1973) och Arts and Humanities Citation Index (AHCI, 1978).3 Citeringsanalyser bygger ofta 
på data hämtade från citeringsindex och dessa nya verktyg för vetenskaplig och teknisk 
informationsåtervinning öppnade upp för ett antal citeringsbaserade forskningsområden inom 
informationsvetenskap, bland annat inom Information Retrieval (IR), kunskapsorganisation 
baserat på bibliografisk koppling och cociteringsanalys samt forskningsutvärdering baserat på 
summering av citeringar.4

 
Idag har diskussionen kring citeringsanalys och andra bibliometriska metoder blivit aktuell i 
och med att mycket vetenskaplig kommunikation sker via webben. Traditionellt sett 
undersöker man inom bibliometrin kopplingar eller länkar mellan dokument i tryckt format, 
men när traditionella metoder som citeringsanalys appliceras i en elektronisk miljö talar man 
istället om länkanalys. Eftersom länkanalysen bygger på samma grund som citeringsanalys 
uppstår liknande teoretiska och metodologiska problem.5 Citeringsanalys och länkanalys är 
vanligt förekommande metoder inom forskningen trots att många forskare pekar på 
avsaknaden av en generell teori.6 En forskningsöversikt gör det möjligt att urskilja styrkor 
och svagheter med teorier och metoder och visar på vilka områden som kräver mer forskning, 
samt granskar den forskning som finns inom området. Jag har inte funnit några uppsatser 
inom Biblioteks- och Informationsvetenskap (B & I) som gör detta. 

1.1. Disposition 
 
Uppsatsen inleds med syfte, metod samt urval och avgränsningar, som sedan följs av en 
bakgrund till citeringsindexering. Därefter kommer ett längre avsnitt om bibliometrins 
begrepp, metoder, indikatorer och användningsområden. Förutom att presentera olika 
metoders för- och nackdelar syftar avsnittet till att göra det lättare att förstå de citeringsteorier 
som beskrivs i kapitel 5. Även om uppsatsens inriktning är att granska forskning kring 
citeringsteorier och metoder förekommer argumentation för och mot dessa med hjälp av en 
del empiriska studier. De inledande kapitlen är långa och utförliga eftersom uppsatsen är en 
översikt och det är då relevant att beskriva den tidigare forskningen utförligt. Teorierna och de 
metoder som inledningsvis beskrivits ligger sedan till grund för resultat- och 
diskussionskapitlet. Till sist ges en sammanfattning av uppsatsen. 

 
1 Lancaster, Frederick W. 1998. Indexing and abstracting in theory and practice. s. 1. 
2 Nicolaisen, Jeppe 2003. The social act of citing: Towards new horizons in citation theory. s. 12. 
3 Garfield, Eugene 1979. Citation indexing:It´s theory and application in science, technology, and humanities. s. 
6-7, 16. 
4 Nicolaisen 2003. s. 12. 
5 Borgman, Christine L. & Furner, Jonathan 2001. Scholarly communication and bibliometrics. s. 2, 5. 
6 Se till exempel Leydesdorff 1998, Nicolaisen 2003, Wormell 2001 m. fl. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att göra en översikt över vilka teorier och metoder som diskuteras inom 
citeringsforskningen. Syftet är också att kritiskt granska dessa teorier och metoder och finna 
deras svagheter och styrkor. Eftersom problemen med citeringsanalys är relativa utifrån vilket 
teoretiskt perspektiv man väljer att se på dem, har jag valt att diskutera problemen med 
citeringsanalys utifrån flera teorier. Teorierna beskrivs i kapitel 5. Följande frågeställningar 
ska besvaras i uppsatsen: 
 

• Vilka teorier och metoder finns inom citeringsforskning? 
• Vilka svagheter och styrkor finns med dessa teorier och metoder? 
• Vilka områden kräver mer forskning? 

2. Metod 
 
För att svara på frågeställningarna ska jag göra en översikt över litteratur som diskuterar 
teorier och metoder inom området citeringsanalys. Citeringsanalys är en del inom 
bibliometrin, som är ett interdisciplinärt fält som sträcker sig över alla forskningsområden. 
Syftet är att diskutera centrala idéer inom teori och metodforskningen och för att avspegla 
områdets bredd diskuteras därför många olika delar av bibliometrin. Eftersom detta är en 
översikt är uppsatsens första del utförlig för att ge en bild av vilka problem som diskuteras i 
forskningen. Urval och avgränsningar beskrivs närmare i kapitel 2.1. Undersökningen sker i 
form av litteraturstudier där för- och nackdelar med olika teorier och metoder tas fram. 
Därefter granskas dessa och ett försök görs att peka på områden som kräver mer forskning.  
 
Kriterier för en forskningsöversikt är bland annat att klargöra och lösa inkonsekvens i 
materialet, ge ökade möjligheter att angripa olösta problem och svara på frågeställningarna.7 
Syftet med denna översikt är att urskilja centrala forskningsområden inom teoribildning och 
metodanvändning vad gäller citeringsanalys, samt att urskilja områden som kräver mer 
forskning.  
 
Behovet av forskningsöversikter motiveras av den växande kunskapsmassan, syftet med dessa 
är att sammanfatta och integrera empirisk forskning. Det är viktigt att det är en översikt av 
kunskapsläget och inte enbart litteraturläget. 8 Jag kommer att utföra en kombinatorisk 
översikt det vill säga avsikten är att beskriva, summera och integrera den dokumenterade 
forskningen. 

2.1. Urval och avgränsningar  
 
Jag har endast använt mig av forskning rapporterad i vetenskapligt granskade tidskrifter samt 
litteratur skriven av erkända forskare inom området. Jag har även använt en introduktion till 
ämnet bibliometri. Forskningen är inte begränsad till enbart B & I, utan forskning kring 
citeringsanalys och teorier bedrivs även inom andra discipliner. De forskare, vars 
ståndpunkter rapporteras i uppsatsen, är framträdande inom området och återkommer ofta i 
den teoretiska och metodologiska diskussionen. Självklart deltar fler i den vetenskapliga 
diskussionen, men på grund av tidsbrist och att de inte förekommit i samma utsträckning har 
de uteslutits. Antalet empiriska undersökningar som använder citeringsanalys och andra 

 
7 Backman, Jarl 1998. Rapporter och uppsatser. s. 74. 
8 Backman 1998, s. 65, 68. 
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bibliometriska metoder är mycket stort. Dessa har uteslutits från uppsatsen eftersom de inte 
faller inom ramen för uppsatsens syfte. Därmed ges endast teoretiska perspektiv på 
citeringsanalys och slutsatser kan inte dras huruvida den empiriska forskningen gör framsteg 
eller hur citeringsanalys som metod fungerar i praktiken. Vissa empiriska undersökningar som 
belägger eller kritiserar teorier och metoder förekommer dock i uppsatsen som en del av 
diskussionen. Syftet med uppsatsen är inte att göra en djupanalys av alla teorier och metoder, 
utan att diskutera centrala idéer inom teori och metod forskningen. 

3. Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras funktionen hos citeringsindexering och citeringsindex, samt några 
exempel på hur det används inom forskningen. 
 
SCI var det första storskaliga försöket att använda citeringsindexering för att söka 
vetenskaplig litteratur och etablerades snabbt som ett återvinningsverktyg för bibliotekarier 
och forskare.9 Citeringsindex fungerar så att man utgår från de citeringar som redan finns i 
olika dokument. Citeringarna fungerar som länkar mellan dokument, som har något 
gemensamt och utifrån dessa länkar byggs ett citeringsindex upp. Varje nytt dokument ger i 
sin tur en ny lista på vilka som citerats och på så sätt kan man söka vidare efter dokument som 
berör samma ämnesområde. Garfield menar att det just är enkelheten hos systemet som är 
dess styrka. Jämfört med traditionella ämnesindex är det dessutom både kostnadseffektivt och 
tidsbesparande eftersom det inte kräver någon som undersöker dokumenten och väljer ut 
ämnesord som bäst beskriver dokumentets innehåll. Eftersom citeringsindex använder 
författarens citeringar påverkas inte indexeringsdjupet10 eller termernas kvalitet. 
Citeringsindex ger dessutom många ingångar eftersom det oftast finns många författare 
citerade i en vetenskaplig text, till skillnad från vanlig ämnesindexering där endast ett fåtal 
termer används för att beskriva dokumentets innehåll.11  
 
Ytterligare en fördel med citeringsindexering är att språkliga variationer i en text inte 
påverkar sökningen. Språkliga variationer försvårar valet av indexeringstermer och övervinns 
normalt med hjälp av ett kontrollerat vokabulär, men följden blir att sökprocessen 
kompliceras för användaren eftersom han/hon måste sätta sig in i vokabulären. Citeringen 
däremot är oftast standardiserad och på så sätt undviks semantiska problem och användaren 
behöver inte fundera över ordvalet vid sökning. Citering är också oberoende av förändringar i 
terminologin och kan även användas i dokument skrivna på olika språk.12

 
Det som öppnade upp för många nya forskningsområden var att citeringsindex kopplar 
samman idéer, begrepp och ämnen inom den vetenskapliga gemenskapen. Varje dokument 
som ingår i ett citeringsindex kan tolkas från så många perspektiv som existerar inom den 
vetenskapliga gemenskapen och varje referens associeras med så många ämnesinnebörder 
som andra forskare gett den.13  Under 1950- och 1960-talen gjordes flera pilottest med 
citeringsindexering av bland annat Eugene Garfield Associates som senare blev Institute for 
Scientific Information (ISI). Testen visade att citeringsindex gjorde kopplingar mellan 

 
9 Garfield 1979, s. 41. 
10 Med indexeringsdjup menas att ju fler termer som används vid indexering desto mer detaljerad blir 
beskrivningen av dokumentet. Garfield 1979, s. 1. 
11 Garfield 1979, s. 1-2. 
12 Garfield 1979, s. 3. 
13 Garfield 1979, s. 9. 
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dokument, som traditionella ämnesindex missade. Testen visade även på interaktionen mellan 
olika discipliner och en historisk utveckling inom discipliner.14  
 
Cronin säger följande om citeringar: 
 

Metaphorically speaking, citations are frozen footprints on the landscape of scholarly 
achievement; footprints which bear witness to the passage of ideas. […] So it is with citations in 
respect of growth and development of scientific knowledge; they give substantive expression to 
the process of innovation, and, if properly marshalled, can provide the researcher with an 
analytical tool of seductive power and versatility.15

3.1. Citeringar som en del av den vetenskapliga kommunikationen 
 
Följande avsnitt beskriver vetenskaplig kommunikation med hjälp av citeringar och 
tidskriften som ett medel för att kommunicera forskning. 
 
Artiklar i vetenskapligt granskade tidskrifter är det universellt accepterade mediet för att 
kommunicera den senaste utvecklingen inom forskning. Citeringar är en del av denna 
kommunikation. Tidskrifter är det formella sättet att kommunicera inom forskningssamhället, 
men inte det enda. Forskare anser ofta att den informella kommunikationen är den primära 
och problemet med tidskrifter är att de är alltför långsamma att kommunicera den senaste 
utvecklingen. Det formella kommunikationssättet fungerar istället som ett arkiv för upptäckter 
som redan godkänts av det vetenskapliga etablissemanget. Citeringar blir ett sätt för den 
individuella forskaren att relatera till det sociala systemet. Publicering av forskningsresultat i 
en vetenskapligt granskad tidskrift fungerar därmed som ett system för belöning och 
erkännande. Den vetenskapliga tidskriften har följande funktioner: 
 

• ett medel för att kommunicera med intresserade kollegor,  
• till viss del garantera kvaliteten på resultaten genom ett granskningssystem,  
• tillåter individuella författare att demonstrera originaliteten och värdet av deras 

tänkande, 
• underlättar distributionen av erkännande hos det vetenskapliga samhället.16 

 
Citeringar är alltså en del av ett kommunikationssystem, men de anses även vara en del av 
den vetenskapliga retoriken och ett vetenskapligt belöningssystem. Genom det retoriska 
systemet försöker forskare övertala varandra om deras kunskapsanspråk och inom 
belöningssystemet fördelas erkännande för forskningsinsatser. Systemen är oskiljaktiga och 
ger kraft åt eller begränsningar en given citeringsakt.17

4. Bibliometri 
 
I detta kapitel beskrivs metoder, begrepp, användningsområden och indikatorer inom 
bibliometrin, vilket syftar till att ge en bättre förståelse för de teorier som senare kommer tas 
upp, samt peka på olika metoders svagheter och styrkor. Inledningsvis beskrivs vad 
bibliometri är och till vilka målgrupper den vänder sig till. 
 

 
14 Garfield 1979, s. 11-12. 
15 Cronin, Blaise 1984, The citation process, the role and significance of citations in scientific communication s. 
25. 
16 Cronin 1984, s. 11-14 passim. 
17 Cozzens, Susan E. 1989. What do citation count? The rhetoric-first model. s. 440. 
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Bibliometri är idag ett av få interdisciplinära forskningsfält, som sträcker sig över alla 
forskningsområden. Bibliometriska metoder tar delar från bland annat matematik, 
samhällsvetenskaperna, naturvetenskaperna och ingenjörsvetenskap. Citeringsindexering 
utvecklades från början för bibliografiska syften, men allt viktigare har användningen 
citeringsanalys blivit. Citeringsanalys sammanfattar flera metoder för analys av 
citeringsrelationer i forskningslitteratur. Citeringsindex är ett verktyg som används för att visa 
på strukturer och processer inom den vetenskapliga utvecklingen och för att utvärdera 
individuella tidskrifter, forskare, organisationer och forskningssamhällen.18 Citeringsanalysen 
är en del inom bibliometrin, som omfattar alla studier som kvantifierar den skrivna 
kommunikationsprocessen eller med andra ord kvantitativa studier av mönster uttagna från 
produktionen och användningen av publikationer. Bibliometriska analyser baseras på en 
variation av regelbundenheter tagna från olika fält. Man kan tala om bibliometriska lagar och 
deras manifestationer,19 till exempel Bradford lag, Zipfs lag och Lotkas lag.20 Lagarna visar 
på beteendemönster hos användarna av vetenskaplig litteratur, som baseras på empiriska 
studier och är alltså inte naturliga lagar. Lagarna kan användas antingen som integrerade 
forskningsmetoder eller som analytiska verktyg för att upptäcka och spåra trender och 
utveckling som inte är direkt synliga. Flödet hos textmaterial i vetenskaplig kommunikation 
mäts och på så sätt kan dessa lagar fungera som ett hjälpmedel för att övervaka den primära 
litteraturen inom en vetenskaplig domän och utvärdera tillgängliga informationskällors 
inverkan och kvalité.21

 
Traditionell bibliometri inriktas mot tre målgrupper: 
 

• Bibliometri för bibliometriker. Där bedrivs grundforskningen inom bibliometrin och 
där ingår de flesta forskningsaktiviteter hos biblioteks- och informationsspecialister. 
Exempel på forskningsområden är undersökning av det egna fältets tekniker genom 
studiet av dess modeller och empiriska lagar, utarbeta IR processer och fastställa 
metodologiska implikationer. 

• Bibliometri för vetenskapliga discipliner. Detta är en större målgrupp och det mest 
spridda intressegruppen inom fältet. Domänspecialister, forsknings- och specialist 
bibliotekarier studerar tillsammans forskningsfronter, trender, luckor och likheter i 
forskningssatsningar på institutionella, nationella eller internationella nivåer. 

• Bibliometri för vetenskapspolicy och affärslivet. Sådana studier är på meso och 
macronivå, där de nationella, regionala och institutionella vetenskapliga strukturerna 
undersöks. Kopplingar till samhällsvetenskaperna, sociologi, ekonomi, policyanalys 
görs.22 

 
Variablerna som undersöks i bibliometrisk forskning är publikationer, författare, källmaterial 
och citeringar. Om forskningsmaterialet består av publikationer avgränsas det oftast till att 
gälla vissa kriterier som till exempel vetenskapliga tidskrifter, avhandlingar eller vissa böcker 
som uppfyller uppsatta kriterier.23 Eftersom det ibland inte är lika många författare till en text, 

 
18 Glänzel, Wolfgang 2003. Bibliometrics as a research field: A course on theory and application of bibliometric 
indicators. s. 5. 
19 Wormell, Irene 2001. Databases as analytic tools. s. 78. 
20 Bradfords lag används för att bestämma antalet kärntidskrifter inom ett givet fält. Tidskrifter inom ett fält kan 
delas in i tre delar, som innehåller samma antal artiklar. Ju längre bort från kärnan man hamnar desto fler 
tidskrifter måste läggas till. Zipfs lag används för att förutsäga frekvensen av ord i en text. Lotkas lag beskriver 
publiceringsfrekvensen hos författare inom ett givet fält. Bibliometrics.  
21 Wormell 2001, s. 79-80. 
22 Wormell 2001, s. 79-80. 
23 Kärki, Riitta & Kortelainen, Terttu 1998. Introduktion till bibliometri. s. 15. 
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som antalet forskare som står bakom forskningen kommer de som inte publicerat något med i 
citeringsanalyser. När en publikation har flera författare kan det vara svårt att avgöra hur 
mycket varje författare bidragit med. Lösningen på detta problem är olika metoder för 
samarbetsanalys.24 Att granska en enskild författare är inte meningsfullt eftersom 
bibliometriska analyser kräver stora material som ger statistiskt relevanta resultat.25  
 
Idag inkluderar bibliometri alla kvantitativa aspekter och modeller för vetenskaplig 
kommunikation, förvaring, spridning och återvinning av vetenskaplig information.26

4.1. Begrepp i litteraturen 
 
I bibliometrisk forskning förekommer olika termer som kan vara något förvirrande, jag ska i 
detta kapitel förklara några av dessa termer. Jag kommer inte att utgå från någon speciell 
definition av de olika begreppen, utan bara redovisa de begrepp som förekommer i 
forskningslitteraturen. Kopplingar görs även till B & I. 
 
Databaser fungerar som ett verktyg för att hämta unika objekt som innehåller användbar 
information eller för att ta fram ett eftersökt mönster ur data. Detta går under begreppet 
Knowledge Discovery in Data (KDD) och definieras på följande sätt: ”extraction of implicit, 
previously unknown, and potentially useful information from data”27. KDD är alltså tekniken 
som används för sådan analys. Idag ökar möjligheterna att samla och förvara data och att 
generera ännu mer data. Wormell menar att det finns brister i hur data tolkas och 
systematiseras och att det krävs nya tekniker och verktyg för att göra detta. KDD tekniker och 
metoder är därför användbara för informationsförsörjning vars mål är att spåra trender och 
utveckling i samhället, vetenskap och affärslivet som inte direkt är synliga. Användares krav 
på att få filtrerad, kvalitetssäkrad och analyserad information som är lätt att förstå, läsa och 
använda ökar. Wormell menar att B & I borde spela en viktig roll som intermediär för att 
tillgängliggöra, strukturera och förfina information. Något som, enligt Wormell, borde ses 
som en mervärdesprocess och kompetensen att göra sådan information synlig finns inom B & 
I.28

 
Sedan början av 1980-talet har bibliometri utvecklats till en egen vetenskaplig disciplin med 
flera underfält, vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Termer som bibliometri, informetri, 
infometri, scientometri och technometri förekommer och det råder oklarheter kring 
terminologin och vad som skiljer de olika områdena åt. Glänzel ger en kortfattad historik 
kring termerna bibliometri och scientometri, som introducerades nästan samtidigt av Pritchard 
och av Nalimov och Mulchenko 1969. Pritchard gav bibliometri följande förklaring: ”the 
application of mathematical and statistical methods to books and other media of 
communication”. Nalimov och Mulchenko definierade scientometri som ”the application of 
those quantitative methods which are dealing with the analysis of science viewed as an 
information process”.29 Informetri har en något bredare mening än bibliometri, eftersom det 
även täcker icke-akademiska samhällen där information produceras, kommuniceras och 
används.30 Detta inkluderar även muntlig kommunikation. Bibliometri är nära kopplat till 
bibliotek och inriktas endast på publikationer. Scientometri är behandlar alltid vetenskap eller 

 
24 Kärki & Kortelainen 1998, s. 32. 
25 Kärki & Kortelainen 1998, s. 19. 
26  Wormell 2001, s. 80. 
27 Wormell 2001, s. 77. 
28 Wormell 2001, s. 77-78. 
29 Enl. Glänzel, 2003, s. 6. 
30 Wormell 2001, s. 79. 



teknologi och inte nödvändigtvis publikationer. 31 Figur 1 visar förhållandena mellan olika 
områden och delområden: 
 

 
Figur 1. Informetrins, bibliometrins och scientometrins förhållanden och delområden. Fritt efter Kärki och 
Kortelainens modell.32  

Informetri/Infometri 

Bibliometri Scientometri Analyser 
baserade på 
annat än 
publikationer

Citeringsanalys
Övriga på 
publikationer 
baserade analyser 
- Analys på antalet  
publikationer 
- Indikatorer 
- Matematiska 
modeller 
- Cowordanalys 
- Samarbetsanalys 

Hänvisningsanalys 
- Analyser som 
baserar sig på 
citeringars antal 
- Cociteringsanalys 
- Analys av citeringars 
egenskaper 

Källanalys 
- Analys av 
källornas antal 
och egenskaper
- analys av 
textciteringar 
- Bibliografisk 
koppling

 
Nya termer som inte finns representerade i figuren är webometri och cybermetri. De innebär 
att metoder som används inom citeringsanalysen som cocitering och impact factor appliceras 
på webben. De beskrivs något närmare i kapitel 4.4.  
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31 Kärki & Kortelainen 1998, s. 14. 
32 Kärki & Kortelainen 1998, s. 14. 
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4.2. Citeringsanalys 
 
Följande avsnitt förklarar innebörden av citeringsanalys, som är metoden som huvudsakligen 
kommer att diskuteras i uppsatsen. 
 
