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Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to make a critical 

analysis of Journal Impact Factor (JIF). JIF is today the most 
widespread quantitative measure for evaluating scientific 
journals. Although it is internationally used and is 
considered authoritarian many problems have been observed. 
This has led to that the validity of JIF has been questioned. 
To identify JIF’s limitations the following issues have been 
raised: Which are the problems with citation analysis? What 
criticisms have been directed towards Journal Impact Factor 
as a measure for evaluating scientific journals? The 
theoretical framework consists of theories about citation 
behaviour and a discussion about the characteristics of a 
scientific journal. In order to answer our questions a 
compilation of earlier and contemporary research about 
citation analysis and JIF has been conducted. The result has 
been divided into two parts; citation analysis and JIF. Since 
JIF is a measure based on citation rates, an understanding of 
the problems surrounding citation analysis is a necessity to 
get a complete picture of JIF and its limitations. In the part 
about JIF an identification and discussion about the specific 
problems surrounding the measure takes place. The result 
shows that the main problems concerning citation analysis 
are that there exist different citer motivations and citation 
practice among scholars and disciplines which makes it hard 
to draw any conclusions about what citations may represent. 
The main problems concerning JIF are that some journals are 
favoured because of publication language, publication rate, 
document types, audience and the research process within 
disciplines. Despite its problems JIF can be regarded as a 
valid measure for evaluating scientific journals. 
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1. INLEDNING 
 
Vetenskaplig kommunikation kan ske på flera sätt; den kan ske informellt genom samtal 
forskare emellan eller formellt genom publicering av forskningsresultat i något medium. 
De olika medierna har genom tiderna varit av skiftande slag; brev, tidskrifter, 
monografier, almanackor och kalendrar. Det medium som har fått störst betydelse för 
den vetenskapliga kommunikationen är tidskriften. Tidskriften är av särskild betydelse 
inom de tekniska, naturvetenskapliga och medicinska forskningsområdena där den är 
den primära källan för publicering av forskningsresultat. (Fjällbrant 1997) Som forskare 
är det av stor vikt att publicera sina resultat i ett medium som signalerar att forskningen 
står för en viss kvalitet. Idag finns stora informationsmängder att tillgå vilket innebär att 
det ställs höga krav på oss som informationssökare att finna relevant information. Vi har 
inte någon praktiskt möjlighet att söka igenom allt informationsmaterial utan måste göra 
ett urval. I informationssökningen vänder man sig således till en källa som man vet 
anses stå för hög kvalitet. Det blir därmed allt viktigare för forskarna att bli publicerad i 
ett medium som förknippas med kvalitet. (van Dalen & Henkens 2005, s. 209) 
 
Mot bakgrund av detta uppstår frågan: hur vet man, när man söker efter vetenskaplig 
information, vilka tidskrifter som anses stå för en hög vetenskaplig kvalitet inom de 
olika forskningsområdena? Som snart utexaminerade biblioteks- och informationsvetare 
med fokus på att arbeta som bibliotekarier står vi undrande inför problemet med att 
känna till hur vetenskapliga tidskrifter utvärderas. Som blivande bibliotekarier upplever 
vi det som särskilt relevant att känna till hur stort inflytande de olika tidskrifterna har 
inom respektive forskningsområde för att kunna vägleda våra användare i deras sökning 
efter kvalificerad information. Samtidigt kan det vara svårt som nyutexaminerad med 
begränsad yrkeserfarenhet att känna till vilka tidskrifter som anses vara de främsta inom 
ett forskningsområde, då det är en kunskap som ofta tillgodogörs genom 
yrkeserfarenhet. Det finns dock ett flertal vägledande metoder att ta till hjälp för att 
utvärdera tidskrifter. Den bibliometriska metoden citeringsanalys studerar bland annat 
vilken synlighet en tidskrift har inom den vetenskapliga sfären genom att räkna 
citeringar. Institute for Scientific Information (ISI), har utvecklat ett mått inom 
citeringsanalys för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter: Journal Impact Factor (JIF) 
som finns tillgänglig i Journal Citation Reports (JCR). JIF mäter hur ofta den 
genomsnittliga artikeln i en tidskrift är citerad inom en tvåårsperiod. I metoden ligger 
antagandet om att antalet citeringar en tidskrift mottagit säger något om dess inflytande 
inom forskningsvärlden. JIF används idag av såväl forskare som yrkesverksamma som 
hjälpmedel vid utvärdering av tidskrifter. 
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1.1 Problemformulering och syfte 
 
JIF är idag den vanligaste kvantitativa metoden för att utvärdera vetenskapliga 
tidskrifter. Metoden är internationellt spridd och har ansenlig auktoritet. Den anses vara 
en av de främsta metoderna för att identifiera nyckeltidskrifter inom en disciplin. Ett 
flertal problem har dock uppmärksammats med JIF som har lett till att dess lämplighet 
har ifrågasatts. (se Gisvold 1999, Seglen 1997 och Hecht, Hecht & Sandberg 1998) Det 
har ifrågasatts huruvida en tidskrifts citeringsfrekvens kan vara en indikation på dess 
betydelse inom den vetenskapliga sfären. Det då det råder en oklarhet kring vad 
citeringar kan anses representera eftersom citeringspraxis och citeringsbeteende skiljer 
sig åt mellan olika discipliner. Vidare anses beräkningen av JIF gynna vissa discipliner 
och dokumenttyper. Vi finner det därmed av intresse att undersöka metoden närmare för 
att se vilka begränsningar som finns med JIF. 
 
Syftet med den här studien är att göra en kritisk analys av JIF som metod för att 
utvärdera vetenskapliga tidskrifter. För att kunna problematisera JIF kommer vi även att 
undersöka citeringsanalys. För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar 
formulerats:  
 

• Vilka styrkor och svagheter finns med citeringsanalys?  
 

• Vilken kritik kan riktas mot Journal Impact Factor som metod för att utvärdera 
vetenskapliga tidskrifter? 

1.2 Bakgrund 
 
Vi avser i det här kapitlet att ge en bakgrund till vårt problemområde genom att ge en 
kort introduktion till vetenskaplig kommunikation, JCR samt JIF. 

1.2.1 Vetenskaplig kommunikation 
 
Den vetenskapliga processen förutsätter ett behov av att sprida och dela 
forskningsresultat och metoder. Det är nödvändigt att sprida forskningsresultat som 
undersökningar kommer fram till för att resultaten ska kunna prövas och därmed 
möjliggöra vidare forskning då ”litteraturen avspeglar forskningsaktiviteten, eftersom 
offentliggörande av resultat samt formell kommunikation även i vidare bemärkelse är en 
viktig del av vetenskapen och teknologin”. (Kärki & Kortelainen 1998, s. 9) Fjällbrant 
menar att såväl den informella som den formella kommunikationen spelar en viktig roll 
i spridandet av forskningsresultat. Den informella kommunikationen sker via verbala 
kanaler genom personliga kontakter med andra forskare eller genom att delta på 
seminarier eller konferenser. Den formella kommunikationen sker genom publicering av 
ett forskningsresultat i något medium. Det är framförallt den formella kommunikationen 
som är av stor vikt för den vetenskapliga processen då det är en nödvändighet för 
forskare att offentliggöra sina forskningsresultat. Utan ett publicerande kan inte resultat 
kritiskt granskas och verifieras. Således är ett offentliggörande av forskningsresultat 
viktigt för att vidare forskning ska kunna genomföras. Ingen forskning sker oberoende 
av tidigare forskning. Likaså är publicering av forskningsrön nödvändigt för att 
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resultaten ska kunna spridas till en större mängd läsare och för att etablera konsensus. 
(Fjällbrant 1997)  
 
På senare år har ett ökat intresse för forskning om den vetenskapliga kommunikationen 
växt fram. Det gäller i synnerhet forskning om specifika discipliner där det anses vara 
ett tecken på en disciplins mognad och självmedvetenhet att känna till den egna 
disciplinens kommunikationsmönster. (Borgman 1990, s. 12) Borgman definierar den 
vetenskapliga kommunikationen på följande sätt: 
 

By scholarly communication we mean the study of how scholars in any field … use 
and disseminate information through formal and informal channels. (Borgman 
1990, s.13) 

 
Forskning om den vetenskapliga kommunikationen inkluderar studier av den 
vetenskapliga kommunikationens framväxt, förhållandet mellan forskningsområden och 
discipliner och förhållandet mellan formella och informella metoder för vetenskaplig 
kommunikation. (Borgman 1990, s.13f) Den formella vetenskapliga kommunikationen 
studeras med hjälp av bibliometriska metoder vilket vi kommer gå in närmare på i 
kapitel 3.2. 
 

1.2.2 Journal Citation Reports   
 
Det var när Science Citation Index (SCI) skapades 1963 av ISI, grundat av Eugene 
Garfield, som citeringar på allvar började användas för att kartlägga vetenskaplig 
forskning och utvärdera forskares prestationer. Grundantagandet med ett citeringsindex 
är att värdet av information bestäms av dem som använder informationen. Ju oftare en 
artikel citeras, ju större inflytande har den inom forskningsområdet, vilket var Garfields 
utgångspunkt när han skapade SCI. Syftet med SCI var att förbättra återvinningen av 
forskningsresultat genom att ta med referenser i de bibliografiska posterna. SCI ansågs 
unikt då det innehöll data från flera discipliner, vilket inte funnits tidigare. (Thomson 
Scientific 2005a) 
 
Idag är det databasproducenten Thomson Scientific, tidigare ISI, som ansvarar för SCI 
och JCR. Thomson Scientific har som syfte att förse forskare med högkvalitativ 
information. Deras mål är att kunna tillhandahålla forskare med den information de 
behöver för att kunna göra nya upptäckter. Detta sker genom ISI Web of Knowledge, 
som erbjuder sökningar i databaser, men även analytiska verktyg som JCR. (Thomson 
Scientific 2006a) 
 
En del av Web of Knowledge är Web of Science, vilken innehåller citeringsdatabaserna 
Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) och Arts & 
Humanities Citation Index (AHCI). I SCI återfinns naturvetenskaplig, medicinsk och 
teknisk litteratur. SSCI är inriktad på samhällsvetenskaplig litteratur, medan AHCI 
innehåller humanistisk litteratur. (Thomson Scientific, 2006b) Det som skiljer ISI: s 
citeringsdatabaser från andra bibliografiska databaser är att de förutom bibliografiska 
uppgifter och abstracts även innehåller artiklars referenslistor. I indexen skapas en 
bibliometrisk citering genom att vända om förhållandet mellan de citerande och de 
citerade publikationerna. Referenslistor ändras till förteckningar över citeringar som 
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pekar på i vilka artiklar en särskild publikation citerats. (Kärki & Kortelainen 1998, s. 
24) 
 
JCR är en resurs som möjliggör utvärdering och jämförelser av tidskrifter genom att 
använda citeringsdata. Här finns kvantitativ data genom vilka det kan göras 
systematiska och objektiva utvärderingar av ledande vetenskapliga tidskrifter. JCR är 
den enda resurs som tillhandahåller statistisk information baserad på citeringsdata för att 
göra utvärderingar av tidskrifter. (Thomson Scientific 2006c) När JCR introducerades 
utökades användningen av citeringsanalyser till att även innefatta undersökningar av 
förhållanden mellan olika tidskrifter vars syften är att kommunicera forskningsresultat. 
(Todorov & Glänzel 1988, s. 47) 
 
De tidskrifter som finns representerade i JCR är utvalda och granskade av 
ämnesexperter, så kallad peer review, och anses vara de främsta inom respektive 
disciplin. JCR publiceras årligen i två upplagor, JCR Science Edition och JCR Social 
Sciences Edition. JCR innehåller sammanlagt ca 7600 tidskrifter, varav 5900 finns i 
JCR Science Edition och 1700 inom JCR Social Sciences Edition. (Thomson Scientific 
2006c)  
 