De flesta bibliometriska undersökningar använder citeringsanalys som metod. All forskning 
som baseras på citeringar brukar kallas citeringsanalys, men analyserna kan delas in enligt typ 
av metod. Granskning av källmaterial ur användarens perspektiv kallas källanalys, men om 
undersökningen görs ur de citerade verkens perspektiv kallas det hänvisningsanalys. Termen 
citering avser å ena sidan källhänvisningar (reference) i publikationer, å andra sidan citeringar 
(citation) till publikationer eller författare.33 Design of Information Systems in the Social 
Sciences (DISISS) var ett forskningsprojekt som bland annat syftade till att ge lösningar på 
sociologiforskares informationsproblem.34 Kärki och Kortelainen tar upp DISISS definitioner 
på källhänvisningar och citeringar. Källhänvisningar definieras på följande sätt, ”item referred 
to, from the point of view of the source rather than cited item” och citeringar som, ”item cited, 
from the point of view of the cited rather than the source item”.35

 
I en källanalys utgår man oftast från källitteraturens bibliografiska uppgifter för analys av till 
exempel mängden litteratur inom ett visst område, dess egenskaper och struktur. Källanalys 
kritiseras för att den inte beskriver forskares kommunikation helt tillförlitligt och att 
publikationer tas med i källförteckningar av olika orsaker och därmed inte är likvärdiga. För 
att komma till rätta med detta använder man sig av analys av citeringskontext eller 
innehållsanalys av citeringar. Hela texten granskas då och de citeringar som finns 
klassificeras enligt till exempel typ av lånad information, syftet till att källan använts eller hur 
texten i publikationen hänvisar till samma källa.36 En innehållsanalys av citeringar kräver att 
materialet måste vara tillräckligt stort för att vara representativt samtidigt som det måste vara 
tillräckligt litet för att kunna analyseras.37 En annan nackdel med källanalys är om man till 
exempel väljer att analysera avhandlingar, så påverkas resultaten i dessa av handledare och 
institutionen där de är skrivna. De representerar inte heller nytänkande och många referenser 
visar endast på att man läst litteraturen och har inget med resultatet att göra. Detta visades i 
Rautios och Suhonens undersökning av doktorsavhandlingar och även Kaarninens och 
Kaarninens undersökning av avhandlingar inom informatik och historia visade på detta. Om 
det istället är artiklar som analyseras kan det uppstå problem när man avgör vilka tidskrifter 
och artiklar som representerar ämnesområdet. Dessutom kan publikationens ålder orsaka 
problem om de är översättningar och nyupplagor som är nyare än förorden och verkets första 
utgivningsår kanske inte anges i litteraturförteckningen. Ett sätt att lösa dessa problem kan 
vara att klassificera publikationerna enligt den information som finns i källförteckningen.38

 
I en hänvisningsanalys undersöks publikationers användning och icke-användning, det vill 
säga vilken uppmärksamhet publikationer eller författare fått. Antalet citeringar antas säga 
något om publikationens eller författarens betydelse inom den vetenskapliga gemenskapen. 
Hänvisningsanalysen används också för att spåra relationer mellan publikationer och via dem 
relationer mellan forskningsområden. Kritiken mot denna typ av analys består av att man kan 
hänvisa till ett verk som man inte läst eller låta bli att hänvisa till ett känt verk. Ett problem är 

 
33 Kärki & Kortelainen 1998, s. 20-21. 
34 Line, Maurice B. 1999, Social science information: The poor relation. s. 133. 
35 Enl. Kärki & Kortelainen 1998, s. 20-21. 
36 Kärki & Kortelainen 1998, s. 21-22. 
37 Kärki & Kortelainen 1998, s. 44. 
38 Kärki & Kortelainen 1998, s. 41-42. 
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när materialet hämtas från citeringsdatabaser, eftersom de inte täcker all litteratur och därmed 
kommer inte alla citeringar ett verk fått med i analysen. Det finns även teoretiska och 
metodologiska begränsningar som när små och perifera länder analyseras kan ett sådant 
relativt litet material orsaka stora fel, eftersom det sker ett selektivt urval vid skapandet av 
databaser. De teoretiska problemen har med citeringars betydelser, motiv och funktioner att 
göra.39 Variabler som påverkar hänvisningsanalyserna är självciteringar, negativa citeringar, 
angloamerikansk betoning av databaserna, sociala faktorer som påverkar uppmärksamheten 
som forskare får, till exempel författarens språk eller kön kan påverka spridningen och 
mottagandet av idéerna.40

 
Citeringsanalyser görs ofta på webben, vilket har många fördelar: 
 

• de är snabba 
• de är billiga 
• de ger direkta resultat genom avancerade processverktyg 
• de tillåter direkt kombination av domänberoende och ISI databaser 
• de är reproducerbara41 

 
Nackdelar är att de är mindre flexibla från analytikerns perspektiv. 42

 
Kärki och Kortelainen menar att det främst är bristerna med citeringsanalys som stöder sig på 
citeringsindex som diskuterats inom bibliometrisk forskning. Citeringar har till exempel olika 
funktioner som inte upptäcks genom citeringsräkning. Ytterligare ett problem är att man inte 
kan veta om forskare verkligen citerar de verk som haft betydelse för deras arbete. Det 
allvarligaste problemet, enligt Kärki och Kortelainen, är en samhällsutveckling som leder till 
att vetenskaplig praxis förändras och reflekteras i publicerandet och citerandet. Idag är inte 
litteraturen alltid en central faktor inom alla vetenskapsområdens problemställningar. 
Resurser läggs ofta på forskning som löser aktuella problem och samhällets krav ställs 
därmed över forskningen.43 Borgman och Furner däremot menar att citeringsanalyser blivit 
allt mer sofistikerade och att teknologiska framsteg har lett till att kvantitativa och kvalitativa 
förbättringar gjorts.44

 
Den bibliometriska forskningen är i behov av standardisering för att överbrygga bristande 
kommunikation inom det vetenskapliga samhället. Här menar Wormell att det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet borde delta för att lösa metodologiska och terminologiska 
konflikter och aktivt delta i diskussionen. Det är viktigt att matematiska metoder, statistiska 
metoder, sociologiska metoder och så vidare används korrekt, men metodologi är bara ett 
medel för att undersöka scientometriska aspekter av vetenskap. Det finns även de som 
förespråkar kvalitativa analyser och underskattar de kvantitativa metoderna. Det generella 
problemet är att de båda grupperna ger lite uppmärksamhet åt relevansen av datat som 
appliceras, applicerbarheten av den använda metoden och resultatet som ges. Frågorna kring 
validering och standardisering är, enligt Wormell, viktiga för att citeringsanalys ska 
förbättras.45

 
39 Kärki & Kortelainen 1998, s. 23-24. 
40 Kärki & Kortelainen 1998, s. 46-47. 
41 Wormell 2001. s. 83. 
42 Wormell 2001. s. 83. 
43 Kärki & Kortelainen 1998, s. 92. 
44 Borgman & Furner 2001, s. 2. 
45 Wormell 2001. s. 86. 
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4.2.1. När citerar man? 
 
För att förstå citering måste frågan ”När citerar man?” besvaras. Här följer en del av den 
vetenskapliga diskussionen kring detta. 
 
Olika typer av argument för och emot användningen av citeringar i olika kontext har 
föreslagits av forskare. Cozzens menar att i början baserades argumenten på korrelationen 
mellan citeringar och mått på vetenskaplig produktivitet. Ytterligare ett argument är att 
citeringsräkning borde tolkas utifrån författarens kontext när referenslistan produceras. 
Cozzens tar bland annat upp Kaplan, som en förespråkare för användandet av citeringsräkning 
som en indikator på kollegors erkännande. Kaplan menar att forskare känner sig manade av 
normerna att ge erkännande dit erkännande fodras. Som motargument mot detta tar Cozzens 
upp Martin och Irvine, som menar att vi inte vet skälen till att en författare citerar vissa 
dokument och inte andra.46

 
Garfield har påpekat att det finns många manualer för hur man ska citera, men inget 
undervisningsmaterial som beskriver när man ska citera.47 Garfield tar upp Kaplans 
antagande att när man ska citera var något som fördes vidare muntligt från professor till 
student, eftersom det inte finns någon normativ guide för när man ska citera.48 Garfield 
genomförde ett experiment på 1960-talet, där studenter på universitetet i Pennsylvania fick 
markera i en text där de tyckte det behövdes referenser, de fick alltså bestämma när det var 
lämpligt att citera. Resultatet visade att antalet referenser varierade från femton till sjuttiofem 
(cirka 50 studenter deltog i experimentet). I originaltexten skriven av Garfield själv fanns 41 
referenser. Det fanns flera olika skäl till att det skulle sättas in referenser till exempel 
ordförklaring, datasammansättning och tidskrifts- och bokreferenser som hänvisade till andra 
publikationer eller författare. Resultatet visade även att det som togs för givet av studenter 
med längre utbildning/erfarenhet var inte allmän kunskap hos studenter med kortare 
utbildning/erfarenhet.49 Garfield listade utifrån detta femton huvudsakliga skäl till att citera: 

 
• Betyga sin vördnad till föregångare. 
• Kreditera relaterade arbeten (vördnad till kollegor). 
• Identifiera metodologi, utrustning med mera. 
• Ge bakgrundsläsning. 
• Rättelse av sitt eget arbete. 
• Rättelse av andras arbete. 
• Kritisera tidigare arbeten. 
• Bestyrka påståenden. 
• Uppmärksamma forskare på kommande arbeten. 
• Leda uppmärksamhet på dåligt utbredd, dåligt indexerat eller ociterat arbete. 
• Verifiera data och fakta, till exempel fysiska konstanter. 
• Identifiera originalpublikationer där idéer eller begrepp diskuterats. 
• Identifiera originalpublikation som beskriver eponymiska begrepp eller termer, till 

exempel Hodgkin´s disease. 
• Dementera andras arbeten eller idéer. 

 
46 Enl. Cozzens 1989, s. 439. 
47 Garfield, Eugene 1996. When to cite. s. 449. 
48 Enl. Garfield 1996, s. 450. 
49 Garfield 1996, s. 450-451. 
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• Bestrida tidigare anspråk från andra.50 
 
Dessa kategorier har senare utvidgats av andra forskare.51 Många författare är dock inte alltid 
medvetna om till vem erkännande ska ges och ibland tas vissa antaganden för givna att vara 
allmänt kända. Arbeten som tidigare var allmänt kända kan ha fallit i glömska. Garfield pekar 
på att det verkar finnas en Matteuseffekten52 vid citeringar av välkända metoder. Han menar 
att trots ett stort antal studier som diskuterar citeringsbeteende, så finns det ingen diskussion 
om hur man lär sig detta beteende. Förr eller senare följer forskare vissa citeringsnormer, som 
dessutom varierar inom och mellan vetenskapliga samhällen.53

 
Enligt Cronin är fyra löst definierade gruppers vanor, attityder, erfarenheter och förväntningar 
som skapar, definierar och exemplifierar citeringsnormer genom praktiserandet. Dessa 
grupper är kvalitetskontrollanter, utbildare, konsumenter och producenter.54

 
Borgman och Furner menar att trenden går mot förklarande studier, det vill säga studier som 
försöker förklara till exempel varför citerar person x dokument d vid tiden t? Målet med en 
undersökning om citerings- eller länkningsbeteende kan vara att beskriva eller klassificera det 
observerade beteendet, eller att förklara beteendet genom att identifiera en tillfällig mekanism 
eller genom att tolka meningen som agenten tilldelar aktiviteten och kontexten där aktiviteten 
utspelar sig. Alternativt kan målet vara att utvärdera eller föreskriva beteende på basis av 
bedömningar om dess relativa värde eller nytta. Borgman och Furner identifierar två generella 
förklarande tillvägagångssätt för att förstå motivationen bakom citeringar:  
 

• Det första fokuserar på syftet med individuella citeringar, till exempel funktioner den 
som citerar vill att de ska uppfylla.  

• Det andra fokuserar på kriteria som används av den som citerar vid beslutsfattning om 
citeringens värdighet för individuella citeringar.55  

 
Den första varianten inriktas mer på citeringsfunktion och den andra fokuseras på 
citeringskvalitet. Borgman och Furner menar att trenden är att försöka förstå kriteria, kvalitet, 
och skäl hellre än syften, funktion och roller. Man kan även se citeringsbeteende som ett 
relevansbeteende. Antingen kan relevansbeteende vara: 
 

• Individuell och subjektiv, det vill säga olika människor, även om de placeras i 
likvärdiga situationer och räknar med likvärdiga faktorer, kommer fatta olika beslut.  

• Komplexa och multidimensionella, det vill säga att enskilda beslut ofta är baserade på 
många olika faktorer, och olika sorters faktorer samtidigt.  

• Dynamiska och situationsbundna, det vill säga att vid olika tillfällen eller när 
placerade i olika situationer, räknar människor med olika faktorer och fattar olika 
beslut.56  

 

 
50 Garfield 1996, s. 451-452. 
51 Garfield 1996, s. 452. Cronin 1984, s. 40-41. 
52 Matteuseffekten är när ett dokument citeras, kan andra författare se att det är citerat, vilket höjer deras intresse 
för dokumentet och därmed sannolikheten för att de själva citerar det vid ett senare tillfälle. Cykeln bryts när ett 
nytt dokument får uppmärksamhet och ersätter ett äldre dokument. Small, Henry G. 2004. On the shoulders of 
Robert Merton. S. 74. 
53 Garfield 1996, s. 452-453. 
54 Cronin 1984, s. 60. 
55 Borgman och Furner 2002, s. 20. 
56 Borgman och Furner 2002, s. 20.  
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Borgman och Furner urskiljer olika trender i citeringsbeteendestudier, den interpretiva 
trenden är när man direkt tillfrågar den som citerar. Ytterligare en trend är den 
strukturalistiska, som består av att härleda förklarande modeller från statistiska analyser av de 
objektiva egenskaperna hos både citerade och citerande dokument och citerade/citerande par. 
En annan trend försöker förstå citerarnas egna trossystem, attityder och åsikter om funktionen 
och värdet hos citering i allmänhet. En citeringsetik kan samtidigt både innehålla normativa 
och egoistiska attityder.57

 
Citeringsanalysers pålitlighet påverkas av författares/forskares kännedom om citerings- och 
publikationspraxis. Det är inte rekommenderat att jämföra antalet citeringar mellan olika 
områden. Olika områden skiljer sig vad gäller hur snabbt en publikation citeras och hur lång 
tid det tar för den att nå sin kulmen och hur länge publikationen citeras. Kärki och 
Kortelainen tar upp Cronins förklaring till varför den normativa referensramen är populär. 
Den förutsätter nämligen inga förklaringar på citeringsbeteendet eller undersökningar om 
individers attityder till citeringar. Citeringar är en personlig och subjektiv process och utan 
microsociologisk analys kan vi inte känna till dess innersta motiv. Citeringsförfarandet anses 
även ligga i skärningspunkten mellan vetenskapens belönings- kommunikations- och retoriska 
system.58

4.2.2. Vad mäter citeringar? 
 
Citering används som ett uttryck för hur betydelsefullt ett material är. Enligt Garfield är detta 
ett objektivt mått på kvaliteten på tidskriften som ett medium för att kommunicera 
forskningsresultat. För att mäta tidskrifters betydelse används två sorters citeringsdata, det ena 
är straight citation count och det andra är impact factor.59 Ett problem är att få med de 
betydelsefulla tidskrifterna så snabbt som möjligt. Vanligtvis tar det ett par år innan 
citeringsgraden för en tidskrift når sin topp, citeringsgraden är alltså inte är ett särskilt bra 
mått för utvärdering av nya tidskrifter. I sådana fall får man se till andra faktorer som till 
exempel publicerarens rykte, pålitlighet vad gäller utgivningsdatum, format- och bibliografisk 
standard, referenser och abstract. För att försäkra sig om en komplett täckning inom ett visst 
fält kan man göra en fält-för-fältciteringsanalys. På så sätt rankas alla betydelsefulla tidskrifter 
inom ett fält enligt inverkan och citeringar. Det är viktigt att utvärdera tidskrifter som anses 
vara av regionalt eller lokalt värde, att en tidskrift inte tas med kan tolkas som politiska 
preferenser.60

 
Vid insamling av material för citeringsanalys ska man tänka på att urvalet görs från databaser 
eller bibliografier som sammanställts genom subjektiva beslut. Databasernas utformning och 
sökfrågorna som används avgör typen av material som fås fram. Dessa begränsningar 
påverkar direkt resultaten. Kriterier som ofta används vid begränsning av material är 
publikationstyp, publikationens ursprungsland och undersökningsperiod. Avgränsning baserat 
på ämnesområde innebär att man måste ställa upp kriterier för vad som ingår i området. Det är 
alltid undersökningens syfte som avgör vilket material som ska analyseras.61  
 

 
57 Borgman och Furner 2002, s. 21, 23. 
58 Enl. Kärki & Kortelainen 1998, s. 58-59. 
59 Straight citation count är det totala antalet gånger en tidskrift har blivit citerad ett givet år. Med impact factor 
menas att när en tidskrift mäts, påverkar det totala antalet objekt publicerade av tidskriften, antalet gånger den 
blir citerad. Ju mer en tidskrift publicerar, desto fler tillfällen ges den att bli citerad. Garfield 1979, s. 24. 
60 Garfield 1979, s. 24-25. 
61 Kärki & Kortelainen 1998, s. 38-41 passim. 
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När forskningen överväger att använda bibliometri för utvärdering vill de veta vad citeringar 
verkligen mäter och hur bra de mäter det de avser att mäta. Mäter citeringar kvalitet, 
betydelse, inverkan, influens, nytta, synlighet eller allt detta eller något helt annat? Vad ska 
man göra åt de problem som finns som till exempel effekterna av timing, den publicerade 
tidskriften, ackumulativt övertag, utplåning, skillnader mellan fält, självciteringar, 
professionell ålder, crossdisciplinära citeringsmönster, publikationens språk, citering inom 
gruppen, negativ citering? Cozzens menar att användandet av citeringsräkning i utvärdering 
kan förbättras om bibliometriker kunde förenkla och organisera sättet de närmar sig dessa 
frågor. Kvalitativ teoretisering kan placera citeringshandlingen i ett bredare strukturellt 
ramverk, vilket skulle göra det lättare att besvara dessa frågor. Inte förrän man fått ett bra 
grepp om citeringens dynamik kan man försöka modellera processen kvantitativt. Målet är att 
förstå var citering fungerar i det pågående arbetet att konstruera vetenskaplig kunskap. Detta 
för att förstå, inte bara att citering är delvis en indikator på vetenskapliga framsteg, utan även 
vilken del de indikerar.62

 
Ett sätt att modellera vad citering mäter, som föreslås av Zuckerman och Stigler i Cozzens 
artikel, är att betrakta citeringar som indikatorer på ett begrepp, till exempel influens. Enligt 
Zuckerman och Stigler ska man försöka identifiera de faktorer som leder till högre eller lägre 
citeringsnivåer än det förväntade om bara influens var en faktor och beräkna storleken på 
effekterna av dessa faktorer under olika omständigheter.63 MacRoberts och MacRoberts 
kritiserar detta tillvägagångssätt och menar att vi inte vet tillräckligt om själva 
citeringshandlingen.64 Cozzens däremot menar att de till viss del har fel, vi vet mer än vad de 
föreslår. Men hon menar att de har rätt i att man utifrån en sociologisk teori inte kan välja en 
enskild tolkning av citering som bas för en statistisk modell. Sociologisk teori pekar på att 
citering står emellan två system, ett retoriskt system och ett belöningssystem och att citeringar 
reflekterar båda.65

4.2.3. Tillgänglighetens inverkan på citeringsfrekvens 
 
Idag är materialet oftast tillgängligt på webben och ibland även gratis, vilket skulle kunna 
inverka på vilket material forskare väljer att utgå från i sin forskning. Kurtz et al. hänvisar till 
en undersökning gjord av Lawrence och Brody som visade att artiklar som är tillgängliga på 
webben och dessutom gratis citeras oftare än de som inte är det.66 Kurtz et al. menar att det 
finns tre möjliga förklaringar till detta, nämligen;  
 

• Det är lättare för författare att läsa artiklar och därmed citera dem oftare om de inte 
kostar något och är lättillgängliga (the Open Access postulate),  

• Dessa öppet tillgängliga artiklar finns tillgängliga mycket snabbare och citeras därför 
oftare (the Early Access postulate),  

• Författare tenderar att framhäva de viktigaste och mest citerade artiklarna (the Self-
selection postulate).67 

 
Kurtz et al. har med hjälp av två experiment undersökt huruvida dessa förklaringar är sanna i 
fallet av astronomi litteratur. Resultaten visade att inom astronomi fanns en stark Early 

 
62 Cozzens 1989, s. 437-438. 
63 Enl. Cozzens 1989, s. 438. 
64 MacRoberts, Michael H. & MacRoberts, Barbara R. 1989. Problems of citation analysis: A critical review. s. 
347. 
65 Cozzens 1989, s. 438. 
66 Enl. Kurtz, Michael J. et al. 2005. The effect of use and access on citations. s. 2. 
67 Kurtz et al. 2005, s. 2. 
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Access och Self-selectioneffekt, men det finns ingen indikation på någon Open accesseffekt. 
Kurtz et al.menar att uteblivandet av Open Accesseffekt kan bero på att om en person ska 
befinna sig i en position för att kunna skriva en artikel för en kärntidskrift så måste han/hon 
redan befinna sig i en position att kunna läsa dessa tidskrifter och bedriva forskning inom 
astronomi. Alla astronomer har redan tillgång till kärnlitteraturen genom befintliga kanaler 
och behöver inte ytterligare ett sätt att tillgå dem för att kunna läsa och citera artiklarna. Kurtz 
et al. menar att den pågående debatten om öppen tillgänglighet inte påverkas av resultatet 
eftersom när all litteratur väl blir öppet tillgänglig finns det inte längre någon skillnad mellan 
öppna och icke-öppna artiklar.68

4.2.4. Påverkar samarbete citeringsfrekvensen? 
 
Samarbete är en viktig faktor i forskningsproduktivitet. Att skriva enskilt är norm inom vissa 
discipliner, som humanistiska discipliner och matematik, medan samarbete är vanligt 
förekommande inom naturvetenskaperna. Samarbetsstudier är ofta i form av utvärderande 
citeringsanalyser, de kan användas för att bedöma nivå på samarbete mellan länder eller 
laboratorier.69

 
Persson, Glänzel och Danell har undersökt samarbete och medförfattande inom den 
vetenskapliga litteraturen. De menar att det krävs en normalisering av standardmått och 
användandet av relativa indikatorer vid trendanalyser eller medium- och 
långsiktiga/långvariga studier, för att garantera validiteten hos bibliometriska resultat.70

 
Persson, Glänzel och Danell menar att, eftersom antalet vetenskapliga publikationer med flera 
författare och citeringsimpakt ökat inom alla ämnesfält de senaste två årtiondena, borde den 
oproportionerliga tillväxten av citeringar vara relaterad till referensbeteendet hos författare, 
det vill säga ju fler citeringar man får desto fler citeringar ges. Förklaringen kan vara att 
referenslistorna har blivit längre, men om det skett en ökad förkärlek för källobjekt kunde 
effekten bli densamma utan att referenslistorna blir längre. Till vilken utsträckning dessa två 
förklaringar håller är inte känt, det kan vara antingen en av dem eller båda i kombination. 
Förändringar i referensbeteende kan till exempel bero på att referenslistorna blir längre 
eftersom det med tiden finns allt fler publikationer att citera, vilket skulle innebära en 
proportionerlig tillväxt av citeringar till publikationer. Det förklarar inte varför citeringar ökar 
snabbare än publikationer. Ytterligare en förklaring kan vara att författare citerar mer 
eftersom det har blivit lättare att söka och få tillgång till relevant litteratur. Man kan även anta 
en förändrad struktur av det underliggande kommunikationsnätverket, om tillväxt av 
citeringar och referenser eller att publikationsaktivitet och författare inte är proportionerliga. 
Till exempel, om produktivitet (dokument per författare) ökar fortare än antalet publikationer 
så är Perssons, Glänzels och Danells förklaring att ett intensifierat vetenskapligt samarbete 
och ökad densitet av sampublikationsnätverk.71

 
Persson, Glänzel och Danell antar i studien att fler författare till ett dokument också betyder 
fler referenser till dokument, eftersom författare kan förväntas ha olika tillgång till litteratur. 
De antar även att samarbetet bland författare från olika länder bidrar till fler citerade 
dokument. De studerar konsekvenserna av detta för användandet av bibliometriska indikatorer 
i forskningsutvärdering. Den redan observerade tillväxten av författare per dokument är en 

 
68 Kurtz et al. 2005, s. 2, 11. 
69 Borgman och Furner 2002, s. 29-30. 
70 Persson, Olle,  Glänzel, Wolfgang & Danell, Rickard 2004. Inflationary bibliometric values: The role of 
scientific collaboration and the need for relative indicators in evaluative studies. s. 431. 
71 Persson, Glänzel & Danell 2004, s. 422. 
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inflationsdrivande trend som har implikationer för tolkningen och mätandet av produktivitet 
och impakt. Vad gäller länder kan en ökad nivå av samarbete leda till minskade skillnader 
bland länders citeringsimpakt. En sådan tendens kan vara ännu starkare eftersom 
internationella medförfattade dokument generellt citeras mer än inhemska. De studerar hur 
allt detta inverkar på applikationen av bibliometriska indikatorer applicerade på trendanalyser 
och studier baserade på medium- och långvariga observationer.72

 
Resultaten av Perssons, Glänzels och Danells analys av trender i medförfattarskapslänkar, 
publikationsaktivitet, antal referenser och citeringsfrekvens på individuella dokument visade 
att densiteten av sampublikationer och citeringsnätverk har ökat. Detta medför att den 
inflatoriska tillväxten av basindikatorernas värde att det krävs relativa och strikt 
normaliserade indikatorer i bibliometriska trendanalyser och medium- och långvariga studier. 
Basindikatorerna, det vill säga absolut publikations- och citeringsräkning, är idag allmänt 
accepterade som verktyg för mätning av forskningsprestation. Den okritiska användning kan 
resultera i felaktiga tolkningar av utvecklingen, till exempel de kan visa på tillväxt där 
utvecklingen egentligen stagnerat. Generella tendenser som den observerade intensifieringen 
av samarbete och dess interaktion med ökad publikationsaktivitet och citeringsimpakt, kan 
inte tolkas som universella regler som kan appliceras på alla aktörer. Nedbrytning till ämnen 
och upplösning av bibliometriska indikatorer hjälper till att identifiera dessa aktörer vars 
mönster avviker antingen i positiv eller negativ riktning från den generella nationella 
trenden.73  

4.2.5. Bibliometriska indikatorer 
 
När bibliometriska metoder används i utvärderande syfte förekommer olika indikatorer eller 
mått som enligt vissa forskare mäter till exempel tidskrifters, artiklars och forskares kvalitet, 
betydelse och vetenskaplig aktivitet. Här ska jag beskriva några av dem och de argument som 
ges för och mot dessa citeringsmått. Jag kommer inte närmare beskriva de matematiska 
grunderna som ligger bakom måtten utan istället försöka beskriva diskussionen kring måtten.  
 
Bibliometriska indikatorer är enheter som härleds ur grundenheterna (publikationer, författare, 
källor, citeringar) genom aritmetiska operationer som används för att beskriva publikationers 
egenskaper. Indikatorer kan härledas ur antalet citeringar en publikation fått och visar då hur 
utbredd och hur snabbt publikationen citeras. Exempel på detta är impact factor och 
immediacy index74. Det finns även indikatorer som ser till publikationers föråldrande, en 
publikation används mindre ju äldre den blir. Humanistiska ämnen använder sig oftare av 
äldre material än naturvetenskaperna.75

 
Citeringsgrad är ett mått på vetenskaplig aktivitet, vilket av vissa forskare betraktas som ett 
objektivt mått på en forskares, tidskrifts, dokuments, programs, regions eller nations bidrag 
till forskningen. Man mäter antalet gånger en forskare, tidskrift etc. citerats. Man kan också 
mäta antalet citeringslänkar mellan ett givet dokument och en given tidskrift. Citeringsgrad 
ger även en kvalitativ dimension eftersom det reflekterar antalet gånger en viss forskare anser 
ett dokument vara viktigt nog för att citera det i sitt arbete. 76  
 

 
72 Persson, Glänzel & Danell 2004, s. 422. 
73 Persson & Glänzel & Danell 2004, s. 431-432. 
74 Immediacy index anger hur snabbt en artikel citeras. Kärki & Kortelainen 1998, s. 33. 
75 Kärki & Kortelainen 1998, s. 33-34. 
76 Garfield 1979, s. 62-63. 
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Det finns även mått på hur väl ett citeringsindex täcker ett visst ämnesområde. Det första är 
antalet tidskrifter och variationen av tidskrifter som referenser tas ifrån. Det andra måttet är 
antalet, variationen och tidsramen för referenserna och det tredje måttet är kvalitet. Det är 
omöjligt för ett citeringsindex att täcka alla vetenskapliga dokument och det krävs att man gör 
ett selektivt urval. För att ett citeringsindex ska vara kostnadseffektivt krävs att kostnaden för 
varje användbart objekt som identifierats minimeras och att sannolikheten att finna 
användbara objekt som publicerats maximeras. Målet är alltså att man endast ska täcka objekt 
som det är troligt att användare anser vara användbara. Garfield menar att ett problem är att 
det faktum att en tidskrift finns till är ett tecken på att den är viktig för någon. Ämnesexperter 
kan identifiera tidskrifter som publicerar högst kvalitetsmaterial, men problemet ligger i att 
göra täckningen så komplett som möjlig genom att expandera den bortom kärnan av 
tidskrifter vars betydelse inom ett givet fält är uppenbar. Ju längre från kärnan man hamnar 
desto fler tidskrifter måste läggas till, vilket går under benämningen Bradfords lag. Något som 
Bradfords lag inte omfattar är att varje grupp av tidskrifter är unik för dess fält och hur 
mycket tidskrifterna inom ett fält överlappar andra fält. Undersökningar under 1960- och 
1970-talen visade på att det fanns en stor grad av överlappning. Garfields lag om 
koncentration innebär att ”svansen” av litteratur från en disciplin består till stor del av kärnan 
av litteratur inom andra discipliner.77  

4.2.6. Cocitering och bibliografisk koppling 
 
Följande kapitel beskriver två vanligt förekommande tekniker för kartläggning av 
vetenskapens struktur, samt vilka för- och nackdelar dessa tekniker har.  
 
Ett grundläggande antagande för citeringsindexering är att användningen av vetenskaplig 
litteratur som representeras av citeringar till speciella dokument är en indikator på 
ämnesinnehållet (subject matter) i vetenskap. Om ett dokument A citerar dokument B är det 
troligt att A och B har något specialområde gemensamt. Det är också troligt att A och B 
tillhör samma forskningsfält om de båda citerat eller är citerade tillsammans av andra 
dokument. Från dessa påståenden följer att desto fler referenser två dokument har gemensamt 
eller desto oftare de cociteras desto mer lika är de. Två huvudsakliga citeringsbaserade 
kartläggningstekniker finns för att visa vetenskapsstrukturen inom ett givet fält, bibliografisk 
koppling och cociteringsanalys. 78  
 
Bibliografisk koppling innebär att man grupperar (klustrar) artiklar enligt antalet delade 
referenser. Tekniken testades först av Kessler 1963  i en studie gjord på artiklar inom fysik. 
Cociteringstekniken innebär att citerade dokument grupperas enligt deras sambefintlighet i 
tidskriftsartiklars referenslistor och utvecklades av Small 1973. Single-linktekniken är den 
vanligaste klustringstekniken, men det finns flera olika metoder. Det har visats i flera studier 
att överensstämmelsen mellan kartläggningen och forskningen är ganska god. Det är möjligt 
att följa citeringsmönster från en enskild artikel för att se vilken del av den intellektuella 
grunden artikeln använder. Ett annat exempel på användning är att lista flest cociterade 
referenser, vilket pekar på den intellektuella kärnan inom ett fält. Cociteringsanalys används 
för att systematiskt identifiera små och stora fält. Tekniken har visat på viktiga historiska 
länkar som tidigare förbisetts. Man kan även upptäcka underliggande segment inom olika 
forskningsfält och se mönster i utvecklingen av ny kunskap.79 Avsaknaden av cociteringar 
kan också användas som indikator på forskningsområdens strukturer. När två ämnesområden 

 
77 Garfield 1979, s. 19-21. 
78 Wormell 2001. s. 81. 
79 Wormell 2001. s. 81. 
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som logiskt hör ihop, men publikationer som företräder dessa områden inte cociteras är det ett 
tecken på att områdenas inbördes förhållande inte identifierats av forskare.80

 
Smalls studie som gjordes på litteratur inom fysiken på 1970-talet visade att 
cociteringsmönster skiljde markant från bibliografiska kopplingsmönster, men de stämde 
generellt med mönster från direkt citering. Cocitering länkar samman citerade dokument och 
motsvarar ett mått på descriptorer eller ordassociation, till skillnad från bibliografisk koppling 
som länkar samman källdokument. För att bestämma cociteringsstyrkan mellan två citerade 
dokument används ett citeringsindex till exempel SCI. Cocitering är frekvensen med vilka två 
tidigare litteraturobjekt är citerade tillsammans av senare litteratur. För att vara starkt 
cociterade måste ett stort antal författare citera de två tidigare dokumenten. Därför är 
cocitering en relation som etableras av de citerande författarna. När co-citeringsstyrka mäts, 
mäter man graden av relation eller association mellan dokument så som de uppfattas av 
populationen av citerande författare. På grund av detta beroende mellan citerande författare 
kan mönstren förändras över tid precis som vokabulär kan förändras när ett ämnesfält 
utvecklas. Bibliografisk koppling är däremot en fixerad och permanent relation på grund av 
att det är beroende av referenser som ingår i de kopplade dokumenten. Cociteringsmönster 
förändras när intresse och intellektuella mönster inom ett fält förändras. När två dokument 
frekvent cociteras är de även frekvent citerade individuellt. Det kan då antas att frekvent 
citerade dokument representerar nyckelbegrepp, metoder, eller experiment inom ett fält, och 
kan användas för att kartlägga relationerna mellan dessa nyckelidéer. Vilket i sin tur leder till 
ett mer objektivt sätt att modellera den intellektuella strukturen inom vetenskapliga 
specialområden. Small menar att förändringar i cociteringsmönster kan ge ledtrådar för att 
förstå mekanismen bakom ett specialområdes utveckling, om de undersöks under ett antal 
år.81 Smalls resultat visar att cocitering är en bättre indikator på ämneslikhet än bibliografisk 
koppling.82   
 
Tekniken med cociteringsklustring har kritiserats på metodologiska grunder. Förespråkarna 
för metoden menar att fina strukturer i vetenskap i termer av identifierade och kartlagda 
specialområden reflekteras. Detta har ifrågasatts utifrån den statistiska instabiliteten som 
resulterar i godtyckliga applikationer av tröskelvärden och användningen av single 
linktekniken. Trots kritiken är metoden fortfarande dominerande. 83 Problem med 
cociteringsanalys är bland annat själva insamlingen av lämpliga författarnamn som 
representerar ett valt ämnesområde, eftersom analysen endast undersöker centrala företrädare 
inom ett område. Man bör söka i flera olika källor, eftersom citeringsindex begränsar vilka 
som kommer med i undersökningen. Cocitering kritiseras även för resultatens pålitlighet och 
validitet. Cociterinsanalysen är inte ensam tillräcklig för att undersöka forskares sociala 
relationer och den kan inte ge en fullständig bild av en disciplin. Den tar heller inte tillräcklig 
hänsyn till tidsdimensionen, man samciterar inte nödvändigtvis klassiker för att de 
representerar samma paradigm, utan för att de representerar någon tidigare tidsperiod.84  
 
Bibliografisk koppling har fördelen att den möjliggör identifiering av specialområden som är 
under utveckling. Vad gäller cociteringsanalys blir det en tidsförskjutning mellan nyligen 
publicerad forskning och genererandet av tillräckligt många citeringar för att ge en stabil 

 
80 Kärki & Kortelainen 1998, s. 25. 
81 Small, Henry G. 1973. Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two 
documents. s. 28. 
82 Small 1973, s. 30.  
83 Jarneving, Bo 2005. The combined application of bibliographic coupling and the complete link cluster method 
in bibliometric science mapping. s. 12-13. 
84 Kärki & Kortelainen 1998, s. 49, 54-55. 
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uppsättning av cociteringsdata för kartläggning. Bibliografisk koppling kan inte göra anspråk 
på att artiklar representerar centrala begrepp. Cocitering och bibliografisk koppling 
kompletterar därför varandra. 85

 
Jarneving påpekar att det råder brist på utvärderande forskning vad gäller användandet av 
bibliografisk koppling som kartläggningsmetod. Han kombinerar i sin studie bibliografisk 
koppling som ett mått på dokumentlikhet och complete-linkklustringsmetod för gruppering av 
dokument. Resultatet visade att metoderna inte kunde ersätta varandra utan kompletterar 
varandra.86

 
Exempel på andra bibliometriska metoder är matematiska modeller, cowordanalys och 
samarbetsanalys. Den matematiska beskrivningen av publiceringsverksamheten baseras på 
bibliometriska lagar som Bradfords lag, Lotkas lag och Zipfs lag. Cowordanalys kartlägger, 
precis som cociteringsanalys, kognitiva nätverk. Men istället för citeringar används nyckelord 
som förekommer i titlar, sammanfattningar och text. Nätverken bildas genom att termernas 
förekomst i forskningstexter beräknas. Publikationer som innehåller samma termer länkas 
samman med hjälp av klustringsteknik. Kritik riktas mot att dessa på förhand bestämda 
nyckelord som begränsar analysens resultat och att man ska vara försiktig vid tolkningen av 
sådant material.87

 
Borgman och Furner ger exempel på forskare som analyserat webben ur ett bibliometrisk 
perspektiv, till exempel Larson, som använder co-citeringsanalys och multidimensionell skala 
för att konstruera en tvådimensionell karta som visar relationer mellan webbsidor inom fältet 
”earth science”. Almind och Ingwersen var först med att introducera webometrics och har 
bland annat gjort fallstudier av websidor från Danmark, Sverige och Norge. Ingwersen 
introducerade även Web impact factor (Web-IF) som indikerar “relative attractiveness” för 
individuella webbsidor, institutioners webbsidor och nationella webbförekomster. Web-IF 
värden för en given webbsida beräknas genom att dela antalet sidor som pekar till en sida med 
antalet sidor i den sidan.88

4.3. Användningsområden 
 
I följande kapitel kommer bibliometrins traditionella och nya användningsområden beskrivas, 
både användningen inom forskning och den praktiska användningen inom biblioteks- och 
informationsservice. 

4.3.1. Informationsåtervinning 
 
Den ursprungliga intentionen med citeringsindexen var främst att förbättra återvinning av 
vetenskaplig information och att introducera ett alternativt sätt att granska vetenskapliga 
artiklar. Det fanns då ett missnöje med den traditionella disciplinorienterade indexerings- och 
abstractsservicen. De var sena, indexeringen var inkonsekvent och urvalspolicies lämnade 
stora luckor i täckning av litteratur. Den symboliska roll som citeringar spelar när de 
representerar innehållet i dokument är en utvidgad dimension av IR, i kombination med olika 
naturliga språkuttryck kan citeringsindex förbättra uttömmande litteratursökningar.89  

 
85 Jarneving 2005, s. 13. 
86 Jarneving 2005, s. 160. 
87 Kärki & Kortelainen 1998, s. 31-32. 
88 Enl. Borgman och Furner 2002, s. 18-19. 
89 Wormell 2001. s. 82. 
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4.3.2. Litteraturövervakning 
 
Litteraturövervakning är ett användningsområde för bibliometrin, vilket är viktigt för den som 
ansvarar för litteraturanskaffning. Bradfords lag används här för att utvärdera 
kostnadsfördelar vid val av vilka tidskrifter som till exempel ett bibliotek ska köpa in. Lagen 
beskriver hur litteratur inom ett speciellt ämne är spridd eller distribuerat i tidskrifterna. Den 
kan användas för att sammanställa en bibliografi inom ett ämne eller för att täcka de 
viktigaste tidskrifterna. Lagen visar att det alltid finns en liten grupp av kärntidskrifter som 
svarar för en tredjedel av artiklarna inom ett ämne. Sen finns det en andra större grupp av 
tidskrifter som svarar för ytterligare en tredjedel, medan en mycket större grupp av tidskrifter 
tar med den sista tredjedelen.90 Bibliometriska metoder kan vara mycket användbara inom 
biblioteks- och informationstjänster för beståndsutveckling och planering av 
informationsförsörjning, men metoderna används inte i någon större utsträckning inom dessa 
tjänster. Detta kan, enligt Kärki och Kortelainen, bero på bristande kunskaper hos 
bibliotekarier och att litteratur som behandlar beståndsutveckling lägger vikt vid kvalitativa 
metoder.91 Det finns dock begränsningar för användandet av bibliometriska metoder inom 
biblioteksarbetet, till exempel kan inte en undersökning som gjorts vid en viss tidpunkt ligga 
till grund för beslut vid ett senare tillfälle. Dessutom täcker inte citeringsindexen all 
litteratur.92

4.3.3. Vetenskaplig kartläggning 
 
Citeringsanalys används, som jag tidigare nämnt, för att kartlägga den intellektuella 
strukturen hos vetenskapen, inte bara historiskt utan även för den nutida vetenskapen. Flera 
studier har gjorts på området, men Garfield tar särskilt upp den som gjordes i mitten av 1970-
talet av Small och Griffith, där två hypoteser testades:  
 

• vetenskapen är uppbyggd av en struktur av specialområden som kan definieras med 
objektiva medel,  

• co-citering för ett gemensamt intellektuellt intresse mellan två dokument är ett 
praktiskt sätt att definiera strukturen.93  

 
Med cociteringsstyrka menas antalet dokument som har citerat ett givet par dokument. Måttet 
reflekterar frekvensen att bli citerad, något som varierar över tid. Ett kluster av relaterade 
dokument producerades i studien direkt eller indirekt genom cocitering.94 Studien gav bevis 
för antagandet att vetenskapen är ett nätverk av specialområden och att nätverket kan ses 
genom litteraturen. Resultaten talade även för citeringsanalys som metod. Fördelarna med 
metoden, menade man vara att den är objektiv och kan automatiseras. Tekniken användes 
senare för att kartlägga specialområden.95  
 
Garfield var tidigt ute med att undersöka fördelarna med citeringsindex, bland annat 
användningen av citeringsanalys som en metod för att kartlägga relationerna mellan olika 
discipliner eller kartlägga vetenskapens struktur. Metoden bygger på att vetenskapligt arbete 
representeras av skrivna och publicerade dokument som rapporterar forskares arbete. 

 
90 Wormell 2001, s. 80. 
91 Kärki & Kortelainen 1998, s. 61. 
92 Kärki & Kortelainen 1998, s. 73. 
93 Enl. Garfield 1979, s. 99. 
94 Enl. Garfield 1979, s. 99-100, 102. 
95 Enl. Garfield 1979, s. 110-111. 
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Relationen mellan skilda delar av arbeten representeras av referenser i dokumenten. Som alla 
modeller är även denna en förenkling av den vetenskapliga processen, men är enligt Garfield 
både användbar och korrekt. Modellens korrekthet och produktivitet har testats i en studie 
gjord av Air Force Office of Scientific Research 1964. Studien undersökte huruvida 
citeringsanalys kunde användas för att utveckla ett korrekt och användbart nätverksdiagram 
över den växande forskningen som ledde till ett givet vetenskapligt genombrott. Idén för 
studien var inte ny, men den fastställde det som tidigare studier kommit fram till.96

 
 För att testa den historiska korrektheten hos citeringsanalys utgick man från ett vetenskapligt 
genombrott vars historia analyserats och dokumenterats, nämligen forskningen som till slut 
ledde till utvecklingen och valideringen av den genetiska koden, ett genombrott som gjordes 
av doktor Isaac Asimov. Testet gick ut på att man producerade ett nätverksdiagram över 
händelser och relationer beskrivna av Asimov och sedan produceras ytterligare ett diagram 
från referenserna i dokumenten som rapporterade Asimovs händelser. Dessa jämfördes senare 
för att se hur nära de matchade. Sedan genomfördes en citeringsanalys av dokumenten för att 
identifiera viktiga händelser eller relationer som missats av Asimov.97 Resultatet visade att en 
viktig händelse hade missats av Asimov och att citeringsanalys är ett sätt att identifiera viktiga 
händelser, deras kronologi, relationer och relativa betydelse. Det är också ett fungerande 
verktyg för att beskriva en given vetenskaplig insats historia. Ett problem med metoden är 
dock att den begränsas av att bibliografisk citering bara har varit en etablerad konvention 
sedan början av 1900-talet och ju längre tillbaka i tiden man studerar desto mindre realistisk 
blir bilden som citeringsanalysen producerar.98

4.3.4. Domänanalys 
 
Följande kapitel beskriver hur bibliometri kan användas inom B & I utifrån ett 
domänanalytiskt perspektiv. Jag kommer endast att beskriva de tillvägagångssätt som är 
kopplade till bibliometri. 
 