I JCR finns bland annat information om vilka tidskrifter som är de mest citerade inom 
en disciplin och vilka som har högst JIF. Det finns även möjlighet att sortera 
tidskriftsdata genom redan förbestämda fält. Fälten består av olika mått eller indikatorer 
som beräknas med citeringsdata. De olika måtten är: JIF, immediacy index, total cites, 
total articles och cited half- life. (Thomson Scientific 2006c) Då JIF är det mått som 
kommer att granskas i vår uppsats följer en utförligare beskrivning av metoden i kapitel 
1.2.3. De andra måtten förklaras här kort. Immediacy Index indikerar hur snabbt en 
tidskrifts material uppmärksammas och används, vilket visas genom hur mycket den 
citeras. Måttet representerar det genomsnittliga antalet gånger som en artikel citeras 
samma år som den publiceras. Immediacy Index räknas ut genom att dividera antalet 
citeringar en tidskrift erhållit ett speciellt år med antalet artiklar som den publicerat 
under samma år. (ISI Web of Knowledge 2005a). Immediacy Index påverkas av 
faktorer som periodicitet, publiceringsförseningar, tidskriftens spridning och 
språk.(Todorov & Glänzel 1988, s. 49f) Total cites innebär det sammanlagda antalet 
gånger som en tidskrift har citerats av alla tidskrifter som finns i databasen under ett 
specifikt år. (ISI Web of Knowledge 2005b) Med total articles menas det sammanlagda 
antalet artiklar som publicerats i tidskriften under ett speciellt år. Cited half-life 
representerar genomsnittsåldern på litteraturen som citeras av andra artiklar under ett 
specifikt år. (ISI Web of Knowledge 2005c) Cited half- life är de antal år om man går 
tillbaka från det nuvarande året som står för 50 % av citeringarna i det nuvarande årets 
tidskrift. (Todorov & Glänzel 1988, s. 51) 

1.2.3 En introduktion till Journal Impact Factor 
 
JIF skapades under början av 1960- talet av Garfield och Sher för att kunna välja ut 
vilka tidskrifter som skulle ingå i SCI. Det var en självklarhet att de tidskrifter som ofta 
citerades skulle finnas med i SCI. Problemet var dock att om urvalet av tidskrifter 
endast baserades på totala antalet citeringar de erhållit så skulle inte de mindre 
tidskrifterna komma med. Detta eftersom stora tidskrifter publicerar många artiklar per 
år och därmed befinner sig i en mer fördelaktig position vid jämförelse av citeringar än 
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mindre tidskrifter som inte publicerar fullt så många artiklar. Garfield och Sher 
upptäckte därmed behovet av att kunna jämföra tidskrifter oberoende deras storlek eller 
citeringsfrekvens och skapade så måttet journal ”impact factor”. JIF utjämnade de stora 
tidskrifternas citeringsfrekvens genom att mäta den genomsnittliga citeringsfrekvensen 
per publicerad tidskrift. (Garfield 2005) Gradvis har termen impact factor utvecklats till 
att mena inte bara tidskrifters utan även forskares synlighet (impact). (Garfield 2005) En 
tidskrifts JIF anses vara representativ för de enskilda artiklarna och därmed också för 
artiklarnas författare. En forskares IF beräknas genom att summera JIF för de tidskrifter 
som forskaren har publicerat artiklar i. (Seglen 1997, s. 498f) Begreppen journal impact 
factor och impact factor används omväxlande och synonymt av forskare. Vi har valt att 
använda akronymen JIF när vi talar specifikt om tidskrifters impact factor. Akronymen 
IF används i de fall vi vill diskutera forskares impact factor. 
 
JIF är ett bibliometriskt mått som mäter hur ofta den genomsnittliga artikeln i en 
tidskrift är citerad inom en tvåårsperiod. JIF beräknas på citeringar från tidskrifter i 
JCR. (Gisvold 1999, s. 971) En ny JIF räknas ut för varje år. Mätmetoden är utvecklad 
av ISI och finns som tidigare nämnts tillgängligt i JCR. JIF: s användningsområden är 
flera, till exempel har det använts för planering av tidskriftsbestånd på bibliotek och vid 
tidskriftsrankning. JIF används även av forskare för att avgöra var de ska publicera sina 
forskningsresultat. (Garfield 2005) 
 
JIF för ett givet år beräknas genom att dividera antalet citeringar som en specifik 
tidskrift har mottagit de två föregående åren med antalet artiklar publicerade i tidskriften 
under samma två år. I täljaren inräknas citeringar från såväl artiklar som andra 
dokumenttyper. Det innebär att även citeringar från exempelvis brev och redaktionella 
inlägg räknas in i antalet citeringar som en tidskrift mottagit. Vid uträkningen delas 
däremot antalet mottagna citeringar endast med originalartiklar, översiktsartiklar och 
kommentarer. De andra dokumenttyperna räknas därmed inte in i nämnaren.  
 
Formel för beräkning av Journal Impact Factor 
 
Antal citeringar år 3 som tidskrift X erhållit år 1 och 2 

 
Antalet artiklar publicerade i tidskrift X år 1 och 2 
 
För att räkna ut JIF för år 2004 tas således antalet citeringar som tidskrift X mottagit av 
såväl den egna som andra tidskrifter i JCR under åren 2002 och 2003 och delar det med 
antalet artiklar som publicerats i tidskrift X under samma år. (Garfield 2005) 

1.3 Disposition 
 
I det här inledande kapitlet har vi presenterat det syfte och de frågeställningar som 
ligger till grund för den här undersökningen. Vi har även försökt ge en bakgrund till vårt 
problemområde genom att sätta JIF i en vidare kontext. Det har skett genom att 
diskutera den vetenskapliga kommunikationen och ge en kort introduktion till JCR och 
JIF.  
 
I kapitel två följer en presentation av hur vi har genomfört vår studie.   
 

= JIF 
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I kapitel tre ger vi en teoretisk förankring till undersökningens syfte och 
frågeställningar. Kapitlet tar upp den vetenskapliga tidskriften, forskningsområdet 
bibliometri samt teorier inom citeringsanalys. 
 
I kapitel fyra och fem lyfter vi fram, diskuterar och analyserar vi forskning om 
citeringsanalys och JIF. I kapitel fyra presenteras de antaganden som citeringsanalyser 
bygger på. Även de problem som omgärdar området samt citeringsanalysens styrkor 
diskuteras. I kapitel fem identifieras och diskuteras de problem som är specifika för JIF. 
Kapitlet lyfter också fram vilka förslag till förändringar av JIF som har förts fram inom 
forskningen. 
 
I kapitel sex besvarar vi våra frågeställningar. Vi sätter de problem som framkommit i 
föregående kapitel i relation till varandra och gör en kritisk analys.  
 
Uppsatsen avslutas med kapitel sju som består av en sammanfattning som summerar vår 
undersökning med fokus på de resultat som den har lett fram till.  

1.4 Begreppslista 
 
Bibliometri 
Bibliometri innebär studiet av den vetenskapliga kommunikationen med hjälp av 
matematiska och statistiska metoder. Bibliometriska metoder används för att mäta 
prestationer och produktion inom forskning. Läs mer om bibliometri i kapitel 3.2. 
 
Citeringsanalys 
Metod inom bibliometri som bygger på studiet av referenslistor. Citeringsanalys handlar 
om att studera samband och relationer mellan det citerade och det citerande dokumentet.  
 
Citeringsbeteende  
Motiv bakom varför en författare väljer att citera en specifik text eller författare.  
 
Citeringsdatabas 
Databas som förutom de bibliografiska uppgifterna och abstract även möjliggör sökning 
i dokuments referenslistor. Referenslistor ändras till förteckningar över citeringar som 
pekar på i vilka dokument en särskild publikation citerats. Läs mer om 
citeringsdatabaser i kapitel 1.2.2. 
 
Impact Factor (IF) 
Termen kan användas för att mena såväl tidskrifters som forskares synlighet. I den här 
uppsatsen används akronymen IF när vi diskuterar forskares vetenskapliga synlighet. 
Läs mer om IF i kapitel 1.2.3. 
 
Journal Citation Reports (JCR) 
Analytiskt verktyg som möjliggör utvärdering och jämförelse av vetenskapliga 
tidskrifter. JCR finns tillgängligt i ISI Web of Knowledge. Läs mer om JCR i kapitel 
1.2.2. 
 
 



7 

 
Journal Impact Factor (JIF) 
Bibliometriskt mått inom citeringsanalys med syfte att utvärdera vetenskapliga 
tidskrifter. JIF mäter hur ofta den genomsnittliga artikeln är citerad inom en 
tvåårsperiod. JIF finns tillgängligt i Journal Citation Reports (JCR).  
 
Peer review 
Ämnesexperter granskar vetenskapliga artiklar för att bedöma om de ska publiceras i en 
vetenskaplig tidskrift. Läs mer om peer review i kapitel 3.1.1. 
 
Vetenskaplig tidskrift 
En tidskrift vars primära funktion är att kommunicera vetenskapliga forskningsresultat. 
De artiklar som publiceras i en vetenskaplig tidskrift har genomgått peer review. Läs 
mer om den vetenskapliga tidskriften i kapitel 3.1. 
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2. METOD 
 
Syftet med den här studien är att undersöka JIF som metod för att utvärdera 
vetenskapliga tidskrifter. Studien kommer att anta formen av en forskningsöversikt. 
Backman menar att de främsta anledningarna till att göra en forskningsöversikt kan vara 
att det finns motsägande kunskap inom ett fält eller att det saknas en överblick över ett 
område. (Backman 1998, s. 67) JIF är idag den vanligaste kvantitativa metoden för att 
utvärdera tidskrifter. Trots dess vida användning råder det en åsiktsmotsättning bland 
forskare huruvida det är en lämplig metod, då ett flertal problem har uppmärksammats. 
Eftersom JIF används inom flera olika forskningsdiscipliner kan det vara svårt att bilda 
sig en övergripande uppfattning om problemen. Vi har därmed upplevt ett behov av att 
göra en sammanställande problematisering av JIF. En forskningsöversikt över 
citeringsanalys och JIF ter sig därmed som en lämplig metod för vårt studie. 
 
Vår undersökning består av två delar. Den första delen behandlar citeringsanalys. Här 
lyfter vi fram de antaganden som citeringsanalyser bygger på för att sedan kunna 
diskutera de problem som omgärdar området. Då JIF är en metod som bygger på 
beräkning av citeringar är en förförståelse av problem inom citeringsanalys en 
nödvändighet för att för att få en fullständig bild av problemen som omger JIF. De 
problem som återfinns inom citeringsanalys återfinns därmed även inom JIF.  
   
Den andra delen är fokuserad på JIF. Här identifierar och diskuterar vi de problem som 
är specifika för JIF och ser på vilka konsekvenser de kan få för forskningen i allmänhet 
och den vetenskapliga tidskriften i synnerhet. Vi ser också på vilka förslag till 
förbättringar och komplement till JIF som har framförts inom forskningen för att visa på 
i vilken mån det finns lösningar på problemen.  
 
De här delarna ligger sedan till grund för vår analys och diskussion. Problematiseringen 
av citeringsanalys och JIF består i att kritiskt analysera de problem som framkommit i 
resultatdelen för att på så vis komma fram till om JIF, trots dess begränsningar, kan 
anses vara en lämplig metod för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter. Analysen sker 
genom att vi sätter de problem som framkommer i resultatdelen i relation till vår 
teoretiska ram. Vi ser på hur citeringsbeteende och citeringspraxis kan påverka de 
resultat som framkommer vid citeringsanalyser och JIF. Vi ser också på vad de här 
resultaten kan anses representera beroende på vad citeringar anses mäta.  

2.1 Urval 
Det material som ligger till grund för vår undersökning består av en sammanställning av 
såväl äldre som samtida forskning om citeringsanalys och JIF. Då vårt problemområde 
inte har förändrats med avseende på hur JIF beräknas och vilka data som används sedan 
metoden utvecklades under sextiotalet, eller de problem som uppmärksammats med 
citeringsanalys, kan den äldre litteraturen anses vara relevant än i dag. Det här gör att vi 
har valt att inte göra ett tidsmässigt urval av källor. Eftersom en stor del av den äldre 
litteraturen har varit högst relevant för oss, har vi i vissa fall varit tvungna att använda 
andrahandskällor då originalkällorna har varit svåra att få tillgång till.  
 
Vårt urval av texter har skett genom att vi har ringat in forskningsområdet och 
identifierat nyckelpersoner genom att undersöka referenslistor. Det här har skett genom 



9 

att i inledningsfasen läsa standardverk inom och introduktioner till bibliometri för att på 
så vis upptäcka ett antal centrala problem med citeringsanalys och JIF, vilket blev 
utgångspunkten vid fortsatt materialinsamling. Vi har också urskiljt ett antal centrala 
forskare inom området, såsom Garfield och Rousseau. Utifrån deras referenslistor har vi 
sedan funnit ytterligare relevant litteratur och därefter använt oss av snöbollseffekten. 
Det slutgiltiga urvalet av material har sedan skett genom att vi jämfört referenslistorna 
från den litteratur vi insamlat för att på så vis få en bild över vilka de centrala forskarna 
och problemen inom området är. Den här forskningen har sedan fått ligga till grund för 
vår undersökning.  
 