Det domänanalytiska paradigmet inom informationsvetenskap utgår från att det bästa sättet att 
förstå information inom informationsvetenskap är att studera kunskapsdomän som tanke- eller 
diskurssamhällen, som är en del av samhällets arbetsindelning. Kunskapsorganisation, 
struktur, samarbetsmönster, språk och kommunikationsformer, informationssystem och 
relevanskriteria är reflektioner av arbetsobjekten hos dessa gemenskaper och deras roll i 
samhället. Enligt Hjörland borde den individuella personens psykologi, kunskap, 
informationsbehov och subjektiva relevanskriteria ses ur detta perspektiv. Det 
domänanalytiska paradigmet är först och främst ett socialt paradigm, i andra hand ett 
funktionalistiskt tillvägagångssätt, som försöker förstå de implicita och explicita funktionerna 
hos information och kommunikation och att spåra informationsbeteendets underliggande 
mekanismer. Till sist är det ett filosofiskt-realistiskt tillvägagångssätt, som försöker finna 
basen för informationsvetenskap i faktorer som är externa till det individualistiska-subjektiva 
uppfattningar hos användarna i motsats till exempel beteende- och kognitiva paradigm. 
Domänanalysperspektivet har hittills inte formulerats som ett teoretiskt tillvägagångssätt eller 
jämförts eller utvärderats i litteraturen tillsammans med andra perspektiv, som till exempel 
det kognitiva perspektivet, något som Hjörland försöker göra.99

 
 

96 Garfield 1979, s. 81. 
97 Enl. Garfield 1979, s. 83. 
98 Enl. Garfield 1979, s. 93, 96. 
99 Hjörland, Birger & Albrechtsen, Hanne 1995. Toward a new horizon in Information Science: Domain-
analysis. s. 400-401. 
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Hjörland beskriver i artikeln ”Domain analysis in information science: eleven approaches – 
traditional as well as innovative” olika tillvägagångsätt för domänanalys inom B & I. Det 
domänanalytiska perspektivet försöker hantera problemet med att utbilda 
informationsspecialister och bedriva forskning, utan att för den delen inte lära ut ett visst 
ämne. En vanlig ämnesspecialist är inte specialist inom informationsvetenskap. Hjörland 
specificerar i artikeln ett antal olika tillvägagångssätt inom det domänanalytiska perspektivet 
som kan användas för att uppnå detta mål.100

 
Tesaurer är domänspecifika vokabulärer och metoden att utforma dem kan ses som en form 
av domänanalys. Citering, cociteringsanalys och analys av citeringskontext kan användas för 
tesauruskonstruktion. Tesaurer kan konstrueras och upprätthållas semiautomatiskt baserat på 
hypotesen att högt citerade dokument fungerar som begreppssymboler.101

 
Ett annat område där domänanalys kan tillämpas är indexering och återvinning av 
specialområden. Under 1970-talet publicerades ett antal böcker om indexering och 
klassifikation i samhällsvetenskaperna, humaniora och naturvetenskaperna. Det har visats att 
det finns begränsningar med universella indexeringsprinciper inom humaniora och att det 
finns stora skillnader mellan humaniora, samhällsvetenskaperna och naturvetenskaperna. 
Hjörland menar att indexering och återvinning alltid är specifik och att 
informationsvetenskapen måste fokusera på olika domän för att bli mer relevant inom olika 
miljöer. Forskningen drar nytta av att samarbeta med områden som produktion av special 
klassifikationssystem och tesaurer, bibliometriska studier, epistemologiska och kritiska 
studier och terminologiska studier, språk för speciella syften och diskursstudier.102  
 
Bibliometri kan användas som ett verktyg och metod inom domänanalys på många sätt, till 
exempel för att göra bibliometriska kartor eller visualiseringar av vetenskapliga områden 
baserat på cociteringsanalys. Bibliometri är en lämplig metod, eftersom det visar på många 
detaljerade och verkliga samband mellan individuella dokument. För att förstå styrkorna och 
begränsningarna med bibliometri är det viktigt att beakta faktorer som influerar utkomsten av 
en sådan karta på ett systematiskt vis. Den tillgängliga databasen och urvalet av tidskrifter och 
andra dokument som formar den empiriska grunden för kartläggningen är mycket viktig. 
Databaser är alltid begränsade, till exempel ISI`s databaser innehåller inte så många 
monografier och monografier har inte samma bibliometriska distribution som tidskrifter. När 
urvalet av tidskrifter sker för att representera en disciplin eller ett domän, visar urvalet 
underförstådda definitioner om disciplinen. En disciplin har oftast många underdiscipliner och 
samband med andra fält och valet favoritiserar alltid en underdisciplin över en annan. 
  
Hur tidskrifter inom B & I relateras med andra fält och hur besluten fattas om vilken tidskrift 
som ska inkluderas i en databas eller i en specifik studie beror på den enskilda individens 
synsätt. Detta påverkas av det teoretiska synsättet på B & I, vilket påverkar vilka tidskrifter 
som väljs och som ytterligare påverkar vilka författare som är mest synliga på sådana kartor. 
Kartorna är även beroende av citeringsbeteendet hos författarna som skriver de dokument som 
kartan baseras på, till exempel negativ citering, ickecitering och undercitering. Stora mängder 
forskning kan produceras genom användandet av tillvägagångssätt som väljs på grund av att 
de är lätta eller bekväma för forskaren att applicera. Vissa teorier eller författare kan under en 
viss period vara mer populära. Hjörland menar att bibliometri är en lämplig metod, men att 
man måste beakta möjliga fel som kan uppstå och för att tolka bibliometriska data korrekt 

 
100 Hjörland, Birger 2002. Domain analysis in information science: Eleven approaches – traditional as well as 
innovative. s. 422-423. 
101 Hjörland 2002, s. 425-426. 
102 Hjörland 2002, s. 429-430. 
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krävs kunskap från historiska studier och epistemologiska och kritiska studier. 
Epistemologiska och kritiska studier inom ett kunskapsdomän ger kunskap om grunden för 
domänerna och deras kunskapsbidrag. De ger riktlinjer för urval, organisation och återvinning 
av information och ger den högsta nivån av generalitet om informationsbehov och 
relevanskriteria som kan uppnås.103  

4.3.5. Evaluering 
 
Citeringsanalys används för att utvärdera till exempel vetenskapliga tidskrifters, forskares, 
länders och institutioners bidrag till forskningen. Kopplat till detta är olika bibliometriska 
indikatorer. I detta kapitel ska jag visa på för- och nackdelar med att använda citeringsanalys 
för detta syfte. 
 
Idag används mått som impact factor104 som ett utvärderingsverktyg för att till exempel ta 
reda på en tidskrifts betydelse och därmed också bestämma kvaliteten på forskningen som 
tidskriften rapporterar. Från början användes termen för bedömning av individuella artiklar. 
Måttet är dock kritiserat och förespråkarna anser att de förstår begränsningarna med metoden 
och korrigerar problemen, medan kritikerna menar att de underskattar problemen och i vissa 
fall inte ens ser dem. Detta kan bero på att metoden ofta använts felaktigt och att citeringar 
använts för utvärdering av individuella forskningsprestationer. Wormell menar däremot att 
medvetenheten kring problemen tycks minska felaktig användning av citeringar och att även 
kritiker har börjat se fördelarna.105 Wormell menar att det finns mycket litteratur om 
citeringsanalys, men få studier som validerar eller bekräftar värdet av litteratursökning eller 
utvärderingsforskning. Tekniska valideringsstudier är utformade för att finna systematiska fel 
och bedöma slumpvisa fel, medan metodologiska valideringar ska försäkra att det man syftar 
till att mäta verkligen mäts. Enligt Wormell kan korrelation mellan citeringsimpakt och 
vetenskaplig granskning göra utvärderingsstudier mer pålitliga.106

 
När citeringsanalys används för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter och forskare, menar 
Garfield, att citeringsanalys endast ska användas där den är relevant och tolkas inom 
ramverket av beslutet som ska fattas eller hypotesen som ska undersökas, eftersom det finns 
olika skäl till att till exempel en författare publicerar i en viss tidskrift. Många är kritiska till 
att använda citeringsanalys som ett sätt att producera mått för att utvärdera enskilda forskare 
eller en grupp av forskare. En anledning är att många vetenskapliga dokument aldrig citeras. 
Kritiken riktas även mot själva sammanställandet av data, som att kunna skilja på personer 
med samma namn i citeringsindexen. Ytterligare kritik riktas mot vad citeringsräkning mäter 
och inte mäter. Negativ citering, självcitering, kollegiecitering och metodologiska dokument 
är några problem som diskuteras.  Negativ citering är något som anses vara ovanligt och inte 
skulle påverka en enskild persons citeringar. Självcitering är däremot vanligt förekommande, 
men det skulle vara svårt att själv påverka resultaten, utan att det genomskådades. 
Citeringsräkning anses heller inte vara ett bra mått eftersom det favoriserar de som utvecklar 
forskningsmetoder över dem som teoretiserar forskningsresultat. Garfield däremot menar att 
metoddokument inte nödvändigtvis drar till sig citeringar, många förblir ociterade. Den 
viktigaste kritiken riktas mot måttens kvalité. Det talas om att man mäter betydelsen eller 
inverkan av ett vetenskapligt arbete, men det som snarare menas, enligt Garfield är nyttan av 
arbetet. Arbeten som citeras ofta har ansetts vara användbart av ett stort antal personer. 

 
103 Hjörland 2002, s. 434-436. 
104 Impact factor visar det genomsnittliga antalet citeringar som en artikel fått under en viss tid. Wormell 2001, s. 
82. 
105 Wormell 2001. s. 82-83. 
106 Wormell 2001. s. 85. 
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Citering säger inget om arbetets natur eller skälen till att det har ansetts vara användbart, 
dessa faktorer kan endast undersökas med hjälp av innehållsanalys av det citerade materialet 
och bedömning av materialet av kunniga ämnesspecialister. Citeringsanalys ska inte ersätta 
dessa omdömen, utan göra dem mer objektiva och skarpsinnig, enligt Garfield. 
Citeringsanalys mäter inte viktiga upptäckter som är före sin tid och som därmed inte citeras 
eller viktiga arbeten som till slut tas för givna och inte citeras längre eller tar i beaktande en 
tidskrifts prestige där artikeln publicerats, man kan heller inte jämföra forskare inom olika 
fält. Inom vissa fält citerar man oftare än inom andra fält.107

4.4. Nya användningsområden 
 
Jag har i föregående kapitel beskrivit några av de traditionella användningsområdena för 
bibliometri. I detta kapitel ska jag beskriva några nya forskningsområden.  

4.4.1. Data mining 
 
Data mining är ett relativt nytt forskningsområde som ingår i KDD, som framförallt är av 
intresse för företagsvärlden. Att identifiera användbara och begripliga mönster i data har lett 
till en marknad för sådana produkter och service för detta ändamål. Data mining är en 
uppsättning tekniker för att uttömmande upptäcka och ta upp komplexa relationer i väldigt 
stora datauppsättningar till ytan, på ett automatiskt sätt. Dessa tekniker kan även appliceras på 
andra datarepresentationer, som spatial (rumslig) datadomän, textbaserade domän och 
multimediadomän. Data miningalgoritmer har funnits i flera år, men det är inte förrän nu som 
de kan användas som pålitliga och begripliga verktyg som konsekvent överpresterar äldre 
statistiska metoder.108  

4.4.2. Issue tracking 
 
Ett annat nytt område är issue tracking, som är en metod att spåra möjliga framtida trender 
och för att göra förutsägelser. Vid issue tracking övervakas hur ett begrepp rör sig genom en 
stig av olika publikationsformer eller följer hur den rör sig från att vara ett teoretiskt till ett 
praktiskt problem. Metoden är relevant för strategisk planering och teknologiska och sociala 
prognoser. Denna form av analys är framgångsrik om de ansvariga kan identifiera viktiga 
frågor så tidigt som möjligt. Användandet av bibliometriska tekniker i stora databaser gör det 
möjligt att analysera när en fråga når en redan etablerad stigande tillväxt. En snabb ökning i 
ett antal databaser inklusive litteratur inom ett givet område indikerar ett spritt intresse.109  

4.4.3. Länkanalys 
 
Borgman och Furner skiljer mellan teknologiska trender och teoretiska och metodologiska 
trender inom länkanalysen. Hypertextdatabaser och citeringsnätverk har samma formella 
struktur. De representeras av en riktad graf bestående av en uppsättning noder till exempel 
sidor eller dokument, och en uppsättning av ordnade par av dessa noder, var och en kan ses 
som riktade, nodlänkar till exempel en hyperlänk eller citering. Denna grafteoretiska 
formalisering av strukturen har dokumenterats och utvecklats för olika syften vid olika 

 
107 Garfield 1979, s. 240-249. 
108 Wormell 2001. s. 87. 
109 Wormell 2001. s. 89-90. 
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tillfällen. Likheter mellan länk- och citeringsanalys är, förutom strukturen, frågor kring motiv 
som leder till länkning.110  
 
Länkar föreställs som representationer av relationer mellan dokument. En sådan föreställning 
kan vara artifaktorienterade, där det citerade/citerande dokumentparet är den dominerande 
komponenten. Egenskaperna hos dokumenten är av mer intresse än egenskaper hos personer. 
Man kan även se det utifrån ett personorienterat perspektiv, vilket Borgman och Furner 
menar, är trenden vi nu går mot. Det innebär att länkar först och främst ses som ett resultat av 
mänskliga handlingar eller som handlingar/händelserna själva. Fokus ligger då på citerarens 
motivation, mål, och syften och på de aspekter av situationen där citeraren befinner sig.111

 
Det var Almind och Ingwersen som introducerade möjligheten att använda informetriska 
metoder på webben. De nackdelar som finns när man använder sig av citeringsindex är 
ungefär desamma när informetriska analyser används på webben. Skillnaden är dock att 
webben är dynamisk och att den inte är retrospektiv som citeringsindex.112  Webometrics är 
kvantitativa analyser av webrelaterade fenomen, vilket även inkluderar länkar ur ett 
informationsvetenskapligt perspektiv. Thelwall menar att det finns behov av att förstå webben 
och utforska nya möjliga typer av kunskap som den kan ge. Länkanalys utförs inom många 
olika områden som de bidrar med insikter, som till exempel datavetenskap, teoretisk fysik och 
informationsvetenskap. Webdata kan analyseras med hjälp av olika citeringstekniker, något 
som förutom i informationsvetenskap även används inom kommunikationsstudier i form av 
hyperlänknätverksanalyser.113  
 
Det råder delade meningar om hur resultaten från länkanalyser ska tolkas, det finns ingen 
klart uttryckt teori och metodologi för tolkning av länkräkning (link counts). Tolkningen av 
resultaten är relaterat till citeringsanalys, som också har behov av en generell citeringsteori 
och ett ramverk för tolkning av resultat. Thelwall argumenterar för nödvändigheten av 
länkräkningstolkning och presenterar direkta och indirekta metoder för tolkning som kritiskt 
granskas och leder till ett nytt generaliserat teoretiskt ramverk. I informationsvetenskap och 
andra samhällsvetenskaper används länkar på ett informationscentrerat sätt, för att ta reda på 
informationsnätverk på webben, dess struktur, relationer och dess värde. De används även ur 
ett användarcentrerat perspektiv, för att finna strukturer av användarnätverk. Dessa perspektiv 
bygger sina resultat på att studera underliggande fenomen hos länkarna och frågan om 
tolkning är därför central. Kvantifiering av data eller information leder till att beskrivningen 
av ett fenomen förenklas och information försvinner i processen, ändå måste beskrivningen 
vara korrekt. De ord som föreslagits av olika forskare för att tolka länkräkning är bland annat 
synlighet, pålitlighet, värd att se på, kvalitet och ämnesauktoritet. Ett alternativt perspektiv är 
att utgå från forskningsfrågan, mäter jag vad jag avser att mäta?114  
 
Man kan undersöka länkar direkt genom intervjuer eller klassifikation för att undersöka varför 
länkarna skapats eller bestämma kontexten där de används. Indirekta tillvägagångssätt är 
litteraturgranskning, där man kan undersöka användningen av länkar i en viss kontext genom 
hänvisa till tidigare relevant forskning. Ett annat indirekt sätt är korrelationstest. Thelwall 
menar att en lösning är metodtriangulering, det vill säga att man använder sig av flera metoder 
i samma syfte för att ge en bättre bild av det undersökta fenomenet. Problemet med länkar är 

 
110 Borgman och Furner 2002, s. 16. 
111 Borgman och Furner 2002, s. 19.  
112 Almind, Tomas & Ingwersen, Peter 1997. Informetric analyses on the world wide web: methodological 
approaches to ”webomertics”. s. 404, 406-407. 
113 Thelwall, Mike 2005. Interpreting social science link analysis research: A theoretical framework. s. 1-2. 
114 Thelwall 2005, s.2-3. 
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den ständiga förändringen, bristande enhetlighet och variationen av webben. Thelwall menar 
även att det inte är ett rimligt forskningsmål att finna en generell länkteori.115

4.4.4. Stylometrics 
 
Forskare fattar relevansbeslut genom hela cykeln i deras kommunikation. Forskare ger uttryck 
för sina påståenden i text och inte i citeringar, alltså är skrivandet av intresse inom 
bibliometrin. Författares ordval i text och titel i deras publikationer studeras därför för att ge 
svar på frågor om publikationernas innehåll, trender inom fält och förflyttning av idéer från 
ett fält till ett annat. Författares ordval kan även användas för utvärderande syften, särskilt i 
kombination med länkstudier. Metoder för bibliometriska studier om skrivande (stylometrics) 
är lika innehållsanalyser, som är ett väletablerat forskningsområde inom kommunikation och 
psykologi. Båda tillvägagångssätten räknar ord i text och titel, men bibliometrin inriktas på 
egenskaper hos texten, medan innehållsanalys inriktas på textens mening. Tillvägagångssätten 
skiljer sig åt på grund av deras syften snarare än deras metoder.116 Borgman och Furner 
menar att ett nytt forskningsområde kan vara att använda bibliometri för att undersöka 
skrivande och hur de kan förändras från tryckt till elektronisk form. Före, under tiden eller 
efter skrivandet av ett dokument fattar författaren ett medvetet beslut om var texten ska 
publiceras. De gör en relevansbedömning när de väljer tidskrift eller annat sätt att publicera. 
Bibliometriska metoder är begränsade vad gäller att fånga motiven bakom valet av 
publikationsform, men kan användas för att analysera objektet där författaren väljer att 
publicera sitt arbete, att bekräfta andra bevis om publikationsbeslut och för att testa hypoteser 
om publikationsmönster.117

 
Borgman och Furner menar att en lovande utveckling är nya teorier om citeringsrelaterat 
beteende och nya bibliometriska begrepp, till exempel att se citeringsval som bedömningar av 
relevans och pålitlighet. Även studier av sociala nätverk i elektroniska miljöer och explicita 
applikationer av bibliometriska metoder för att studera webben.118

4.4.5. Digitala bibliotek 
 
En teknologisk trend är digitala bibliotek där inter-dokument citeringar återges i en aktiv 
form, så att läsare kan navigera bland arbeten genom att följa citeringar och direkt återvinna 
och se relaterat material. 1999 började ett konsortium av kommersiella förläggare samarbeta 
för implementeringen av CrossRef, en teknologi som använder Digital Object Identifiers 
(DOI) för att identifiera dokumenten citerade i tidskrifterna publicerade av konsortiets 
medlemmar, och för att möjliggöra automatiskt skapande av aktiva hyperlänkar mellan 
elektroniska versioner av citerande och citerade dokument. Effektiv användning av 
kommersiella databaser med hyperlänkade tidskriftsartiklar begränsas av finansiella 
brandväggar som läsare stöter på när de försöker navigera bortom institutionens 
prenumerationer. Tillgången till forskningsarkiv som tillhandahålls av akademiska istället för 
kommersiella institutioner är oftast mer öppna. Dessa nya möjligheter medför nya mått på 
vetenskaplig kommunikation, till exempel möjlighet att bestämma utsträckningen av vilken 
tillgänglighet ett visst material, antingen i elektronisk form eller i någon specifik 
egenskapsformat, influerar författares beslut att citera eller inte citera det materialet. Även 
utsträckningen för korrelationen mellan nivån för citerandegrad av ett dokument och 

 
115 Thelwall 2005, s. 4, 6-8. 
116 Borgman och Furner 2002, s. 26. 
117 Borgman och Furner 2002, s.27-28. 
118 Borgman och Furner 2002, s. 30-31. 
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utsträckningen som det används. Detta beror på att det blir möjligt att mäta inte bara 
existensen av citeringar utan också frekvensen med vilka hyperlänkarna representerar dessa 
citeringar, tiden som spenderas för att se ett citerat arbete, och frekvensen för citerade arbeten 
laddas ned för framtida användning. Vid jämförelse av dessa mått med egenskaper hos 
citerande texter, citerade texter och citerande-citerade par kan det bestämmas vilka av dessa 
egenskaper som influerar mest på beslutet att återvinna, använda och spara. Utvärderande 
bibliometriska studier kommer att bli mer läsarcentrerade än författarcentrerade, enligt 
Borgman och Furner. De pekar också på att det finns få nya arbeten om digital 
biblioteksutveckling i öppen länkning med mera som involverade bibliometriska metoder.119  

5. Citeringsteorier 
 
Första delen av uppsatsen har beskrivit vilka metoder som används inom bibliometrin samt 
deras för- och nackdelar. Jag ska nu gå in på vilka teorier som ligger bakom användningen av 
dessa metoder. Först urskiljs två teoretiska positioner och sedan följer en beskrivning av olika 
teorier som representerar dessa två positioner. 

5.1. Två teoretiska positioner 
 
Det blir allt vanligare att forskningen använder sig av mer och mer kvantitativa data för 
utvärdering av olika aspekter av vetenskapen och forskare. Wormell argumenterar för att det 
finns behov av en generell teori och standardiserade metoder. 120 Andra forskare menar att det 
saknas en teori eller att inga framsteg görs inom den teoretiska forskningen, men att 
bibliometrin trots allt har en teoretisk bakgrund. 121 Cronin anser att framtida studier borde 
inriktas mot innehållet i citeringar och dess kontext, istället för att försöka finna en enda 
generell teori. Eftersom citering inte helt karakteriseras av normer och inte heller helt av 
inkonsekvens.122 Här följer en översikt över de teorier som diskuteras i litteraturen.  
 
 Syftet med teoretiska studier är att etablera validitet och pålitlighet vid användningen av 
länkanalyser och citeringsanalyser. Akten eller handlingen att länka samman sidor eller 
dokument beskrivs, utvärderas, förklaras eller förutsägs. I vissa teoretiska studier undersöks 
innehållet, kontexten eller egenskaperna hos individuella länkar för att bestämma deras 
funktion, syfte, roll eller mening (”citation content analysis” eller ”citation context analysis”). 
Andra teoretiska studier undersöker skaparna av länkar för att bestämma deras motivation, 
intention eller mål (”citer motivation studies” eller ”citer behavior studies”). Frågor man vill 
ha svar på kan vara varför människor använder sig av länkar. Syftet är att få en ökad 
förståelse för länkars natur och roll och förbättra länkningsakten och på så sätt förbättra 
förståelsen för vad länkräkning och citeringsräkning mäter.123  
 
Cronin urskiljer två teoretiska positioner: 
 

• En relativistisk position som utgår från vetenskapen som en social process och att 
forskares handlingar och beteenden är kontextberoende. 

 
119 Borgman och Furner 2002, s. 17-18. 
120 Wormell 2001. s. 84. 
121 Kärki & Kortelainen 1998, s. 87. 
122 Cronin 1984, s. 84, 86. 
123 Borgman & Furner 2001, s. 11. 
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• En normativ position där författarens val av referenser styrs av en internaliserad 
uppsättning normer. Det finns en överenskommelse inom den vetenskapliga 
gemenskapen om hur man citerar och varför.124 

 
Citeringsbaserade återvinningssystem är idag till stor nytta för forskningen och citering är 
därför ett viktigt ämne inom all vetenskap. Det är därför viktigt att förhålla sig kritiskt till 
citeringspraxis, enligt Cronin. Han menar att det finns en fara i att använda citeringar för 
utvärdering av forskningsprestation. Cronin urskiljer två läger, å ena sidan Chubin som 
representerar ett sociologiskt perspektiv och menar att det handlar om meningslös numerologi 
och att det finns otydligheter angående nivå och tolkning av mått, å andra sidan Garfield som 
menar att citering inte ska avslås på grund av vissa begränsningar hos citeringsdata och 
oansvarig användning av citeringsdatabaser.125  
 
Bibliografisk citering visar på relationen mellan det citerade och det citerande dokumentet, 
vilket är grunden för citeringsindexering. Citering anses ge ett relativt objektivt data och ses 
som ett mått på bland annat kvalitet, inverkan, originalitet och synlighet hos individer samt 
gemensam prestation inom och mellan discipliner. Det förutsätts att citeringsdata kan 
behandlas kvantitativt. Cronin hänvisar bland annat till Coles och Coles undersökning som 
visar att höga citeringstal korrelaterar positivt med erkända kvalitetsindikatorer som till 
exempel Nobel-utmärkelse och ryktesmässig duglighet. Flera undersökningar har visat på en 
positiv korrelation mellan höga citeringstal och objektiva eller subjektiva prestationsmått. 
Trots citetingsindexeringens praktiska nytta finns det fortfarande obesvarade teoretiska och 
metodologiska frågor. Cronin sammanställer några av de teoretiska perspektiv som ges på 
citeringsindexering av till exempel Chubin och Moitra, som menar att citering är en privat 
process, Ravetz, som tolkar citering som ett belöningssystem, Gilbert, som tolkar citering som 
ett verktyg för övertalning och Small, som ser citeringar som symboler. Det enda som är helt 
fastställt är att citat kan bekräfta att en författare påverkats av en annan, men inte i vilken 
utsträckning. Problemet är att det finns många motiv bakom varför någon citerar en viss 
författare vid en viss tidpunkt. Olika sociala och psykologiska faktorer spelar in, som till 
exempel undermedvetet kom ihåg och glömska, målgruppen, tidskriftens status, format, mål, 
längd på artikeln, författarens kunskap inom området, viljan att använda lämplig 
informationskällor. Alla dessa variabler kan inte alltid identifieras eller kvantifieras.126

 
Kärki och Kortelainen tar upp Glänzels och Schoeplins kritik mot att den inbördes 
kommunikationen mellan bibliometriker inte fungerar, vilket leder till parallella 
undersökningar inom samma ämne med olika resultat. Det råder även en terminologisk 
förvirring och diskussionen övergår ofta till att lösa tekniska problem. Dessutom förekommer 
missbruk av undersökningar inom vetenskapspolitiken. De menar att det krävs 
grundforskning för att uppnå teoretisk och metodologisk konsensus.127

 
Garfield säger följande om citeringsteorier: 
 

However, it is important to state that while a putative theory of citation is implied by many 
works published to date, there is no complete theory that accounts for the myriad uses that can 
occur.128

 

 
124 Cronin 1984, s. 1-3. 
125 Enl. Cronin 1984, s. 7. 
126 Enl. Cronin 1984, s. 25-29, 31-32 passim. 
127 Enl. Kärki & Kortelainen 1998, s. 90-91. 
128 Garfield, Eugene 1998a. From citation indexes to informetrics: Is the tail wagging the dog? s. 77. 
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Det här kapitlet har visat på att det råder delade meningar kring om det verkligen behövs en 
generell citeringsteori och att detta är ett mycket komplext ämne. Citering sträcker sig över 
alla discipliner och många faktorer måste tas in i beräkningen vid teoretisering av citeringar. I 
följande kapitel kommer jag att beskriva teorier som faller inom ramen för Cronins två 
positioner. De båda positionerna utesluter inte varandra, men jag har ändå försökt göra en 
uppdelning. Kapitel 5.2 – 5.3 behandlar den relativistiska positionen och kapitel 5.4 – 5.7 
behandlar den normativa positionen. I kapitel 5.8 beskrivs Leydesdorffs teori, som jag inte 
kunnat placera inom ramen för någon av positionerna. Detta följs av Garfields resonemang 
kring citering utan ett teoretiskt ramverk.  

5.2. Vetenskapen som ett socialt system 
 
Cronin menar att vi för att förstå forskares handlingar och motivationer, måste se vetenskapen 
som ett socialt system där forskare är medlemmar av ett stängt samhälle, med till viss del 
delade attityder, begrepp och värderingar. Det är dock möjligt för enskilda forskare att ha 
olika tolkningar av det normativa systemet. 129  
 
Citering används dagligen av forskare som en informationsresurs och borde därför, enligt 
Cronin, studeras som ett socialt fenomen. Kommersialiseringen av citering betyder att de som 
genererar citering (författare), de som använder dem (andra forskare), de som processar och 
packar dem (informationsindustrin) och de som intermedier levererar dem (bibliotekarier och 
informationsforskare) måste förstå vad citering innebär och uttrycker.130

 
Cronin pekar på två tillvägagångssätt som används för att skingra tvetydigheter med citering 
och dess användning; kontext- och innehållsanalys. Ett dokument kan ha bidragit på olika 
sätt, när det citeras. Kontext- och innehållsstudier ökar förståelsen för relationer mellan 
citerade och citerande dokument och målet är att förbättra pålitligheten hos 
citeringsindexering, både som utvärderingsredskap och som informationsåtervinningssystem. 
Problemet är att sådana studier inte ger insikt i den citerande författarens kognitiva process.131 
Utfrågning av den citerande författaren ger inte tillräcklig kunskap om varför han/hon citerar 
ett visst dokument vid en viss tidpunkt, eftersom skälen inte alltid är vetenskapliga. Cronin 
menar att vi istället bör undersöka citeringens sociala psykologi för att få en bredare förståelse 
av citeringsprocessen, vilket kan leda till mer effektiva och ekonomiska citeringsindex. Brus-
faktorn hos citeringsbaserade återvinningssystem är en biprodukt av att författare inkluderar 
triviala, rutinmässiga, överflödiga eller egensinniga citeringar. Författare borde istället, enligt 
Cronin, undervisas om den sociala och informativa rollen av citeringar, vilket kan leda till att 
mer tanke läggs bakom val av citering. Därmed ökar standardiseringen och konsistensen, 
vilket förbättrar informationsåtervinningssystemen.132  

5.3. Metodologisk kollektivism 
 
Citeringar kan ses antingen utifrån ett metodologiskt kollektivistiskt eller individualistiskt 
perspektiv. Nicolaisen anser att teoriforskningen kan utvecklas genom att idéer från andra 
områden inkluderas i teoretiserandet och att man borde se citeringar utifrån det metodologiskt 
kollektivistiska perspektivet.133 Här sammanfattas dessa idéer. 

 
129 Cronin 1984, s. 16-17. 
130 Cronin 1984, s. 24. 
131 Cronin 1984, s. 35, 49. 
132 Cronin 1984, s. 50-51. 
133 Nicolaisen 2003, s. 12. 
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Metodologisk kollektivism ser alla mänskliga handlingar åstadkomna av ett socialt system. 
För att förstå, förklara eller förutse mönster hos mänsklig aktivitet måste man först tränga in i 
individens sociala värld. Detta är en förutsättning för att analys, tolkning och förklaring ska 
kunna genomföras av individers aktivitet. Citeringar används vanligtvis för kvantitativa 
studier, men det förekommer att citeringsanalytiker anser att det finns behov av kvalitativa 
perspektiv. Nicolaisen menar att kvalitativ analys av citeringsdata borde förankras i ett 
teoretiskt ramverk, som förklarar varför författare citerar som de gör. Han menar att det inte 
finns en tillräcklig teori som gör detta, trots att många försök gjorts. Nicolaisen menar att 
citeringsbaserad informationsvetenskap främst utgår från metodologisk individualism, vilket 
innebär att man ser kunskap som ett individuellt mentalt tillstånd hellre än eller i motsats till 
kunskap som en social process och en produkt av kulturer. Nicolaisen ser vetenskapliga 
discipliner som en sorts sociala institutioner vars fundamentala funktion är att lösa problem 
och att dokumentera deras lösningar med hjälp av textproduktion. Traditionen kräver att 
forskare refererar till dem som påverkat deras forskning. Referenserna identifierar tidigare 
forskare vars begrepp, teorier, metoder och så vidare har inspirerat eller guidat författaren i 
processen att lösa ett specifikt problem. Nicolaisen menar att en generell citeringsteori måste 
ägna sig åt studier om vetenskaplig problemlösning och vetenskaplig dokumentation. Han 
argumenterar för att forskare är kollektivt påverkade av sociala variabler när de väljer 
problem, teorier och metoder. Citeringsanalytiker borde studera dessa variabler och de 
faktorer som påverkar dem för att kunna sätta sig in i vetenskaplig problemlösning. 
Nicolaisen introducerar forskning inom dessa områden och anser att de kan ge värdefulla 
bidrag till en generell citeringsanalys.134  
 
Målet med teorier är att ge lösningar till empiriska problem och undvika begreppsmässiga 
anomalier. Processen att formulera teorier sker inom gränserna för forskningstraditioner, som 
i sin tur guidar utvecklingen av specifika teorier. En specifik teoris funktion är att förklara alla 
empiriska problem inom ett domän genom att reducera dem till ontologin inom 
forskningstraditionen. Forskningstraditionen är en uppsättning ontologiska och metodologiska 
regler för vad man får och inte får göra. Forskningstraditionen stimulerar, definierar och 
begränsar vad som anses vara lösningen på ett vetenskapligt problem. Vetenskaplig text är 
föreslagna lösningar på empiriska problem och begreppsproblem, vilket är en produkt av 
forskningstraditionen. Referenserna i texten sätts inte in godtyckligt, utan ramar in 
forskningen till exempel arbeten inom ett visst problemområde, teori eller metod. Även om ett 
problem undersöks utifrån olika teoretiska perspektiv eller med olika metoder ger det 
disciplinära focit indirekt en begränsad uppsättning dokument som kan väljas att inkludera i 
referenslistan över forskningsrapporter. Studier av disciplinära foci är direkt relevanta för en 
teori vars mål är att förstå, förklara och förutsäga distributionen av citeringar i nätverk av 
vetenskapliga dokument, enlig Nicolaisen.135

 
Ytterligare forskning som Nicolaisen anser bidra till teoriforskningen är Rogers 
utbredningsmodell (diffusion model). Han var kommunikationsforskare och introducerade 
”diffusion of innovations” teorin. En innovation är en idé som är ny enligt en individ och vars 
utbredning påverkas av fyra faktorer: 
 

• Innovation 
• Kommunikationskanaler 
• Tid  

 
134 Nicolaisen 2003, s. 12-13. 
135 Nicolaisen 2003, s. 14-15. 
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• Det sociala systemet136    
 
Rogers innovationsbeslutsprocessteori menar att utbredning är en process som sker över tid 
och har fem nivåer: 
  

• De som ska ta till sig innovationen måste lära sig om den (kunskap). 
• De måste övertalas om innovationens fördelar (övertalning). 
• De måste besluta sig för att ta till sig innovationen (beslut). 
• Innovationen måste implementeras (implementering).  
• Beslutet att ta till sig innovationen måste bekräftas (bekräftelse).137  

 
Sammanfattningsvis kan man säga att Nicolaisen menar att det krävs en generell teori om 
citering som gör det möjligt att studera den sociala handlingen. Nyckeln är att tränga in i 
författarens sociala värld och på så sätt förstå, förklara och förutsäga dynamiken hos 
citeringsnätverk. En sådan teori måste förklara hur forskare anpassar sig till deras sociala 
miljö och klargöra hur anpassning formar forskning och hur detta påverkar skrifter och 
referenser hos citerande författare. Grundkomponenterna för en generell teori om citering är 
de socialt etablerade disciplinerna, forskningstraditionerna, problem, teorier, 
citeringskonventioner och dokument som konfronterar citerande författare. Dessa 
komponenter interagerar på olika sätt.138

5.4. Citering som begreppssymboler 
 
Följande kapitel beskriver idén om citeringar som begreppssymboler. 
 
Small menar att citeringar kan ses som begreppssymboler och till sin hjälp använder han 
Leach terminologi. De flesta citeringar är författarens egna privata symboler för vissa idéer 
som han/hon använder, sådana citeringar kallas ”nonce symbols”. Andra citeringar är till 
dokument vars huvudsakliga innehåll delas av ett samhälle eller grupp av forskare och som 
ofta citeras, dessa kallas standardsymboler. Small visar på att det finns högt citerade 
dokument som uppträder som standardsymboler. En citering kan vara symbolisk på två 
nivåer, för det första, citering som ”författare, tidskrift, volym, sida och år”, ett tecken för det 
fysiska dokumentet och för det andra att det citerade dokumentet fungerar som en symbol för 
ett begrepp. Relationen mellan dokumentet och dess tecken kallas ”metonymic”, vilket 
innebär att det finns delade fysiska egenskaper. Relationen mellan det citerade dokumentet 
och begreppet det symboliserar kallas ”metaphoric”. Small menar att idéerna eller begreppen 
tillhör medvetandet och uttrycks i språk. Han begränsar inte termerna till abstacts eller 
teoretiska formuleringar, utan inkluderar experimentella upptäckter, metoder, typer av data, 
metafysiska föreställningar, teoretiska påståenden eller mer generellt för citering, ” … any 
statement which may be taken as characterizing or describing the cited document”.139 En idé i 
dess skrivna form i ett vetenskapligt arbete är en inte perfekt kopia av originalet som tillhör 
medvetandet hos en individ. Vad gäller ”standard symbols” är idén produkten av en dialog 
och urvalsprocess gjord av många individer under en viss tidsperiod. En enskild individs 
uttalande kan inte användas för att rekonstruera standardsymbolen.140   
 

 
136 Enl. Nicolaisen 2003, s. 15-16. 
137 Enl. Nicolaisen 2003, s. 16. 
138 Nicolaisen 2003, s. 18. 
139 Small, Henry G. 1978. Cited documents as concept symbols. s. 329. 
140 Small 1978, s. 328-329. 
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Small menar att tidigare studier om kontexten där citeringen sker missar det vetenskapliga 
innehållet i citeringskontexten. Kontextstudierna har främst försökt utveckla och applicera 
klassifikationsscheman för referenser. Sådana studier genomförs för att öka kunskapen om 
varför författare citerar i syfte att kunna tolka studierna baserat på statistisk analys av 
citeringsräkning. Eftersom vissa forskare är tveksamma till om citering kan användas som ett 
mått på kvalitet och betydelse, anser de att nedbrytning av citering i olika typer hjälper till att 
skärpa måtten. Small ser citeringens roll som symboler, begrepp eller metoder. Denna 
kognitiva funktion uppkommer från det formella kravet på författaren att lägga in referenser 
till tidigare litteratur i en skriven text. Dessa citerade dokument blir generellt sett symboler för 
idéer som författaren diskuterar. Small använder termen symbolisk med betydelsen att ett 
objekt ”står för” en idé, det citerade dokumentet är objektet och idén är uttryckt i texten som 
citerar den.141  
 
Fotnotnumrets funktion är att peka på en del av en text som motsvarar ett specifikt dokument. 
Fotnotnumret borde peka på ett ord, fras, mening eller annan del av texten för att visa vilka 
idéer som är kopplade till det citerade dokumentet. Fotnoten blir en länk mellan det citerade 
dokumentet och språket i den citerande texten. Small föreslår att författaren ska ge mening till 
sina källor genom att citera dem, istället för att referenserna är källor som författaren tar upp 
för att ge vidare mening till sin text. Att referera blir en slags märkningsprocess där språket 
som pekas på av fotnotnumret märker upp eller karakteriserar det citerade dokumentet. När en 
författare citerar ett dokument skapar han/hon dess mening, vilket enligt Small är en process 
att göra symboler. Enligt Small menar Garfield att citerade dokument formellt motsvarar en 
rubrik (subject heading) i ett indexeringssystem. Small undersöker i artikeln ”Cited 
documents as concept symbols” vilka sorts ämnen/rubriker som indikeras, i kontexten av högt 
citerade dokument i kemi. Small testar hypotesen att en forskare bär med sig kollektiva 
begrepp och deras motsvarande begreppssymboler. De fungerar som redskap som ger ett 
metodologiskt och begreppsmässigt ramverk för forskningsarbetet. Syftet är att visa att 
individuell citeringskontext kan ses som instanser för symbolutveckling och att klarlägga i 
detta fall av högt citerade objekt vidden av symboliskt innehåll, som delas av ett antal 
citerande författare. För att göra det introduceras begreppet ”uniformity of usage” som 
definieras som procent av citerande kontext som delar ett speciellt synsätt på det citerade 
objektet.142  
 
Resultatet av undersökningen visar att när en forskare citerar skapar han/hon en länk mellan 
begreppet och dokumentet. I vissa fall är associationen mellan idé och dokument etablerad 
som en uniform praxis inom det vetenskapliga samhället. Återkommande mönster i 
terminologin när författare refererar till dessa dokument visar att de blivit standardiserade i 
mening och användning. I andra fall gör den individuella författaren associationen för första 
gången och kopplingen mellan idé och dokument kvarblir som en privat symbol. Högt 
citerade dokument inom kemi hade i hög grad standardiserats i användning och mening. 
Böcker hade en lägre grad av enhetlig användning än artiklar, troligen på grund av att de har 
större mångfald i innehållet.143

 
Small menar att citering som begreppssymboler fungerar som en förklaring utöver de som 
redan getts till varför vissa dokument citeras. Undantag blir då när endast arbeten listas och 
inte kommenteras, men även då är det exempel på dokument inom ett visst område. Frågan är 
om tolkningen som görs av den citerande författaren är densamma eller skiljer sig åt från 
andra tolkningar av dokumentet. Enligt Small sker det en dialog där dokumentets mening 

 
141 Small 1978, s. 327-328. 
142 Small 1978, s. 329-330. 
143 Small 1978, s. 337. 
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tilldelats genom användning och genom vad som för närvarande anses vara en valid teori. Ett 
problem med detta synsätt är att det citerade dokumentet ges en liten roll i avgörandet av dess 
öde. Idén kan tolkas som något annat än vad som var författarens intentioner. Risken för detta 
bedöms dock som liten. Socialt urval av kunskap genom citering smalnar av meningen som 
forskare lättare kan använda när de bygger på tidigare arbeten. Det gör även abstrakta ting 
mer konkreta, vilket underlättar för att göra verkligheten mer objektiv. Möjligheten finns 
också att citering fungerar som ett slags språksystem som kan användas mer flexibelt än 
vanligt språk.144  
 
Cozzens tar upp Latour och Woolgar som menar att forskare konstruerar och dekonstruerar 
kunskapsanspråk, det vill säga de förstärker uppfattad validitet genom att använda ett anspråk 
som fakta i deras texter, och de underminerar uppfattad validitet genom att ifrågasätta den. 
Cozzens tar även upp Gilbert, som noterade att referenser agerar som övertalningsknep. 
Elitmedlemmar inom ett fält kan bli citerade för att ge vikt åt texten eller att definiera den 
relevanta kontexten.145

 
Martens anser att det gjorts allt för få försök att utvidga idén om citeringar som 
begreppssymboler. Martens föreslår att citeringars funktion är så kallade ”boundary objects”, 
det vill säga ett sätt att definiera sättet som samhällen inom lag, vetenskap och teknologi 
representerar deras olika sanningsteorier. Martens menar att Stars och Greisemers 
introduktion till begreppet ”boundary object” består av abstrakta och konkreta objekt som är 
flexibla nog att anpassas till lokala informationsbehov, samtidigt som de är fasta nog att 
behålla sin allmänna identitet i flera korsande sociala världar. ”Boundary objects” har olika 
mening i olika sociala världar, men deras struktur är vanlig nog för att göra dem 
igenkännbara, ett medel för översättning. I fallet med citeringar som ”boundary objects”, är 
översättningen möjlig av en viss typ av begreppssymboler: den symboliska referensen är en 
idé tidigare kommunicerad i en speciell form. Citering som begreppssymboler kan ses på tre 
nivåer: micro (citering används av individer för att identifiera tidigare idéer som blivit 
accepterade som legitima), meso (citeringskluster används för att identifiera gruppers 
nuvarande synsätt på pålitlig kunskap) och macro (hela citeringssystemets struktur kan 
användas för att identifiera kunskapsprocesser).146

5.5. Citering som ett belöningssystem 
 
Jag har tidigare nämnt att citering är en del av ett vetenskapligt belöningssystem. Denna teori 
utarbetades av Merton inom sociologin. Jag har valt att främst utgå från en artikel av Small 
som sammanfattar Mertons idéer, detta för att spara tid och att det har varit svårt att få tag på 
en del äldre artiklar av Merton. Det beror även på att Small tolkar Mertons idéer inom ramen 
för citering och inte enbart inom sociologin där Merton hör hemma. Merton representerar en 
tolkning av det normativa perspektivet. 
 
Sociologiska citeringsteorier undersöker de strukturella krafter som gör citering till ett 
generellt drag hos den vetenskapliga litteraturen och förklarar inte varför ett visst dokument 
citeras istället för ett annat. Merton såg publikationer som en del av ett egendomssystem inom 
vetenskapen och introducerade på så sätt sociologin som en utgångspunkt för teoretisering 
kring citeringar.147  

 
144 Small 1978, s. 337-339. 
145 Enl. Cozzens 1989, s. 440. 
146 Martens, Betsy Van der Veer 2001. Do citations represent theories of truth? 
147 Cozzens 1989, s. 439-440. 
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Enligt Merton motiveras forskare av att få visa upp sina upptäckter i form av publikationer, 
som ett sätt att göra anspråk på ägandeskap. De kan få legitimitet genom en granskad tidskrift 
och en datumstämpel, som visar att de var först. De motiveras även av förväntningen att deras 
arbete kommer att erkännas av deras kollegor i form av framtida citat. Det vetenskapliga 
samhället erbjuder en möjlighet till erkännande i utbyte mot ett forskningsbidrag som är fritt 
att använda. Tidskriften är medlet för detta utbyte. Det är delvis tron på rättvisan att ge 
erkännande dit det förtjänats som motiverar forskare att citera, men även en sorts inteckning 
på deras nuvarande och framtida inkomst i form av erkännande. Att ge erkännande till andra 
minskar anspråket på originalitet, men ökar chansen att få uppmärksamhet av andra.148 Som 
motargument kan sägas att tidskrifter etablerades för att kunna kommunicera vetenskapliga 
idéer och inte för att göra anspråk på dem. Inom detta teoretiska perspektiv behandlades 
citering som en del av samma egendomssystem. När en forskare har publicerat sina idéer så 
att de kan användas av andra, ger egendomssystemet dem rätten att identifieras med dessa 
idéer. Citering erkänner samhällets intellektuella skulder till upptäckaren. Citeringsetikett är 
en del av hela det sociala kontrollsystemet bland forskare. Mertons idéer gav även upphov till 
skildringen av vetenskap som ett ordkrig. Publikationer ses då som ett vapen i kampen bland 
forskare att övertala varandra om validiteten i kunskapsanspråk och därmed etablera 
dominanta positioner i samhället. Synsättet skiljer sig inte helt från Mertons teorier, som 
också avbildar forskare som tävlande om belöningar från en referensgrupp. En skillnad är 
dock att det Merton inte lägger lika stor vikt vid själva texten.149

 
Merton identifierade fyra guidande principer eller normer inom vetenskapen: 
 

• universalism, som refererar till internationalitet och oberoendet av vetenskapliga 
upptäckter.  