För delen om citeringsanalys har vi i första hand använt oss av litteratur skriven av 
forskare inom bibliometri. I delen om JIF har vi valt litteratur skriven av forskare även 
inom andra discipliner såsom medicin och ekonomi, discipliner där JIF används i stor 
utsträckning. Det kan ge en fördjupad förståelse för de problem som JIF har kritiserats 
för. 
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3. TEORETISK RAM 
 
I fokus för vår undersökning står den vetenskapliga tidskriften. En förståelse för vad 
som kännetecknar och utmärker en vetenskaplig tidskrift är därmed nödvändig. Vi 
kommer därför att i det här kapitlet diskutera den vetenskapliga tidskriftens 
karakteristika. En kort introduktion till peer review som metod för att utvärdera 
vetenskapliga tidskrifter ges även. Då JIF är en metod som bygger på beräkning av 
citeringar kommer vi i det här kapitlet även att diskutera teorier inom citeringsanalys.  

3.1 Den vetenskapliga tidskriften 
 
I dagens informationssamhälle ökar ständigt informationstillgången, vilket leder till att 
allt fler forum för att nå ut med information skapas. Tidskrifterna är inte på något vis 
undantagna. Det etableras ständigt nya, såväl populärvetenskapliga som vetenskapliga 
tidskrifter. Tidskriften är tillsammans med patentdokument det medium som snabbast 
ökar i takt. (Meadows 2000, s. 88) Meadows menar att antalet tidskrifter står i relation 
till forskningsanslagens storlek. Då den vetenskapliga tidskriften är en produkt av ett 
vetenskapligt samfund eller disciplin, är det en naturlig följd att de discipliner som 
ekonomiskt sett ligger bra till har råd att satsa på en tidskrift. Forskningsanslagen är 
därmed en förutsättning för den vetenskapliga tidskriftens existens. (Meadows 2000, s. 
94f)  
 
Den vetenskapliga tidskriften är som tidigare nämnts ett av de viktigaste medierna för 
forskare att publicera sina forskningsresultat i. Vad som kännetecknar en vetenskaplig 
tidskrift är dock problematiskt då det inte finns någon enhetlig definition. (se Persson 
1991, Meadows 2000, Nisonger 1998)  I ”Harrod’s librarians glossary and reference 
book” finner vi följande definition: 
 

[A] journal with an academic or research-based target readership; often the product  
of a Learned Society and containing its transactions or proceedings.  
(Prytherch 2005, s. 411) 

 
Rousseau tar i artikeln ”Journal evaluation: Technical and practical issues” (2002) upp 
hur en kvalitetstidskrift kan definieras och vilka element som ska ingå för att en tidskrift 
ska anses vara av god kvalitet. I sin artikel refererar han till Zwemer som har listat sju 
punkter på vad som kännetecknar en tidskrift av hög kvalitet:  
 

1. Höga standarder för att acceptera manuskript (resultat ska baseras på ny 
vetenskaplig information, pålitliga metoder, adekvata kontroller och statistisk 
behandling av data) 

2. Tidskriften ska ha en bred representativ redaktionell styrelse med tillräcklig 
representation av subdiscipliner 

3. Redaktören ska använda ett kritiskt granskningssystem 
4. Tidskriften ska ha regelbunden publicering 
5. Tidskriften ska vara väl representerad i databaser 
6. De forskare som använder artiklar publicerade i tidskriften ska vara väl 

förtrogna med dess innehåll 
7. Tidskriften ska vara välciterad av andra publikationer  
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(Zwemer, se Rousseau 2002, s. 420f) 
 

De här punkterna menar Rousseau är några av de som Thomson Scientific använder för 
att bestämma vilka tidskrifter som ska upptas i deras databaser. Ytterligare punkter som 
Thomson Scientific anser viktiga för att avgöra om det är en tidskrift av hög kvalitet är 
att:  

 
8. Den innehåller abstract eller sammanfattningar på engelska 
9. Artiklarna innehåller författarens adress 
10. Den innehåller komplett bibliografisk information 
11. För nya tidskrifter kan även förlagets eller redaktörens rykte indikera något om 

dess kvalitet  
(Rousseau 2002, s. 420f) 
 
Hanson, bibliotekarie på universitetsbiblioteket vid Karolinska Institutet, har publicerat 
riktlinjer för vad som karaktäriserar den vetenskapliga tidskriften. Enligt dessa ska 
tidskriften vara en primärpublikation, det vill säga en tidskrift som endast publicerar 
forskningsresultat som inte tidigare har blivit publicerade. Artiklarna som publiceras i 
tidskriften ska följa vedertagna krav på vetenskapliga artiklars utformning och innehåll. 
Likaså ska de vara vetenskapligt granskade, s.k. peer- review, vilket vi kommer gå 
närmare in på senare i kapitlet. I tidskrifternas redaktionella rutor ska det framgå vem 
den ansvariga utgivaren är, vilka vetenskapliga granskare som är knutna till tidskriften 
liksom vilka krav tidskriften har för att publicera artiklar. (Hanson 2006) De tidskrifter 
som finns i JCR uppfyller kraven för primärpublikationer. Det innebär att det är de här 
tidskrifterna som det för varje år beräknas en JIF.  
 
Enligt Ulrich´s Periodical Directory1 finns det över 59 000 tidskrifter som benämns 
som academic/scholarly. (Ulrich´s Periodical Directory 2006b) Men det är svårt att 
finna några exakta siffror över hur många vetenskapliga tidskrifter som faktiskt 
existerar. Det är problematiskt av flera anledningar. Persson lyfter fram avsaknaden av 
en fullständig förteckning över befintliga vetenskapliga tidskrifter, framförallt på grund 
av bristen av en gemensam definition av tidskriftens karakteristika, som ett skäl. 
(Persson 1991, s. 10) Meadows menar att definitionerna kraftigt skiljer sig åt mellan 
länder och lyfter fram just begreppet ”scientific” som han menar att exempelvis 
engelsmän har en smalare definition av än amerikanare. Likaså används begreppen 
journals, serials och periodicals omväxlande som synonymer och omväxlande för att 
beteckna olika typer av publikationer. Beroende på vilken definition av de här 
begreppen som används blir resultaten över förekommande tidskrifter olika. Ytterligare 
en företeelse som försvårar uppskattningen av antal tidskrifter är problemet med att veta 
när en tidskrift upphör att existera. Problematiken lyfts fram av Meadows som menar att 
det är problematiskt att veta när en tidskrift inte längre ska tas med i beräkningen. 
Frågan blir då om utgångspunkten ska vara de tidskrifter som har en regelbunden 
publicering eller alla tidskrifter oavsett deras publiceringsfrekvens. Tidskrifter delas ofta 
upp i flera delar, går in i varandra eller byter namn. Till följd av dessa företeelser menar 
Meadows att det finns en tendens att siffrorna över antal existerande tidskrifter blir 
högre än vad som kan vara fallet. (Meadows 2000, s. 90)  
                                                 