• organiserad skepticism, som kräver medvetenhet hos forskare att kontrollera, 
ifrågasätta, utmana och upptäcka falsifiering.  

• kommunism, som relaterar till öppenhet, ärlighet och vilja att dela med sig av 
resultaten  

• osjälviskhet, vilket summeras som vetenskap för vetenskapens skull.150 
 
Senare lade Merton även till ödmjukhet och originalitet.151  
 
”The norm of communism” eller som den senare kallats ”the communality of scientific 
knowledge” har idag hamnat i fokus på grund av författares krav på förläggare att ge öppen 
tillgång till deras publicerade arbeten via webben, utan någon copyright. Vetenskapen är 
enligt denna norm en världsomfattande samarbetsansträngning där forskare delar med sig och 
bygger på varandras arbeten. Samarbetet minskas av sekretess och att forskare håller på 
information. Det som ändå driver denna gemensamhetsanda är forskarens egenintresse att få 
prioritet och symboliskt erkännande för sitt arbete. Small menar att detta är starkt länkat till 
publikationerna och citering som visar den socialt gällande strukturen. Citeringsindexen 
återspeglar forskningens belöningssystem och hjälper forskare att finna lämpliga arbeten att 
citera och på så sätt ge tillbaka till belöningssystemet. Small menar att detta kan vara en 
anledning till att citeringsindex är populära bland forskare och att det är ett naturligt sätt för 
informationsåtervinning.152 Merton såg, enligt Small, citeringsindexen som ett nytt redskap 

 
148 Enl. Small 2004, s.72-73. 
149 Enl. Cozzens 1989, s. 439-440. 
150 Merton´s norms: The social structure of science.  
151 Enl. Cronin 1984, s. 17. 
152 Small 2004, s.73. 
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för sociologiska studier. Däremot var han tveksam till användandet av enkel citeringsräkning i 
utvärderande syfte. Grovheten hos måttet går emot normerna för citeringens öppna natur och 
dess primära funktion som pekare till källor.  Självcitering går till exempel emot 
ödmjukhetsnormen.153

 
Eftersom Mertons idéer är en tolkning av det normativa perspektivet har de kritiserats för att 
citeringsprocessen inte beskrivs och förklaras tillräckligt väl. Den normativa uppfattningen 
kritiseras för att den inte beskriver forskningens verklighet utan en idealbild av forskning. 
Kärki och Kortelainen tar bland annat upp Mitroffs kritik mot Merton. Mitroff menar att det 
vetenskapliga samhället har motnormer som motvikt till Mertons normer. Till exempel är 
partikularism, det vill säga att det anses godtagbart att bedöma vetenskaplig kunskap utifrån 
personliga kriterier, en motnorm till universalism.154  
 
Small har ett mer dokumentcentrerat perspektiv på erkännandesystemet än Merton. 
Författaren är ansvarig för sitt arbete, men det blir svårare att ge erkännande när författaren 
ersätts av flera författare som samarbetar. Small menar att det ger en distans mellan 
publikationen och författaren, som tillåter att arbetet bedöms mer objektivt och på ett 
opersonligt sätt, vilket är helt i linje med normerna för universalism. Small menar att Mertons 
diskussion kring detta vetenskapliga belöningssystem, främst fokuserades på sätt som 
individuella forskare får erkännande i form av priser, eponymyer och historiska 
omnämnanden. Men erkännande ges, enlig Small först till publikationen och sedan till 
associerade författare, institutioner, länder och tidskrifter som är dess attribut. Den 
individuella forskaren får prestige genom en summering av erkännande tilldelat det 
publicerade arbetet.155

 
Merton visade med sitt arbete att forskare ofta är engagerade i ungefär samma forskning som 
deras kollegor, vilket enligt Small har fört kampen om prioritet i fokus. Forskning inom 
cociteringsanalys visar på samma sak, eftersom kluster av cociterade dokument ofta tydligt 
representerar samtidiga oberoende upptäckter. Merton utvidgade detta till att även gälla 
geografiskt och tidsmässigt med varierande grad av medvetna och omedvetna dubbletter. 
Small menar att detta kan vara likvärdigt med cociteringskluster, konstruerade i vidast 
möjliga mening som grupper av ämnesrelaterade dokument publicerade vid olika tidpunkter 
av geografiskt åtskilda författare som delvis kopierar varandras upptäckter. Matteuseffekten är 
ett begrepp som introducerades av Merton, som också kan vara relaterat till att många 
forskare inser samma sak nästan samtidigt.156

 
Mertons idéer har legat som grund för flera studier inom bibliometrin. Small pekar bland 
annat på Kaplan, som tog ställning för en citeringsnorm baserad på originalitets- och 
ödmjukhetsnormerna. Normen består av förväntningen att författare erkänner tidigare arbeten 
på ett korrekt sätt och i enlighet med originalförfattarens intentioner. Korrekt citering kräver 
att forskare är uppdaterad med litteraturen. Citeringsnormen föreskriver däremot inte hur ett 
arbete måste citeras och originalförfattaren har därför lite kontroll över denna process. Den 
citerande författaren kan omforma arbetet, så att den citerade författaren inte känner igen den. 
Arbeten blir på så sätt under konstant omtolkning och anpassas till förändringar i kunskapen 
inom ett visst fält. Processen kan involvera förändringar i betoning, val av innehåll, 
omtolkning och förändring. Det kan också leda till fall av förvrängning, felaktigt erkännande 

 
153 Enl. Small 2004, s. 74. 
154 Enl. Kärki & Kortelainen 1998, s. 87-88. 
155 Small 2004, s. 75. 
156 Small 2004, s. 73-74. 
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med mera.157 Den tolkande processen kan också vara hälsosam och leda till att tidigare 
arbeten återupplivas. Small tar upp som en motsats till detta Latours syn på citeringspraxis, 
som går ut på att författare använder referenser på vilket sätt som helst för att stödja deras sak 
och begränsas inte av normer. Small menar att en normativt riktad konstruktiv process är trots 
allt ett arbete. Small menar att det normativa och det konstruktivistiska tillvägagångssättet kan 
finna gemensam mark i detta, genom att citeringsnormen involverar en symbolisk betalning 
för intellektuell skuld är det samtidigt en tillskriven mening till den citerade texten och en 
konstruktion av dess mening. Dokument fungerar därmed som begreppssymboler för 
citerande författare och samtidigt tilldelas symboliskt erkännande eller icke-erkännande.158  
Ur ett konstruktivt perspektiv förblir publikationer rena data tills någon ger dem betydelse. 
Detta perspektiv kan kombineras med bibliometrisk forskning eftersom det inte baseras på 
vilket material man använder, utan inom vilken referensram resultaten tolkas. Att citera eller 
att inte citera sett ur ett konstruktivt perspektiv innebär att citeringar är en del av vetenskapens 
retorik.159

 
Mertons sociologi är inte den enda referensramen för bibliometri, Kärki och Kortelainen tar 
även upp Kuhns paradigmmodell som en fungerande teoretisk bas för bibliometri. 
Citeringsanalysen används för att identifiera vetenskapliga samhällen eller specialområden 
och analys av vetenskapernas kognitiva struktur. Ofta ger analyserna stöd för Kuhns 
synpunkter om att forskare kommunicerar med en relativt liten grupp kollegor, som utgör ett 
vetenskapssamfund vars åsikter styr forskningen. Publikationer som citeras ofta används som 
standardsymboler. De som citeras ofta kan ses som representanter för sin tids paradigm.160

5.6. Två-system modellen 
 
Citeringar gränsar, som redan nämnts, till tre olika system (kommunikation, belöning och 
retorik). Cozzens argumenterar för att det är nödvändigt att sätta det retoriska systemet först. I 
artikeln ”What do citation count? The rhetorical-first model” utesluter hon dock 
kommunikationssystemet eftersom det haft en liten roll inom det sociologiska tänkandet, men 
menar att detta system också måste ingå i forskningen. Vid evaluativa studier, menar 
Cozzens, att forskare tagit till sig synsättet att belöningssystemet är det dominerande. Hon 
menar att ett nytt paradigm behövs, där citering främst ses som retoriskt och i andra hand som 
erkännande. Skälen till detta synsätt ges från det sociologiska perspektivet. Å ena sidan är 
citering bara en liten del av hela belöningssystemet inom vetenskapen, å andra sidan är det 
klart att den primära funktionen hos dokument är att argumentera för ett kunskapsanspråk på 
ett övertygande sätt och att konsten att skriva ett vetenskapligt dokument består av att kunna 
hantera tillgängliga retoriska källor för att uppnå det målet. Cozzens menar att om vi tar till 
oss detta ramverk, så måste vi mäta en ny uppsättning begrepp om vi vill modellera citeringar 
statistisk.161

 
Citering står i korsningen mellan två system, ett retoriskt (begreppsligt, kognitivt) system, 
genom vilket forskare försöker övertala varandra om deras kunskapsanspråk och ett 
belöningssystem (erkännande, ryktes), genom vilket erkännande för insatser fördelas. 
Systemen är oskiljaktiga och båda ger kraft åt och begränsar en given citeringsakt. Det 
retoriska systemet skapar nödvändiga villkor för citering. Vad som sägs i ett dokument måste 
vara förnuftigt och idéerna relevanta och logiskt relaterade och den måste vara övertalande. 

 
157 Enl. Small 2004, s. 75. 
158 Small 2004, s. 76. 
159 Kärki & Kortelainen 1998, s. 89. 
160 Enl. Kärki & Kortelainen 1998, s. 88-89. 
161 Cozzens 1989, s. 444-445. 
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Det som inte sägs i något av perspektiven är att dessa två system bestämmer antingen de 
exakta orden i en text, den exakta uppsättningen begrepp som kommer få uttryckta citeringar, 
eller den exakta listan av dokument som ska citeras. Två-system perspektivet förutsäger 
endast att citering kommer att förekomma. När svar ska ges på frågan hur citeringar ska 
tolkas, refererar vissa termer till det ena systemet och andra termer till det andra systemet. 
Kvalitet och betydelse är begrepp som kommer från belöningssystemet. Relevans, nytta och 
influens kommer från det retoriska systemet. När vi väljer ett, väljs det andra systemet bort, 
men i verkligheten är båda närvarande. Överbryggande termer som inverkan eller synlighet 
överensstämmer inte helt med något av systemen. Ackumulativt övertag det vill säga att 
författaren redan är känd, vilket ökar chanserna att bli citerad, tillhör belöningssystemet. De 
retoriska faktorerna som påverkar sannolikheten att bli citerad är i mindre utsträckning 
studerad.162  
 
Cozzens menar att det är de mönster (vanor, konventioner) att införliva innehållet i ett 
dokument in i texten som gör skillnaden i nivåerna och temporära profiler i citeringar som bör 
studeras. Ett sätt att studera detta är att jämföra citeringar med olika typer av dokument till 
exempel teori, experiment och metoddokument. Glappet mellan informell 
utvärderingsstandard och citering kan variera mellan olika fält eftersom retoriska mönster och 
preferenser varierar. Cozzens har jämfört högt citerade dokument inom neuropharmalogi och 
högt citerade dokument inom vetenskapssociologi som visade på detta. Retorisk bekvämlighet 
är en viktig dokumentegenskap som påverkar sannolikheten för att ett dokument citeras. Om 
dokumentinnehållet passar in i kunskapsanspråken som görs i en artikel desto mer troligt är 
det att den citeras. Citerande författare är även mycket selektiva vad gäller den mening de 
tillskriver en artikel när de citerar den. Det är inte alltid på grund av de huvudsakliga 
anspråken som ett dokument citeras. Det är betydelsen citerande författare tillskriver 
dokumentet som bestämmer citeringsmönstret snarare än författarens intentioner. För att 
förstå retoriska faktorers roll måste kopplingen mellan retorik och ”obliteration by 
incorporation”studeras. Denna process är avgörande för tidsprofilen för citering. Nya rön 
rapporteras mer i detalj än när de används senare, då de beskrivs mer generellt.163

 
Det upptäcktes tidigt att citeringspraxis varierar mellan och till och med inom olika 
discipliner, därför bör endast jämförelse ske mellan forskare inom samma forskningsområde. 
Leydesdorff och Amsterdamska argumenterar för att svårigheterna med att komma fram till 
en systematisk förståelse för citeringsbeteende, härstammar inte bara från teoretiska skillnader 
mellan förespråkare för olika citeringsteorier, utan även från bristande uppmärksamhet på den 
inneboende multidimensionella egenskapen hos citering och till den komplexa betydelsen av 
samfällda citeringsmönstren. Att bara finna svaret på frågan ”varför citerar forskare?” ger inte 
en adekvat förklaring till samfällda citeringsmönster. De menar även att en analys av 
citeringars betydelse måste specificera om citeringar ska studeras som indikatorer av länkar 
mellan texter, länkar mellan författare av texter eller länkar mellan texter och författare. Olika 
metodologiska och teoretiska problem uppstår för varje perspektiv.164

 
Det Cozzens kallar det retoriska systemet, kallar Leydesdorff och Amsterdamska det 
kognitiva systemet av vetenskapen och belöningssystemet ses som det sociala systemet av 
relationer mellan forskare. När citeringar ses som länkar mellan två texter, analyseras det 
kognitiva innehållet i denna relation. När citeringar ses som länkar mellan författare studeras 
den sociala organisationen hos vetenskapliga samhällen. I praktiken går dessa in i varandra, 
men en analytisk separation är, enligt Leydesdorff och Amsterdamska, nödvändig för att 

 
162 Cozzens 1989, s. 440-441. 
163 Cozzens 1989, s. 442-444. 
164 Leydesdorff, Loet & Amsterdamska, Olga 1990. Dimensions of citation analysis. s. 305-307. 
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förstå de underliggande antagandena om relationerna mellan de sociala och kognitiva 
aspekterna av vetenskap i olika former av citeringsanalys. Problemet ligger i översättningen 
mellan de sociala och de kognitiva aspekterna av citering. Citeringar har setts som en 
indikator på länkar mellan sociala och kognitiva dimensioner av vetenskapen. Ett exempel är 
antalet gånger en artikel citeras kan ses som en indikator på den citerade författarens 
prestation, och översättning görs då från den kognitiva användningen av citering i en text till 
det sociala systemet av belöning i det vetenskapliga samhället.165

5.7. Kritik av den normativa positionen 
 
Den normativa positionen har kritiserats kraftigt av forskare, här beskrivs den kritik som 
framförts av MacRoberts och MacRoberts samt Borgman och Furner. 
 
Redan från början har citeringsanalys kritiserats som metod, men problemen med 
citeringsanalys är relativa, det som är ett problem inom en teori är det inte inom en annan. 
Anledningen till att forskare citerar är att det förväntas av dem, normen är att citera arbeten 
som varit användbara för deras forskning. Grunden för citeringsanalysen är alltså antagandet 
att referenserna är en indikator på att ett vetenskapligt arbete har influerat ett annat. 
Variationer av detta antagande förekommer, men MacRoberts och MacRoberts menar att det 
är grunden för de flesta citeringsanalyser.  
 
MacRoberts och MacRoberts granskar den tidigare forskningen som gjorts kring problemen 
med den normativa citeringsteorin. Studien består endast av händelse-data förloppet och inte 
tolkningen, teoritestning och statistisk hantering av data. Händelse kan vara influenserna som 
är uppenbara i texten i ett dokument och data är objekt tagna från till exempel SCI som 
sammanställs och ordnas. Med influens menas i strikt mening att när en författare använder 
ett annat arbete, direkt eller via en andrahandskälla, och detta är uppenbart i texten så har 
han/hon influerats av detta arbete.166  
 
Följande problem diskuteras av MacRoberts och MacRoberts: 
 

• Tidigare influenser citeras inte. Det har ansetts ovanligt att forskare missar att referera 
till arbeten som påverkat den egna forskningen och när det sker beror det på 
förbigående och brist på uppmärksamhet. Bristen på empiriska bevis för detta (något 
som påpekats av Garfield) motiverade MacRobert och MacRoberts att genomföra en 
studie av 15 dokument inom området genetikhistoria. Resultatet visade att 719 
referenser behövdes för att täcka informationen i dokumenten, men endast 216 
referenser gjordes. De undersökte dokument inom flera discipliner och fann liknande 
resultat. Den som citerade mest noggrant citerade endast 64 % av sina influenser. 
Deras slutsats blev att det behövs fler liknande undersökningar inom fler discipliner. 

 
• Partisk citering, något som MacRoberts och MacRoberts inte fann några empiriska 

studier om vid tiden för deras granskning. När problemet togs upp i litteraturen ansågs 
det som oviktigt. MacRoberts och MacRoberts genomförde därför en studie som 
visade att endast 37 % citerade korrekt. Vissa fakta citerades alltid korrekt, medan 
andra aldrig fick erkännande eller erkännande genom andrahandskällor. Trots det lilla 
underlaget fann de ingen korrelation mellan användningsfrekvens och 

 
165 Leydesdorff & Amsterdamska 1990, s. 305-307. 
166 MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 342-343. 
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citeringsfrekvens.167 De fann även att andrahandskällor spelade en stor roll. Att partisk 
citering endast skulle ge en liten effekt på citeringsanalysdata är därför inte säkert. 
Eftersom författare inte citerar alla sina influenser så det är möjligt att de totalt sett 
citerar proportionellt mot användning. Alltså skulle data ge en något så när korrekt 
bild av användningen och fortfarande fungera som ett mått på kvalitet och inverkan. 
MacRobert och MacRoberts gjorde senare ytterligare en undersökning, men istället för 
att notera om en influens citerades så noterades hur specifika idéer och fakta som 
härstammade från vissa individer i speciella dokument gavs erkännande av 
efterföljande författare. Resultatet visade att 37 % av urvalet var korrekt citerat och 63 
% var inte citerade eller citerades genom en andrahandskälla. Vissa influenser 
tillskrevs nästan alltid korrekt medan andra antingen inte gavs erkännande eller att 
erkännande gavs till någon annan. Utplåning opererar alltså inte enhetligt i 
vetenskapen. MacRoberts och MacRoberts noterade tre mönster; 1) vissa arbeten 
används, men citeras aldrig eller citeras sällan, 2) vissa arbeten citeras huvudsakligen 
eller genom andrahandskällor, 3) vissa arbeten ges erkännande varje gång de används. 
Orsaken till dessa mönster är oklara, men de verkar, enligt MacRoberts och 
MacRoberts, inte vara relaterade till publikationsdatum eller publikationens natur. När 
vetenskaplig produktivitet mäts med hjälp av antalet citeringar är distributionen 
mycket skev, särskilt när produktiviteten mäts genom antalet producerade artiklar. 
Detta har tolkats på olika sätt, men vanligtvis som att det finns ojämlikhet i arbeten 
som erkänns av användare av vetenskaplig litteratur. MacRoberts och MacRoberts 
undersökning bekräftar denna skeva bild av citeringsantal, men bekräftar inte den 
normativa tolkningen. Istället uppkommer frågan om hur skeva dessa tal verkligen är 
om alla influenser inkluderades istället för bara de som är citerade. Individer vars 
arbeten citeras nästan varje gång de används borde endast få något högre siffror, men 
andras skulle öka dramatiskt. Deras slutsats blev att det uppstår betydliga fel när 
citering används som mått på kvalitet och inverkan. Detta gäller troligtvis även inom 
andra discipliner.168 Därför borde, enligt MacRoberts och MacRoberts författarens 
motiv för att citera undersökas, men även motiven för att inte citera.169 

 
• Informella influenser citeras inte. Citeringsanalys baseras på den formella nivån av 

vetenskaplig kommunikation, det vill säga publikationer. Informell 
kommunikationen är troligtvis mycket stor, utbredd och viktig, något som visats i 
sociologiska studier om ”livet i laboratorier”.170 

 
• Självcitering är något som ofta omnämns som ett möjligt problem. Försök har gjorts 

att till exempel ta bort dem i analysen. Vid tiden för MacRoberts och MacRoberts 
var området fortfarande outforskat.171 

 
• Olika typer av citering. Det görs ingen skillnad mellan negativa och bekräftande 

citeringar i till exempel SCI. MacRoberts och MacRoberts undersökte vilka 
orsakerna till att frekvensen av negativa citeringar är lågt. Resultaten visade att 
forskare helt enkelt undviker att ge negativa citeringar.172  

 
167 MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 343. 
168 MacRoberts Michael H. & MacRoberts Barbara R. 1987. Another test of the normative theory of citing. s. 
305-306. 
169 MacRoberts Michael H. & MacRoberts Barbara R. 1988. Author motivation for not citing influences: A 
methodological note. s. 432-433. 
170 MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 344. 
171 MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 344. 
172 MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 344-345. 



 39

                                                

 
• Variationer i citeringsgrad med typ av publikation, nationalitet, tidsperiod och 

storlek och typ av specialområde. Flera undersökningar visar på att olika discipliner 
har olika grad av citering, olika länder visar på olika citeringsgrad inom samma 
specialområden. Olika specialområden visar också på skillnader. SCI har abstracts 
från nästan uteslutande från tidskrifter medan samhällsvetenskaperna har 
monografier som största publikationsmedium. Metoddokument får fler citeringar än 
teoretiska eller empiriska och så vidare. Osäkerheten är alltså stor om citeringsdata 
ska användas för kvantifiering.173 

 
Användningen av citeringsindex och bibliografier för insamling av material innebär en del 
tekniska begränsningar. Synonymer, till exempel J. Smith och J.H. Smith refererar till samma 
person och blir ingångar i olika delar av citeringsindexet. Namnändring och homonymer det 
vill säga när många forskare har samma namn är ytterligare ett problem. Dessa problem 
brukar citeringsanalytiker komma till rätta med genom kontroller. Skrivfel förekommer, men 
vilka problem detta ger vid citeringsanalys är inte studerat. Troligt är att de inte är ett problem 
eftersom de inte är systematiska. Täckning av litteratur är också ett problem, det görs ett 
selektivt urval, som inte representerar hela världens vetenskap, utan den ledande inriktningen 
inom vetenskapen. MacRoberts och MacRoberts konstaterar att dessa problem inte har utretts 
tillräckligt eller fått tillräcklig med uppmärksamhet, men ändå är användandet av citeringsdata 
inom forskningen utbredd.174  
 
Den normativa positionen försvaras ofta med bevis på korrelationen mellan citeringsräkning 
och andra kvalitetsmått som dokumentens författare, publikationsproduktivitet, priser med 
mera. Borgman och Furner tar även upp Cronin, Snyder och Atkin bevis på att det finns två 
skilda populationer av högt citerade forskare i sociologi, först författare citerade i 
tidskriftslitteraturen och den andra som består av författare citerade i monografilitteraturen. 
Eftersom citeringsindexen till största delen består av tidskriftsartiklar förblir den andra 
populationen inte medtagen i samma utsträckning.175 Även Borgman och Furner har 
sammanfattat empiriska studier som bevisar att antaganden som görs inom den normativa 
positionen inte stämmer.176  
 
Citerarnas motiv för att citera eller inte citera är mer komplexa än den normativa positionen 
föreslår, till exempel kan de vara personliga, egennyttiga eller politiska. Det argumenteras 
även att enligt de normativa förespråkarnas standarder, är det så att inte alla arbeten som 
borde bli citerade citeras och inte alla arbeten som citeras borde bli citerade. Citeringsräkning 
bygger på att kvaliteten på det tidigare dokumentet är den mest signifikanta faktorn som 
påverkar citeringsräkningen och utesluter därmed andra variabler som kan påverka. Målet för 
empiriska citerings kontext- och innehållsanalyser och citerarmotivationsstudier har ofta varit 
att ge bevis för eller mot en eller flera av följande hypoteser: det är mer troligt att ett givet 
tidigare dokument kommer att bli citerat av ett annat senare om antingen det tidigare 
dokumentet eller dokumentparet är karakteriserat av följande egenskaper:177  
 
Egenskaper hos det citerade dokumentet: 
 

• Innehållets kvalitet: innehållet i det tidigare dokumentet är av hög kvalitet. 
 

173 MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 345. 
174 MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 346-347. 
175 Enl. Borgman och Furner 2002, s. 12. 
176 Borgman och Furner 2002, s. 12. 
177 Borgman och Furner 2002, s. 12-13. 
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• Författarens kön: det tidigare dokumentet är skrivet av en manlig författare. 
• Antalet författare: det tidigare dokumentet är skrivet av ett stort antal medförfattare. 
• Källa: det tidigare dokumentet är en tidskriftsartikel. 
• Citedness: det tidigare dokumentet har citerats ofta, Matteuseffekten. 
• Ämne: det tidigare dokumentet är nytt och om ett ”hett” ämne. 
• Tillvägagångssätt: det tidigare dokumentet är en granskning av tidigare arbeten eller 

på annat sätt av andrahandsnatur. 
• Fält: det tidigare dokumentet är inom ett fält som är grundforskning (hellre än 

tillämpande). 
• Assimilation: det tidigare dokumentet täcker inte material som för närvarande är 

välförstått så att det har blivit ”obliterated by incorperation”.178 
 
Egenskaper hos citerande/citerade par: 
 

• Innehållsbesläktning: innehållet i det tidigare dokumentet är relevant relaterat till det 
senare dokumentet. 

• Fält: inom fältet som båda dokumenten är skrivna, karaktäriseras det ena av höga 
citeringsgrader (till exempel har en hög citeringspotential), beroende på a) (inom ett 
fält där citeringspraxis är högt institutionaliserat) ett högt antal av citeringar per 
citerande dokument; b) (inom ett högt produktivt fält) ett högt antal av citerande 
dokument skrivna per citerare; c) (inom ett snabbt växande fält) ett högt antal av 
citerare relativt till antalet citerbara dokument. 

• Övertalningsförmåga: det tidigare dokumentet är mottaget av författaren av det 
senare dokumentet a) för att vara stödjande eller rättfärdigande för idéerna eller 
argumenten som läggs fram i det senare dokumentet, b) för att bli skrivet av en 
författare vars namn ger auktoritet till det senare dokumentet, c) för att möta 
förväntningarna på det senare dokumentets publik. 

• Tillgänglighet: det tidigare dokumentet är tillgängligt för granskning av författaren 
vid ett senare tillfälle.  

• Författares självcitering: det tidigare dokumentet är skrivet av samma författare som 
det senare. 

• Tidskrifters självcitering: det tidigare dokumentet är publicerat i tidskriften som det 
senare dokumentet ska inkluderas i. 

• Social citering: det tidigare dokumentet är skrivet av en vän, kollega, medförfattare, 
mentor, student till författaren av det senare, eller av utgivaren eller granskaren av 
tidskriften som det senare dokumentet ska framläggas i. 

• Språksjälvcitering: det tidigare dokumentet är skrivet på samma språk som det 
senare. 

• Nationalitetssjälvcitering: det tidigare dokumentet är skrivet av en författare av 
samma nationalitet som författaren av det senare dokumentet. 

• Tidsskillnad: det tidigare dokumentet är publicerat nära tidsmässigt med det 
senare.179 

 
Självciteringsgrad hos en individ kan beräknas genom att dela antalet självciteringar med det 
totala antalet av alla citeringar gjorda av individen. Graden indikerar sannolikheten att vilken 
given citering som helst, tagen på måfå från populationen som insamlats, kommer att bli en 
självcitering. Självcitering är befogat när det senare dokumentet bygger på ett tidigare av 

 
178 Borgman och Furner 2002, s. 13. 
179 Borgman och Furner 2002, s. 13-14. 
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samma författare. Är det flera författare är det svårt att undvika att inte citera arbeten av 
någon eller några av medförfattarna.180

 
En utgångspunkt i den normativa positionen är att kvaliteten hos ett arbete består av dess 
citeringsvärdighet, vilket kan beräknas med hjälp av citeringsräkning. Detta har kritiserats för 
att kvalitet är något som inte kan utvärderas objektivt, värdet hos ett arbete är beroende av 
subjektiva åsikter hos individer. Popularitet är ett mått som ibland får duga som måttstock för 
kvalitet. Ett problem är att när vi skiljt mellan citeringsvärdighet definierad som en egenskap 
uppfattad att ingå i relationen mellan dokumenten och erkännandevärdighet definierat som en 
egenskap uppfattad att ingå i individuella dokument. Till viss del är skillnaden oviktig 
eftersom omdömen i båda fallen är subjektiva och bevis för förekomsten av omdömen är 
objektiv. I andra fall är skillnaden viktig, citering ger inte bevis för omdömen av 
erkännandevärdighet, men ändå fortsätter utvärderande citeringsanalyser som om de gjorde 
det. Inte alla erkännandevärdiga arbeten är relevant relaterade till andra arbeten.181  

5.8. En ny citeringsteori? 
 
Leydesdorff representerar en dynamisk syn på citeringar och beskriver den teoretiska grunden 
för kartläggning av nätverk. Leydesdorff skiljer, enligt Borgman och Furner, mellan 
åtminstone två saker som ska förklaras i en citeringsteori, nämligen citeringen per se och 
citeringsanalysen som ett studieområde. Han beskriver citeringspraxis  och identifierar skift 
över tid i citeringars funktion och roll och citeringsanalysens historia.182

 
 Leydesdorff argumenterar för att citering, i den betydelsen som den förstås idag, uppstod 
inom fysiken under en viss fas i den vetenskapliga utvecklingen i början av 1900-talet. Han 
föreslår en ny citeringsteori som en dynamisk operation som tillåter reduktion av komplexitet 
i olika kontexter på samma gång.183 Han menar att citeringsanalys ofta används som ett 
redskap eller indikator inom explanans (det som används för att förklara något annat). 
Leydesdorff menar att fokus bör ligga på citering som explanandum (objektet som ska 
förklaras) istället, eftersom det annars brister vad gäller teoretisk klarhet. Funktionen för 
citering förväntas ju vara olika när olika kontext studeras.184

 
Leydesdorff beskriver citering som referenser till andra textuella element från perspektivet av 
den citerande artikeln. För detta krävs ett citerad/citerande par, alltså en relation det citerade 
och det citerande dokumentet. Genom att lägga ett dynamiskt perspektiv på dessa relationer 
blir de relationsoperationer, som upprepas när citat refererar till andra texter där citat refererar 
till ytterligare andra texter. Citeringsrelationsnätverket sträcker sig över varje ögonblick i 
tiden och reproduceras över tid och bildar en arkitektur. Citeringar har en position i en multi-
dimensionell rymd bildad av andra citeringar. Två operationer kan vara nära i position utan att 
ha en relation eller att dela gemensamma relationer. Den operationella relationen fungerar i 
nätverket på grund av dess position och det förväntas att operationerna reproduceras om de 
bär funktioner. Det är därför nödvändigt att specificera funktionaliteten hos 
citeringsprocessen. Funktionaliteten är inbäddad i distributionen och citering kan ses som 
specifika händelser, till exempel varför ett visst citat valdes över ett annat. Citering 
förekommer oftast som en lista av referenser. Citeringsanalys studerar spåren av operationen 
av detta distribuerade nätverkssystem. Citering observeras sedan vid noderna i nätverket, 

 
180 Borgman och Furner 2002, s. 14. 
181 Borgman och Furner 2002, s. 15. 
182 Enl. Borgman och Furner 2002, s. 25. 
183 Leydesdorff, Loet 1998. Theories of citation? s. 6. 
184 Leydesdorff 1998, s. 7. 
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medan de återupprepande operationerna på nätverksnivå kvarstår som hypoteser om deras 
kognitiva funktioner. Man kan analytiskt rekonstruera denna kognitiva struktur till exempel i 
form av en ”eigenstructure” av ett dubbellagrat nätverk. Operationen är dessutom dynamisk, 
eftersom distributionen visar på mönster och strukturer för förväntade vidare operationer. 
Trots att processen att finna ny kunskap anses drivas framåt och bli mer precis och selektiv är 
den dynamiska aspekten viktig. Även när länkarna i ett nätverk stabiliseras kan frekvensen av 
operationen över linjerna fortfarande urskiljas analytiskt från de observerbara bärarna.185

 
Leydesdorff argumenterar för att dessa multidimensionella nätverk består av två lager; 
citering är resultatet av interaktionen mellan nätverk av författare och mellan nätverk av deras 
kommunikationer. Citering som potentiellt upprepbara operationer upprätthåller 
kommunikationen inom vetenskapen genom att förlita sig på kognitiva och sociala kontexter. 
Citering är inte ett nödvändigt eller tillräckligt villkor för vetenskaplig kommunikation, utan 
Leydesdorff menar att det uppkom från en speciell organisation inom vetenskapen i slutet av 
1800-talet. Leydesdorff menar att trots att referenser förekommit sedan medeltiden fick de 
inte dagens funktion som en kod och ett medium för kommunikation förrän i början av 1900-
talet då vetenskapen blev ett institutionaliserat socialt system. I kontexten av vetenskapliga 
studier som ett interdisciplinärt område legitimerades citeringsanalys som ett legitimerat 
studieområde.186  
 
Citeringsindexering förändrar referenssystemet för citeringsanalys, enligt Leydesdorff. 
Konstruktionen av ett index vänder tidsaxeln, i citeringsanalys räknas citat från den citerande 
texten och då den citerade texten ges auktoritet i efterhand. Modellen blir evolutionär istället 
för historisk och operationen kommer i förgrunden. Leydesdorff menar att citering kräver en 
reflexiv teori, men eftersom denna teori ännu inte har utformats verkar området drivas av 
mått-problem. Operationen är dock helt teoretisk, citeringsanalys rekonstruerar vetenskaplig 
utveckling i ett evolutionärt läge med referenser till vetenskapliga utvecklingar som själva 
rekonstrueras kontinuerligt. All empirisk vetenskap skriver reflexivt om deras historier i ljuset 
av nya bevis. Underförstådd evolutionär förståelse av vetenskap förstärks av citeringsanalys 
och citeringsanalytikern rekonstruerar historien från ett nutida perspektiv.187  
 
Leydesdorff menar, enligt Borgman och Furner, att sociala och kognitiva perspektiv på 
citeringspraxis är lika nödvändiga, att det existerar mångfaldiga citeringsteorier och att det 
kvarstår osäkerhet om en metateori som förenar insikterna om till exempel kvalitativa och 
kvantitativa studier kan uppnås.188

 
Borgman och Furner menar att det finns en ökad tendens att forskare tar vissa uppfattningar 
som görs explicit på interpretiva redogörelser över citeringsbeteende på allvar. Det vill säga 
citerarnas egna tolkningar av mening och roll för citeringsrelaterade fenomen både influeras 
och är influerade av den sociala strukturen hos forskarsamhället, att forskare är en del av detta 
samhälle precis som forskarnas vars beteende studeras och att förekomsten av citerings-
analytisk aktivitet påverkar fenomenet som ska mätas. Borgman och Furner argumenterar för 
att det behövs en kritisk citeringsteori, som inte bara försöker redogöra för ömsesidiga 
influensen av sociala strukturer och citerares motivationer, utan även leder till ett sätt för 
forskar-citerare att ge ett positivt bidrag till utvecklandet av ett mer rättvist system för 
forskningsbelöning.189   

 
185 Leydesdorff 1998, s. 7. 
186 Leydesdorff 1998, s. 7-8. 
187 Leydesdorff 1998, s. 12. 
188 Enl. Borgman och Furner 2002, s. 25. 
189 Borgman och Furner 2002, s. 25. 
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5.9. Maximer istället för teori 
 
Frågan är om det verkligen behövs en generell teori, eller räcker det med att beskriva 
citeringsindex. Garfield kommenterade Leydesdorffs teori med att formulera ett antal 
maximer som kan fungera som ett substitut för en teori. Här följer en sammanfattning av 
dessa maximer. 
 
Garfield menar att en citeringsteori är lika ogripbar som teorier i informationsvetenskap. Han 
menar att en formaliserad beskrivning av citeringsindex kan ses som en viktig del i byggandet 
av en citeringsteori. Citering till tidigare arbeten ger en länk bakåt och citeringsindex ger en 
länk framåt. Referenser eller citering reflekterar ett naturligt internationellt språk för 
vetenskap. När citering används betyder det vad du vill att det ska betyda. En citering är oftast 
mer precis än ord, men dess mening är tvetydig. Garfield formulerar ett antal maximer om 
citeringsteori istället för en generell citeringsteori. En maxim är att det inte finns något sätt att 
förutse om ett visst citat kommer bli relevant ”…relevance is in the eyes of the beholder”.190 
Ytterligare en maxim är om författare X citerar författare Y´s arbete, oavsett av vilken orsak, 
gör det faktum att arbetet citerades att det är relevant för författare X och dessutom kan 
författare X vara intresserad av andra dokument som citerar Y.191  
 
Garfield pekar även på en uppsättning lagar som styr citering, som Lotkas lag,  Zipfs lag och 
framförallt Bradfords lag. Garfield säger om dessa matematiska beskrivningar av 
citeringsdistribution: 
 

”Bibliometricians are fascinated by these mathematical exercises which permit them to display 
their admirable mathematical and probabilistic insights.” 192

 
Men även Garfield har bidragit till dessa matematiska microteorier i form av Garfields 
koncentrationslag och Garfields konstant.193  
 
Om beskrivning är en del av teoribyggandet måste även karaktäriserandet av 
citeringsbeteende vara det. Garfield menar att det kommer alltid att finnas nya orsaker till att 
människor citerar och det troligen aldrig kommer att finnas en komplett typologi för 
citeringsbeteende.194  
 
Ytterligare en maxim är att alltid mäta citeringslänkar ur en lämplig period av litteratur. 
Garfield formulerar även maximer om citeringsanalys som en del av en citeringsteori, som att 
alltid jämföra eller bedöma likvärdiga eller sant jämförbara personer, tidskrifter eller 
institutioner. Att jämföra mellan olika discipliner är ofta olämpligt, men för att bedöma vilka 
som är värda att jämföras kan coword och/eller cociteringskluster användas. Garfield menar 
även att teorin kan behöva ett antal maximer angående de myter om citering som finns, som 
till exempel att storleken på en disciplin är bestämmande för dess impact factor på människor, 
dokument eller tidskrifter. Denna myt spräcktes med hjälp av Garfields konstant som visar att 
det är det genomsnittliga antalet referenser citerade per dokument och nyttofaktorer som 
bestämmer inverkan och inte storleken på litteraturen. En annan myt är myten om ociterade 

 
190 Garfield, Eugene 1998b. Random thoughts on citanology: It´s theory and practice. s. 71.  
191 Garfield 1998b, s. 71.     
192 Garfield 1998b, s. 71.    
193 Garfield 1998b, s. 72.    
194 Garfield 1998b, s. 72. 
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dokument. Dessa dokument är oftast publicerade i low-impact tidskrifter. Det är också viktigt 
att alltid jämföra likvärdiga utgivarkategorier som originalforskningsdokument. 195  

6. Diskussion 
 
Jag har i uppsatsen gett en översikt av vilka teorier och metoder som används inom 
citeringsforskningen. Det är framförallt citeringsanalys och citeringsteorier som granskas och 
i följande kapitel ska jag sammanställa resultatet av min uppsats och svara på 
frågeställningarna, samt visa på fortsatta forskningsområden.  

6.1. Metoder 
 
I följande avsnitt diskuteras citeringsanalysens styrkor och svagheter och hur forskningen 
förhåller sig till problemen med citeringsanalys. Citeringsanalyser baseras ofta på material 
insamlat från citeringsindex och därför diskuteras detta först. 

6.1.1. Insamling av forskningsmaterial 
 
Citeringsindex medför många fördelar vid informationssökning i jämförelse med ämnesindex. 
Följande fördelar diskuteras av Garfield: 
 

• Citeringsindex är enkla. 
• Citeringsindex är kostnadseffektiva. 
• Citeringsindex är tidsbesparande. 
• Citeringar påverkar inte indexeringsdjup eller kvaliteten på indexeringstermer. 
• Citeringar är standardiserade. 
• Citeringar ger många ingångar. 
• Citeringar påverkas inte av språkliga variationer. 
• Citeringar medför inga semantiska problem vid sökning. 
• Citeringar är oberoende av förändringar i terminologi. 
• Citeringar kan användas inom olika språk.196 

 
Citeringsindex fungerar som ett komplement till andra databaser vid informationsåtervinning 
och kan förbättra uttömmande sökningar. Databaser överlappar till viss del varandra och nya 
dokument kan återvinnas med hjälp av citeringsindex, något som visats i empiriska studier. 
När citeringsindex används för insamling av material som ska ligga till grund för en 
citeringsanalys finns flera nackdelar. Den främsta kritiken är att databaserna inte täcker all 
litteratur, vilket kan medföra att alla citeringar som ett dokument fått inte kommer med. 
Forskningen har introducerat en rad olika indikatorer eller mått, som av vissa forskare anses 
objektiva. Oenigheten inom forskningen angående indikatorernas objektivitet är mycket 
problematisk, men ändå används de i forskningen. Exempel på detta är Bradfords lag och 
Zipfs lag, som inte är helt statistiskt korrekta, utan baseras på empiriska resultat av 
användares beteendemönster. Följande problem vid insamling av data ur citeringsindex har 
påvisats i den litteratur jag läst: 
 

• Täckningsgrad, det sker ett selektivt urval av litteratur.  

 
195 Garfield 1998b, s. 73-75.  
196 Garfield 1979, s. 1-3. 
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• Disciplin, olika discipliner använder sig av olika typer av publikationer och 
citeringspraxis ser olika ut. 

• Subjektiva val sker i flera led: vid sammanställning av databasen, sökfrågorna riktade 
till databasen och det slutgiltiga urvalet som görs av forskaren. 

• Resultaten påverkas av självciteringar. 
• Negativa citeringar kan påverka resultaten. 
• Citeringsindexens angloamerikanska betoning. 
• Publikationernas språk. 
• Informationens tillgänglighet. 
• Sociala faktorer, som kön, ålder med mera påverkar antalet citeringar ett arbete eller 

författare får.   
 
Vad gäller täckningsgraden så är det inte möjligt för databaserna att inkludera all litteratur. 
Citeringsindexens uppdelning i olika områden, som samhällsvetenskaperna och humaniora 
har både för- och nackdelar. Olika discipliner använder sig av olika publikationer, till 
exempel är det vanligare inom humaniora att använda sig av monografier, vilket kan bemötas 
med hjälp av ett index med den inriktningen. Det är möjligt att inkludera fler länder, språk, 
olika former av litteratur för att bredda täckningen, men det går inte att frångå att det alltid 
kommer att ske ett selektivt urval. Ett större urval av litteratur ställer dessutom högre krav på 
IR-systemen och på användarens sökfrågor. Citeringspraxis inom olika discipliner skiljer sig 
åt och trots krav på ökad standardisering från bland annat Garfield, medför en standardisering 
många problem. Utifrån det material som jag har granskat verkar olikheterna kring när och 
varför citeringar görs vara berättigade, både mellan och inom discipliner. Ökad 
standardisering kan ge förbättrade citeringsindex, men frågan är om det verkligen är möjligt 
att införa en standard som gäller alla discipliner. 
 
Vad gäller självciteringar kan de räknas bort i en citeringsanalys och behöver inte vara ett 
problem. MacRoberts och MacRoberts visade på att negativa citeringar sällan förekommer 
och därmed inte påverkar resultaten.197 Deras undersökning är inte tillräcklig, eftersom det 
kan se olika ut mellan olika discipliner. Det är möjligt att området är mer utforskat idag, men 
eftersom empiriska undersökningar inte tagits med i uppsatsen kan ingen slutsats dras av det 
material jag studerat. Det verkar dock som om problemen kvarstår eftersom de fortfarande 
diskuteras i senare artiklar av till exempel Garfield, Wormell, Borgman och Furner, Thelwall 
och Jarneving.198 Området verkar behöva återgå till grundproblemen och komma till rätta 
med dem innan citeringsindex ligger till grund för insamling av material till olika 
citeringsanalyser. Citeringsindexens angloamerikanska betoning, publikationers språk och 
tillgänglighet är problem som borde kunna rättas till, men en helt rättvis bild av forskningen 
går naturligtvis inte att få. Sociala faktorer som påverkar är något svårare att rå på eftersom 
det ibland handlar om människors attityder, men det är kanske inte så konstigt att en äldre 
forskare som hunnit publicera mycket får fler citeringar än en yngre kollega som inte 
publicerat lika mycket. 
 
Det finns även tekniska problem med själva citeringsindexet: 
 

• Synonymer. 
• Namnändring. 
• Homonymer. 
• Skrivfel. 

 
197 MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 344-345. 
198 Garfield 1996, Garfield 1998, Wormell 2001, Borgman & Furner 2002, Thelwall 2005, Jarneving 2005.  
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• Täckningsgrad, eftersom citeringsindex inte täcker all litteratur kan citeringar missas. 
 
Täckningsgraden har redan diskuterats, men de övriga tekniska problemen kan kringgås 
genom att expandera sökfrågorna med olika stavningar och olika namn. Krav läggs då på 
användaren att formulera bra sökfrågor och att han/hon känner till en författares olika namn 
och stavningar som kan förekomma.  

6.1.2. Citeringsanalys  
 
Citeringsindex är endast ett verktyg för att samla in material som innehåller relevant 
information eller för att finna mönster ur data. Alla dessa faktorer som beskrivits ovan 
påverkar tolkningen av resultatet. Citeringsanalys är flera olika metoder och inkluderar all 
forskning som baseras på citeringar. Citeringsanalyser används främst inom bibliometrin. 
Bibliometriska studier kvantifierar den skrivna kommunikationsprocessen. Citeringsanalys 
delas in i: 
 

• Källanalys 
• Hänvisningsanalys  

 
Källanalysen har kritiserats för att den inte beskriver forskares kommunikation helt 
tillförlitligt, till exempel baseras den bara på en formell källa nämligen tidskriften och inte på 
den informella kommunikationen och andra formella källor, som ofta anses vara mer viktiga 
för forskarna själva. Publikationer som citeras är inte heller likvärdiga eftersom de citeras av 
olika skäl, till exempel är vissa citeringar kritik riktad mot en källa eller att vissa citeringar 
endast visar att man läst viss litteratur och är insatt i forskningsläget. Andra citeringar visar på 
idéer, teorier eller metoder som ligger till grund för undersökningen. Lösningen på detta är 
innehålls- och kontextanalyser, något som jag ska diskutera längre fram i kapitlet. 
 