1 Ulrich’s Periodical Directory är en ämnesövergripande databas som innehåller information om 
tidskrifter. Ulrich´s anses som en användbar källa av bibliotekarier och andra som behöver information 
om tidskrifter. (Ulrich´s Peridocal Directory 2006a) 
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3.1.1 Peer review 
 
De två främsta metoderna för att få fram indikatorer av publikationers kvalitet är  
peer review och citeringsanalys. (Martin & Irvine 1983, s. 66) Vi kommer därför i detta 
kapitel ge en kort introduktion till peer review. 
 
Vetenskaplig granskning, så kallad  peer review innebär att fackkunniga forskare 
granskar en artikel eller ett forskningsprojekt. Granskningen sker av flera skäl, 
exempelvis för att bedöma om artikeln ska publiceras i en primärtidskrift (Fisher & 
Powers 2004, s. 889) eller för att bedöma om projekt ska tilldelas forskningsanslag. 
(Moed 2005, s. 230) Granskningen är en metod för att säkerställa och upprätthålla en 
viss vetenskaplig kvalitet och har anor sedan mitten av 1600- talet. Genom att låta de 
artiklar som en författare önskar publicera i en tidskrift genomgå en granskning sorteras 
de artiklar som inte håller en tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet bort. Väl genomförd 
granskning leder till en högre kvalitet bland de publicerade artiklarna. Det ökar 
läsarkretsen, vilket i sin tur leder till fler citeringar av artiklarna i andra tidskrifter. 
Genom en granskning hindras även plagierade bidrag att publiceras. 
Kvalitetsgranskningen stärker därmed en tidskrifts renommé och fungerar som en viktig 
komponent i den ständigt ökande konkurrensen mellan tidskrifter. (Bence & Oppenheim 
2004, s. 351)  
 
Granskningen inleds med att författaren skickar in sitt bidrag till den tidskrift hon/han 
önskar publicera sig i. Redaktören för tidskriften avgör om artikeln ska granskas eller 
om den ska refuseras. Redaktören väljer sedan ut lämpliga granskare. (Fisher och 
Powers 2004, s. 889) De kan vara forskare knutna till tidskriften, kontakter till 
redaktören eller andra ämnesspecialister. (Bence & Oppenheim 2004, s. 352) 
Granskningen innebär en bedömning av hypotes och frågeställningar, teoretisk grund 
och metodik, men även språklig korrekthet och figurers utformning. Granskarna avgör 
om artikeln ska refuseras eller accepteras och i så fall vilka revideringar som ska göras 
av forskaren. Om forskaren bestämmer sig för att låta göra de revideringar som 
föreslagits genomförs de innan artikeln skickas in för en andra omgång av granskning 
som kan leda till refusering, acceptans eller rekommendationer om ytterligare 
revideringar innan artikeln slutligen publiceras. (Fisher & Powers 2004, s. 890) 
Processen kan vara utdragen, vilket gör att det tar lång tid innan publiceringen av nya 
och viktiga forskningsresultat sker. (Bence & Oppenheim 2004, s. 350) 
 
Frey riktar i sin artikel “Publishing as prostitution?: Choosing between one’s own ideas 
and academic success” (2003) skarp kritik mot peer- review systemet. Frey menar att 
systemet gör att publicering sker allt för mycket på granskarnas villkor. Forskare 
tvingas att ändra sina artiklar enligt granskarnas rekommendationer för att 
överhuvudtaget få publicera sig och vara en del av den vetenskapliga kommunikationen. 
Frey menar att det är omöjligt för forskare att inte gå med på att göra de föreslagna 
ändringarna, oavsett vad de själva tycker om dem, då det är publicering i de granskade 
tidskrifterna som är avgörande för deras fortsatta vetenskapliga framgång. Forskare 
tvingas därmed att välja på att akademiskt prostituera sig eller avstå från en akademisk 
karriär. (Frey 2003, s. 206f) Såväl Cole som Frey lyfter fram problematiken med att 
forskare utformar sina artiklar efter de riktlinjer som tidskriften ställer upp. Istället för 
att utforma sin artikel utifrån en sub jektiv syn på vad de anser vara viktigt och relevant 
lär de sig att ta med den information som tidskriften och granskarna anser vara viktig. 
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Det här gör att tidskrifternas redaktion och granskare har stort inflytande över vilken 
forskning som får publiceras. (Cole 2000, s. 125 & Frey 2003, s. 211) 
 
Seglen menar att peer review är den lämpligaste metoden för utvärdering av 
vetenskapliga tidskrifter, då han anser att det är nödvändigt att läsa ett verk för att kunna 
säga något om dess kvalitet. Han är dock kritisk till dagens peer review system som han 
menar har klara brister. De kommittéer som utses i peer review grupperna anser han har 
för generell kompetens och saknar den specialistkunskap som krävs för att kunna göra 
en bedömning av hög- och lågkvalitativa verk. (Seglen 1997, s. 498ff) Kritik mot 
systemet framförs även av Moed som påpekar att det alltid föreligger en risk att artiklar 
blir orättvist bedömda till följd av granskarnas subjektiva åsikter eller partiskhet. (Moed 
2005, s. 232) Seglen menar att det skulle behövas stora förändringar inom systemet 
innan det skulle kunna fungera som en kvalitetsindikator. Genom att standardisera 
principer, processer och kriterier inom peer review skulle det bli möjligt att få en hög 
standard på granskarna. (Seglen 1997, s. 498ff) 

3.1.2 Kvalitetsbegreppet  
 
Kvalitetsbegreppet inom den vetenskapliga kommunikationen är problematiskt. Peer 
review som vi diskuterade i föregående kapitel är en metod för att få fram en indikator 
av tidskrifters kvalitet, citeringsanalys är en annan. Det råder dock en 
begreppsförvirring kring vad citeringsanalys egentligen mäter. Vid citeringsanalyser 
anses hög kvalitet vara synonymt med antalet citeringar som en tidskrift erhållit. Det har 
dock ifrågasatts om ett kvantitativt mått kan säga något om kvalitet. Eftersom 
citeringsanalys är fokus för den här undersökningen kommer vi i det här kapitlet att med 
hjälp av olika forskare diskutera vad citeringsanalys och i synnerhet JIF anses mäta. Det 
kommer att ske genom att belysa olika aspekter av en vetenskaplig tidskrifts kvalitet vid 
citeringsanalys. 
 