Hänvisningsanalysen kritiseras för att författare hänvisar till dokument de inte läst eller 
struntar i att hänvisa till en känd källa (medvetet eller omedvetet). Källor kan även citeras via 
en andrahandskälla och efter en viss tid tas vissa påståenden för givna och man slutar att 
citera ursprungskällan. Kritiken riktas även mot själva insamlingen av material baserat på 
citeringsindex, som påverkar resultatet av undersökningen. En mer allmänt riktad kritik mot 
citeringsanalys är att litteraturen inte längre alltid är en central faktor inom alla 
vetenskapsområden. I kapitel 5.7 sammanställdes de problem som MacRoberts och 
MacRoberts funnit med citeringsanalys utifrån ett normativt perspektiv och jag har inte funnit 
att det gjorts något åt problemen sedan deras kritiska studie i slutet av 1980-talet. Samma 
problem diskuteras fortfarande i de senare artiklar som ingått i min översikt. Ett skäl till detta 
kan vara att empiriska studier inte tagits med i någon större utsträckning i min översikt. Det är 
troligt att den empiriska forskningen levererar lösningar på praktiska problem vid 
genomförande av citeringsanalyser. Borgman och Furner menar att förbättringar gjorts med 
hjälp av teknologins framsteg.199

 
Citeringsanalyser kan antingen vara artifaktorienterade det vill säga att de fokuserar på 
dokumentens egenskaper eller personorienterade, det vill säga att de fokuserar på personens 
motiv, mål och så vidare med citeringshandlingen. 
 
Citeringar används för följande syften: 
 

 
199 Borgman & Furner 2002, s. 2.  
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• Litteraturövervakning 
• Informationsåtervinning 
• Kartläggning av vetenskapen 
• Evaluering av forskning 

 
Vid användning av bibliometriska indikatorer vid litteraturövervakning kan undersökningen 
inte ligga till grund för senare beslut, resultaten påverkas även av citeringsindexens 
täckningsgrad och det kan vara viktigt att beakta kvalitativa aspekter av vilken litteratur som 
ska införskaffas. Bradfords lag är som tidigare nämnts inte heller statistiskt korrekt. 
 
Enighet verkar dock råda kring att citeringar på något sätt kopplar samman idéer, begrepp och 
ämnen och att detta kan användas för att undersöka interaktionen mellan olika discipliner och 
visa på någon form av historisk utveckling. Flera empiriska tester har visat att det är möjligt 
att urskilja mönster och händelser som annars missats. Problemen med insamling av material 
att basera en citeringsanalys på påverkar tolkningen av materialet och därmed resultaten av 
undersökningen. Empiriska undersökningar som baserats på citeringar är alltså inte helt 
pålitliga och olika undersökningar kan därför visa på olika resultat.  
 
Kritiken är stark vad gäller användandet av citeringsanalys för utvärdering av till exempel 
enskilda tidskrifter och forskare. Att granska enskilda författare är enligt Kärki och 
Kortelainen inte meningsfullt eftersom det krävs stort material för att ge statistiskt relevanta 
resultat.200 Garfield menar att det är möjligt att utvärdera enskilda forskare, men att stor 
försiktighet måste iakttas.201 Wormell menar att den ökade medvetenheten kring problemen 
vid utvärderande studier har minskat felaktig användning av citeringsanalys.202 En ökad 
medvetenhet kring problemen anser jag inte vara tillräckligt, eftersom frågan fortfarande 
kvarstår huruvida metoden mäter det den avser att mäta och hur resultaten ska tolkas. 
Följande kritik mot användandet av citeringsanalys har jag funnit: 

 
• Mäts det som man avser att mäta? 
• Det går inte att utvärdera enskilda forskningsprestationer. 
• Många dokument citeras aldrig. 
• Problem vid sammanställning av data på basis av citeringsindex. 
• Det finns olika skäl till varför någon väljer att publicera i en viss tidskrift. 
• Negativa citeringar. 
• Självciteringar. 
• Dokumenttyp. 
• Kvalitet. 

 
Jag har redan tagit upp brister vid insamlingen av materialet som sedan ligger till grund för 
utvärderingen. Detta gäller inte bara vid utvärdering av forskare, institutioner, länder med 
mera, utan alla undersökningar som bygger på citeringar. Något som inte diskuteras i någon 
större utsträckning i den litteratur som jag läst är problemet med dokument som inte citeras 
eller citeras sällan. Detta betyder inte att de inte är relevanta för sitt forskningsområde. 
Forskning som bedrivs inom ett för tillfället populärt område genererar ofta många citeringar, 
men är nödvändigtvis inte ett viktigare forskningsområde eller att den forskningen därmed har 
hög kvalitet. Olika typer av dokument genererar mer eller mindre citeringar, vilket även 
hänger samman med orsaken till varför ett arbete citeras.  

 
200 Kärki & Kortelainen 1998, s. 19. 
201 Garfield 1979, s. 241. 
202 Wormell 2001, s. 82-83. 
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Den viktigaste kritiken anser jag vara frågan vad citeringar egentligen mäter och inte mäter, 
något det råder oenighet om. Följande förslag på vad som mäts med bibliometriska 
indikatorer har tagits upp i det material som jag har studerat: 
 

• Betydelse  
• Kvalitet 
• Inverkan 
• Influens 
• Nytta 
• Synlighet 
• Popularitet 
• Något annat? 

 
Garfield menar att citeringar inte mäter, viktiga upptäckter som är före sin tid, dokument som 
med tiden tas för givna och inte citeras samt tidskrifters prestige.203 Det är heller inte möjligt 
att jämföra olika fält med varandra, eftersom det finns stora skillnader i citeringspraxis. Till 
exempel citerar man oftare inom vissa discipliner, man använder sig av olika sorts litteratur, 
det är vanligare att man är flera författare inom vissa områden och så vidare. Ett problem är 
att det dessutom råder skillnader inom discipliner. Om citeringar mäter kvalitet eller inte är en 
tvistefråga, Garfield menar att det finns en kvalitetsaspekt eftersom någon ansett ett dokument 
vara tillräckligt relevant för att citera.204 Kvalitet är å andra sidan något subjektivt och det 
finns olika anledningar till att forskare citerar ett arbete vid ett visst tillfälle. Det finns 
undersökningar som visar på en positiv korrelation mellan höga citeringstal och olika 
objektiva och subjektiva prestationsmått. 
 
Kontext- och innehållsanalys är forskningens lösning på att ta reda på vad citeringar 
innehåller och varför ett visst dokument citeras av en viss person vid ett visst tillfälle. 
Kontext- och innehållsanalyser måste baseras på ett tillräckligt stort material för att vara 
representativt, samtidigt som det måste vara tillräckligt litet för att kunna analyseras, vilket 
kan vara problematiskt. Typen av publikation som ska analyseras kan också medföra problem, 
som till exempel avhandlingar, som inte representerar ny kunskap och påverkas av handledare 
och institutionen där de är skrivna. Om det är tidskrifter som ska analyseras kan det vara svårt 
att veta om de är representativa för ämnesområdet. För att komma till rätta med detta 
klassificeras publikationerna enligt den information som finns i källförteckningen. Kvalitetens 
subjektivitet, det vill säga att det finns olika anledningar att citera på ett visst sätt vid ett visst 
tillfälle, gör det omöjligt att generalisera resultaten av kontext- och innehållsanalyser. 
 
Kvalitet kan, som flera forskare påpekat, inte bedömas objektivt och med tanke på alla brister 
som påvisats med citeringsanalys verkar metoden inte vara väl anpassad för att användas vid 
evaluativa studier. Bristerna gör det svårt att tolka material insamlat från citeringsindex 
korrekt. Alltför många aspekter påverkar resultaten av citeringsanalyser och kvantifiering av 
citeringar verkar inte alltid vara möjlig. Citeringsanalys är en vanligt förekommande metod 
inom bibliometrisk forskning, men många problem verkar ha förblivit olösta.  Wormell menar 
att den ökade medvetenheten kring problemen minskar felaktigt användande av 
citeringsanalys vid evaluativa studier.205 Eftersom inga direkta slutsatser kan dras utifrån det 

 
203 Garfield 1979, s. 246-247. 
204 Garfield 1979, s. 62-63. 
205 Wormell 2001, 82-83. 



 49

                                                

relativt lilla material som jag undersökt, skulle det vara av intresse med en översikt över 
empiriska studiers resultat kring de problem som jag diskuterat i uppsatsen.  

6.2. Teorier 
 
Följande avsnitt diskuterar citeringsteoriernas styrkor och svagheter och hur forskningen 
förhåller sig till dessa. Teoretiska studier delas in i antingen innehålls- eller kontextanalyser 
eller inriktas mot citeringsmotiv eller citeringsbeteende. 
 
Den teoretiska grunden för citeringsanalys är att det finns en relation mellan citerade och 
citerande dokument. Det som med säkerhet kan sägas om citeringar är att de bekräftar att en 
författare påverkats av en annan, men inte i vilken utsträckning. Forskare har utgått från att 
citering är antingen en privat eller en social process. De argument som framkommit ur den 
litteratur jag läst förespråkar främst det sociala perspektivet, där val av problem, metod och 
teorier påverkas av sociala faktorer. Det har dock framkommit i litteraturen att det även är 
vanligt förekommande att citering ses som en privat process, tyvärr har det perspektivets 
förespråkare inte representerats i någon större utsträckning i mitt material. Detta beror på att 
perspektivet varit dåligt representerat i litteraturen. Perspektiven utesluter inte varandra, 
citeringar är både är en privat och en social process, enligt min mening. Forskare påverkas av 
sociala faktorer när de citerar, men de kan delvis vara medvetna om dessa faktorer och då 
välja att frångå dessa. Det är svårare att undersöka den privata citeringsprocessen och forskare 
väljer kanske därför att undersöka de sociala faktorerna som påverkar. 
 
Cronin urskiljer två teoretiska perspektiv: 
 

• En relativistisk position som utgår från vetenskapen som en social process och att 
forskares handlingar och beteenden är kontextberoende. 

• En normativ position där författarens val av referenser styrs av en internaliserad 
uppsättning normer. Det finns en överenskommelse inom den vetenskapliga 
gemenskapen om hur man citerar och varför.206 

 
Så som jag tolkat de teorier som beskrivits i uppsatsen, verkar Cronins sätt att se vetenskapen 
som ett socialt system och Nicolaisens metodologiska kollektivism, representera teorier 
utifrån den relativistiska positionen. Citeringar som begreppssymboler, belöningssystem och 
två-system modellen tolkar jag inom ramen för den normativa positionen. De båda 
positionerna utesluter inte varandra utan vävs hela tiden samman, vilket reflekteras i alla 
teorier. Problemen är, vilket MacRoberts och MacRoberts påpekar, relativa utifrån vilket 
perspektiv man väljer att se.207 Problemen försvinner inte bara för att man väljer att se utifrån 
ett annat perspektiv. Att se citeringar utifrån endast ett perspektiv fungerar inte och det verkar 
orimligt att formulera en generell citeringsteori, vilket bland annat Garfield och Thelwall 
påpekat.208 Det är lätt att kritisera till exempel det normativa perspektivet, eftersom det utgår 
från att forskare följer en uppsättning oskrivna regler, istället för att se på alla faktorer som 
spelar in. Normer kan alltid tolkas på olika sätt. Även om forskare i verkligheten inte alltid 
följer dessa normer och att normer skiljer sig åt mellan och inom olika discipliner, verkar det 
ändå finnas en önskan att genom ökad standardisering införa ett normsystem. Nicolaisen 
påpekar att teoriformulering sker inom gränserna för forskningstraditioner, som begränsar vad 

 
206 Cronin 1984, s. 1-3. 
207 MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 342. 
208 Garfield 1998b, Thelwall 2005. 
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som anses vara ett problem och dess lösning.209 Det normativa perspektivet går alltså inte helt 
att utesluta eftersom institutioner där forskning bedrivs också påverkar forskningen. De 
verkliga skälen till att forskare citerar så som de gör går dessutom aldrig helt att klargöra, 
eftersom skälen inte alltid är vetenskapliga. Utfrågning kommer troligen inte resultera i att 
hela sanningen kommer fram och det är omöjligt att veta hur mycket detta påverkar resultaten 
av citeringsanalyser. Det relativistiska perspektivet verkar också problematiskt. Olika 
kontextanalyser ger väldigt begränsade resultat, som inte går att generalisera. Kontext och 
innehållsanalyser ger heller inte insikt i författarens kognitiva process. Jag har inte funnit att 
forskningen gått vidare med att undersöka de brister som MacRoberts och MacRoberts 
påpekar i kapitel 5.7, istället verkar problemen undvikas inom den teoretiska forskningen. 
Möjligen diskuteras problemen inom den empiriska forskningen.  
 
Problemen finns där oavsett vilket teoretiskt perspektiv man väljer att se och visar på att 
citering är mycket komplext med många faktorer som påverkar när och varför någon citerar.  
 
Mertons belöningssystem förespråkar det normativa perspektivet och kritiseras för följande: 
 

• Tidskrifter etablerades för att kommunicera vetenskapliga idéer, inte göra anspråk på 
dem. 

• Det finns motnormer till Mertons normer för vetenskap, som kan vara lika giltiga. 
• Belöningssystemet förklarar inte citeringsprocessen tillräckligt väl. 
• Citeringsanalys fungerar som ett redskap för sociologiska studier, men inte för 

evaluering. 
 

Citeringar tolkas inte bara inom ramen för belöningssystemet, utan citeringar fungerar som en 
del av tre olika system. Mertons teorier visar alltså endast på en del av citeringsprocessen. 
 
De tre systemen är följande: 
 

• Retoriska systemet 
• Belöningssystemet 
• Kommunikationssystemet 

 
Enligt Cozzens blir det problematiskt när ett begrepp tillhör ett av dessa system, men används 
inom ramen för ett av de andra systemen.210 Leydesdorff och Amsterdamska menar att 
citeringar har multidimensionella egenskaper. Man måste veta om man ska betrakta citeringar 
som länkar mellan texter, författare av texter eller författare och texter. De menar att 
problemet ligger i översättningen mellan de sociala och kognitiva aspekterna av citering och 
för att lösa detta är det viktigt att specificera betydelsen av citeringar.211 Att tydligt specificera 
vad man avser att mäta och de begrepp som används är en självklar del av forskning, men 
inom citeringsteoriforskningen verkar det som om allt för många faktorer spelar in. 
Leydesdorff formulerar, vad han anser vara en ny citeringsteori, där det är citeringar som är 
objektet som ska förklaras utifrån ett dynamiskt perspektiv. Citeringsanalysen visar på en 
evolutionär utveckling utifrån olika kontext.212  
 

 
209 Nicolaisen 2003, s. 13. 
210 Cozzens 1989, s. 441. 
211 Leydesdorff & Amsterdamska 1990, s. 306-307. 
212 Leydesdorff 1998. 
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Det finns ett krav på ökad förståelse för vad citeringar innebär och uttrycker hos olika grupper 
och krav på standardisering och undervisning samt kvalitativa perspektiv på citeringar. 
Standardisering av citeringspraxis skulle förbättra informationssökning i citeringsindex. Det 
skulle även underlätta för studenter och forskare om de utbildades i att förstå syftet med 
citeringar bättre.  
 
Den praktiska nyttan av citeringsindexering som ett komplement till ämnesindexering gör det, 
enligt Garfield, möjligt att använda sig av citeringsanalys utan en övergripande teori. Vissa 
problem är troligen omöjliga att komma till rätta med. Garfield menar att det är omöjligt att 
förutse om ett citat kommer att bli relevant och att det alltid finns nya skäl till att citera. 
Istället borde olika maximer ligga till grund för citering.213 Skillnaden mellan Garfields 
maximer och en teori, anser jag vara hårfin eftersom de diskuterar samma problem. 
 
Grundtanken inom bibliometrin är att citeringar kan kvantifieras, men Cozzens menar att det 
även behövs kvalitativa aspekter och att alla variabler som påverkar citering inte kan 
kvantifieras eller ens identifieras. Cozzens menar att forskningen bör fokusera på följande: 
 

• Förenkling och organisering av sätten forskare närmar sig problemen med 
citeringsanalys. 

• Kvalitativ teoretisering. 
• Bättre grepp om citeringens dynamik innan kvantifiering. 
• Öka förståelsen för vilken del av vetenskapliga framsteg som indikeras av citeringar. 
• Begreppen reflekterar olika system.214 

 
Cozzens menar även att det retoriska systemet borde gå före belöningssystemet215, men är det 
så inom alla discipliner? Inom vissa områden dominerar kanske belönings- eller 
kommunikationssystemet?  
 
Mycket diskussion verkar föras kring just problemen med insamlingen av material för 
citeringsanalys. MacRoberts och MacRoberts menar att problemen vid insamlingen gör att det 
inte ens finns några data att basera citeringsanalyser på.216 Men forskningen använder sig 
ändå av dessa data och det borde därför föras en diskussion kring hur sådana data ska tolkas.  
 
Mycket tyder på att forskningen borde ägna sig åt grundforskning och reda ut problemen med 
citeringsindex och bibliometriska metoder eller att helt finna nya bättre metoder. 
Informationsåtervinning med hjälp av citeringar fungerar som ett bra komplement till 
sökningar i till exempel referensdatabaser. Standardisering och undervisning av citeringars 
betydelse skulle förbättra ytterligare. Idag anses det inte vara lämpligt att jämföra olika 
områden på grund av att det råder stora skillnader vad gäller citeringspraxis mellan och inom 
discipliner. Vad gäller problemen som är knutna till insamling av data från citeringsindex, 
borde den tekniska utvecklingen kunna komma till rätta med några. Till exempel kan allt 
större databaser göra det möjligt att inkludera fler monografier, fler länder, språk och 
ämnesområden. Stor vikt läggs då vid att ställa ”rätt” sökfrågor till systemen och systemens 
utformning, en uppgift för IR-forskningen. 
 

 
213 Garfield 1998b. 
214 Cozzens 1989. 
215 Cozzens 1989, s. 445. 
216 MacRoberts & MacRoberts 1989, s.345. 
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Flera forskare, till exempel Garfield och Thelwall, menar att det inte är ett rimligt 
forskningsmål att finna en generell citeringsteori. Enligt Garfield kommer det alltid finnas nya 
skäl att citera.217 De olika teorierna som jag presenterat i uppsatsen ger alla olika intressanta 
infallsvinklar, men det finns alltför många variabler som påverkar citering, vilket försvårar 
framsteg inom teoriforskningen. 
 
Det verkar som om det görs undersökningar inom samma ämnesområden som ger olika 
resultat. Vissa undersökningar visar på att höga citeringstal korrelaterar positivt med 
kvalitetsindikatorer medan andra visar att så inte är fallet. Jag har inte studerat empiriska 
undersökningar, förutom när de ingått i argumentationen för och mot citeringsanalys som 
metod, men eftersom citering är ett komplext område som sträcker sig över många discipliner 
är det möjligt att det helt enkelt skiljer sig åt. Frågan är om det ens går att göra jämförelser 
inom en disciplin eftersom det ofta råder stora skillnader även inom discipliner och om det 
överhuvudtaget leder till några relevanta resultat att göra detta. 

7. Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte har varit att ge en översikt över vilka teorier och metoder som används inom 
den bibliometriska forskningen. Jag har haft ett kritiskt förhållningssätt till och pekat på 
svagheter och styrkor hos olika teorier och metoder. Följande frågeställningar har besvarats: 
  

• Vilka teorier och metoder finns inom citeringsforskning? 
• Vilka svagheter och styrkor finns med dessa teorier och metoder? 
• Hur förhåller sig den bibliometriska forskningen till problemen med citeringsanalys? 
• Vilka områden kräver mer forskning? 

 
För att svara på frågeställningarna har jag studerat litteratur som diskuterar teorier och 
metoder inom bibliometrin. Syftet har varit att urskilja centrala idéer och inte göra en 
heltäckande analys av all forskning inom området. 
 
Introduktionen av SCI, SSCI och AHCI på 1960- och 1970-talen öppnade upp för ett nytt sätt 
att söka information och även nya forskningsområden som vetenskaplig kartläggning och 
evalueringsstudier. Bibliometri är ett interdisciplinärt forskningsfält och sträcker sig över alla 
vetenskapliga områden. De variabler som undersöks är publikationer, författare, källmaterial 
och citeringar. Den vanligaste bibliometriska metoden är citeringsanalys, som inkluderar all 
forskning som baseras på citeringar. Citeringsanalys delas in enligt typ av metod; källanalys 
och hänvisningsanalys. Det finns många användningsområden, som till exempel 
litteraturövervakning, informationsåtervinning, vetenskaplig kartläggning, evaluering av 
forskare och forskningsinstitutioner och länkanalys. 
 
Mycket kritik har riktats mot citeringsanalys som metod. En del av kritiken riktas mot själva 
sammanställandet av data baserat på citeringsindex och olika tekniska aspekter av dessa. Det 
ifrågasätts även vad citeringar egentligen mäter och om det verkligen är lämpligt att utvärdera 
enskilda forskares forskningsprestationer med hjälp av citeringar. Resultaten av 
citeringsanalyser blir därför svåra att tolka.  
 
Det råder delade meningar vad gäller behovet av en generell citeringsteori. Vissa forskare 
anser att teoriforskningen inte drivs framåt eller att det saknas en teori eller att det inte alls 

 
217 Thelwall 2005, Garfield 1998b. 
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behövs någon. Citering är ett komplext område och kan ses på utifrån många olika perspektiv. 
Cronin urskiljer ett normativt och ett relativistiskt perspektiv. Citeringar kan ses antingen som 
en social eller en privat process. De anses även gränsa mellan tre olika system som interagerar 
med varandra; ett retoriskt, ett belönings- och ett kommunikationssystem. Svårigheten ligger i 
att finna en teori som beaktar alla aspekter av citering, vilket av flera forskare anses omöjligt 
och inte alls nödvändigt. 
 
Ett sätt att förbättra citeringsforskningen är att standardisera citeringar samt att undervisa om 
citeringars betydelse. Problemet är att det råder stora skillnader mellan olika 
forskningsområden och frågan är hur en sådan standardisering skulle se ut. Idag anses det inte 
vara lämpligt att jämföra olika områden på grund av detta.  
 
Resultatet av uppsatsen visar att framförallt citeringsanalysen har stora brister och att metoden 
bör användas med försiktighet. Det är även nödvändigt att inkludera resultat från empirisk 
forskning för att få en mer rättvis bild av citeringsanalys som metod och citeringsteorier. Det 
verkar heller inte rimligt att försöka formulera en generell citeringsteori, utan många olika 
perspektiv ger olika infallsvinklar på citeringar. 
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