Begrepp som quality, impact, visibility, utility och importance används omväxlande 
som synonymer och omväxlande för att påvisa olika aspekter av vad citeringar 
representerar. Begreppen är problematiska då det inom den vetenskapliga sfären inte 
verkar finnas någon konsensus kring begreppsdefinitionen. Få forskare har försökt att 
reda ut begreppen och flera (se Moed 2005 och Luukkonen 1990) refererar till Martin 
och Irvines definitioner som ett försök i att reda ut hur de olika begreppen hänger ihop 
och skiljs åt. Martin och Irvin menar att det generella målet med citeringsanalys är att få 
fram en kvalitetsfaktor. Dock tycker de att kvalitetsbegreppet är problematiskt. Det är 
viktigt att göra en distinktion mellan tre ofta förekommande begrepp för att förvissa sig 
om vad antal citeringar kan eller inte kan indikera. De här begreppen är: kvalitet 
(quality), betydelse (importance) och påverkan/inflytande (impact). (Martin & Irvine 
1983, s. 69f) 
 
Begreppet kvalitet syftar på själva forskningen. Kvalitet rör publikationens egenskaper 
och forskningen som beskrivs i den. Begreppet beskriver hur väl verket redogör för hur 
forskningen har genomförts, om det är fritt från uppenbara misstag, hur de matematiska 
formlerna är estetiskt utformade och hur originella slutsatserna är. Kvalitet är socialt 
och kognitivt beroende av den vetenskapliga kontexten. Kvalitet bestäms inte bara av 
forskarsamhället utan påverkas även av olika forskningsintressen med skilda sociala och 
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politiska syften. Det kan leda till att publikationers kvalitet värderas olika. (Martin & 
Irvine 1983, s. 70) 
 
Begreppet betydelse hänvisar till det potentiella inflytandet som publikationen kan ha på 
utvecklingen av kunskap inom ett forskningsområde. Det bygger på antagandet att 
kommunikation inom vetenskapen är väl utvecklad och sker utan större brister. Det 
finns dock faktorer som hindrar effektiv kommunikation av forskningsresultat mellan 
forskare, vilket kan leda till att det potentiella inflytandet skiljer sig från det faktiska. 
(Martin & Irvine 1983,  s. 70) 
 
Begreppet påverkan/inflytande beskriver en publikations faktiska inflytande på den 
omgivande forskningen. Det är dels beroende av dess betydelse för forskningen, men 
även av publikationens prestige, språk och tillgänglighet. (Martin & Irvine 1983, s. 70) 
 
Antalet citeringar en publikation erhåller anser Martin och Irvine bara är en av flera 
indikatorer, en partiell indikator och inte ett absolut mått på dess kvalitet, betydelse eller 
påverkan/inflytande. Det är en variabel som bestäms dels av den påverkan/inflytande 
som publikationen har för kunskapsutvecklingen inom ett område och dels av andra 
faktorer som sociala och politiska påtryckningar som exempelvis olika 
kommunikationspraxis, det vill säga olika citeringsbeteenden för olika individer, 
institutioner, länder och ämnesområden. (Martin & Irvine 1983, s. 71)  
 
Martin och Irvines olika definitioner av begreppen verkar dock inte ha fått någon större 
genomslagskraft inom forskningsvärden. Vi ser att begreppen i stor utsträckning 
används synonymt och att det i många fall inte reflekteras över hur de kan stå i relation 
till varandra.   
 
Det har flitigt diskuterats om och i så fall till vilken grad citeringsanalys och i synnerhet 
JIF kan ses som indikatorer på en tidskrifts kvalitet. De tidskrifter inom respektive 
disciplin där det är svårast att få sina artiklar publicerade har visat sig vara de med högst 
JIF. Garfield menar att JIF därför kan sägas vara en indikator på kvalitet. (Garfield 
2000, s. 373) Ett uttalande som styrks av flera studier som har visat på ett samband 
mellan hög frekvens av avvisade artiklar och hög JIF, vilket beror på att fler artiklar 
skickas in till tidskrifter med hög JIF. De har därmed möjligheten att sålla bland 
artiklarna och välja bort de som inte håller tillräckligt hög kvalitet. På det sättet kan de 
bibehålla en hög vetenskaplig kvalitet, även i längden. (Kaltenborn och Kuhn 2004, s. 
470) 
 
Leff menar att JIF endast i viss mån kan vara ett mått på vetenskaplig kvalitet. JIF mäter 
bara en aspekt av kvalitet och därför ska måttet inte tas som en absolut sanning av 
kvalitet. För att få en bredare och mer sanningsenlig bild av kvaliteten måste JIF 
användas i kombination med andra mått och metoder. (Leff 2005, s. 30) Moed anser att 
citeringar snarare mäter påverkan/inflytande än kvalitet, där det första begreppet kan ses 
som en aspekt av det andra. (Moed 2002, s. 81) Även Gisvold menar att metoden bara 
till viss del mäter vetenskaplig kvalitet. JIF säger ingenting om tidskriftens totala 
kvalitet och inte heller om dess bestående kvalitet eftersom det bara mäter citeringar 
gjorda under en tvåårsperiod. (Gisvold 1999, s. 972)  
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Seglen menar att JIF inte mäter vetenskaplig kvalitet, snarare är det ett mått som speglar 
den vetenskapliga nyttan. En författare citerar av många anledningar, citeringar behöver 
därmed inte vara en spegling av de mest betydelsefulla och kvalitativa verken. Att en 
tidskrift innehåller många artiklar som är frekvent citerade innebär därmed inte 
nödvändigtvis att de är kvalitativt betydelsefulla. Han är kritisk till bibliometriska 
indikatorer då de anses säga något om en publikations kvalitet utan att någon har läst 
den. Han refererar till Sidney Bennets ord: ”What matters absolutely is the scientific 
content of a paper, and nothing will substitute for either knowing or read it.” (Seglen 
1997, s. 502) Hansson instämmer med Seglen och menar att det råder en skevhet i 
citeringsfrekvensen mellan tidskriftens artiklar. Ett fåtal artiklar står för stor del av de 
mottagna citeringarna, medan övriga sällan eller aldrig citeras. Det tyder enligt Hansson 
på att det inte finns något samband mellan en artikels citeringsfrekvens och JIF för 
tidskriften som artikeln är publicerad i. Hansson förordar att JIF ska förkastas som ett 
verktyg för att mäta kvalitet då JIF snarare kan bli ett handikapp för tidskrifterna. 
(Hansson 1995, s. 906) Hecht et al. menar att JIF är problematiskt då det är ett mått som 
försöker kvantifiera vetenskaplig kvalitet, vilket de menar inte går att kvantifiera. 
(Hecht et al.1998, s. 81)  

3.2 Bibliometri som metod 
 
Bibliometriska metoder tillämpas för att studera den vetenskapliga kommunikationen. 
1969 instiftades termen bibliometri, tidigare statistisk bibliografi, av Alan Pritchard. 
Innebörden av uttrycket är att matematiska och statistiska metoder tillämpas på böcker 
och andra kommunikationsmedium. Pritchard definierar bibliometri på följande sätt:  
 

to shed light on the process of written communication and of the nature and course 
of development of a discipline (in so far this is displayed through written 
communication), by means of counting and analyzing the various facets of written 
communication. 
(Pritchard, se Borgman 1990, s. 13)   

 
Idag används termen för flera mått och indikatorer, vilkas syften är att mäta prestationer 
och produktion inom den vetenskapliga forskningen, med hjälp av data från den 
vetenskapliga litteraturen (Okubo 1997, s. 8f). Det var först när ISI skapade SCI och de 
andra citeringsdatabaserna som undersökningar inom bibliometri började expandera. 
Dessa möjliggjorde analyser på en högre nivå än vad tidigare varit möjligt med 
traditionella studier och innebar även att data fanns lättillgängligt till en acceptabel 
kostnad. (Borgman 1990, s. 11) 
 
Under åren har metoderna inom bibliometri utvecklats. Till en början syftade 
bibliometri främst till att göra beräkningar av citeringar medan det idag även innefattar 
att försöka få en förståelse för citeringars syfte och kontext, och förhållandet mellan 
olika metoder inom bibliometri. (Borgman 1990, s. 11) Idag används bibliometri inom 
olika områden. Bland annat för att belysa utvecklingen inom olika vetenskapliga 
discipliner genom att undersöka dess historiska utveckling, vilken framkommer i 
forskares resultat. Det används även av forskare som gör analyser av tidskrifter för att få 
fram de främsta inom ett ämnesområde. Genom att använda olika indikatorer mäts 
produktivitet och vetenskaplig kvalitet. (Okubo 1997, s. 8f) 
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Bibliometriska studier innehåller enligt Borgman en eller flera av tre variabler inom den 
vetenskapliga kommunikationen: producenter, produkter och begrepp. Med producenter 
syftas författare, enskilda eller sammansatta i grupper, institutioner, forskningsområden 
eller länder. Producenterna studeras i kontexten av att vara både sändare och mottagare. 
Bibliometriska analyser utförs oftast genom att undersöka producentens idéer i en eller 
flera av dess publicerade verk för att finna till exempel citeringsmönster. När det talas 
om produkter är fokus på det verk som forskaren publicerar. Det kan handla om en 
individuell artikel, ett konferenstryck eller monografier, men även samlingar som till 
exempel tidskrifter. Begrepp innefattar studier av författares egna begrepp och texter, 
men även indexeringstermer och klassifikation, vilka läggs till under 
publiceringsprocessen. Här väljer Borgman även att ta upp studier som fokuserar på 
syfte och motiveringar bakom citeringar, då hon anser att de ger mening åt produktens 
innehåll. Studier om författares terminologi eller tilldelad terminologi används främst 
för att finna strömningar av idéer inom och över olika discipliner. Forskning som 
fokuserar på i vilka sammanhang citeringar används vill bland annat undersöka 
motiveringarna till varför citeringarna används och vad de representerar. (Borgman 
1990, s. 16ff) 
 
De bibliometriska metoder och forskningsfrågor som är mest centrala och intressanta 
för vår studie är de som behandlar utvärdering av vetenskapliga publikationer och deras 
betydelse inom forskningsfältet. Vårt fokus i den här studien ligger på de metoder som 
utvärderar produkter i form av vetenskapliga tidskrifter, där beräkningar av citeringar 
används för att utvärdera en tidskrifts inflytande och kvalitet och sätta den i relation till 
andra tidskrifter. Den metod inom bibliometrin som gör detta är citeringsanalys. 
 
Citeringsanalys är den del inom bibliometri som studerar relationerna mellan dokument 
inom den vetenskapliga litteraturen och är även den del inom bibliometri som kallas 
utvärderande bibliometri. (Hertzel 2003, s. 295f) Citeringsanalyser utgör huvuddelen av 
de bibliometriska undersökningarna och används antingen ensamma eller tillsammans 
med andra bibliometriska eller icke bibliometriska metoder. (Kärki & Kortelainen 1998, 
s. 20) Luukkonen skriver att de referenser som återfinns i vetenskapliga publikationer 
kan vara en institutionaliserad form av att ge erkännande eller uppmärksamhet till 
tidigare forskning och att tillämpandet av citeringsanalys i vetenskaplig utvärdering 
bygger på denna tradition. (Luukkonen 1990b, s. 3) 
 
Citeringsanalyser bygger på studier av referenslistor. Smith menar att termer som bör 
skiljas åt inom citeringsanalys är citering och referens, där referens är det erkännande 
som ett dokument ger till ett annat dokument, medan en citering är det erkännande som 
ett dokument får från ett annat dokument. Generellt innebär en citering att det finns ett 
samband mellan en del eller hela det citerade dokumentet och en del eller det hela 
citerande dokumentet. Citeringsanalys är den del inom bibliometri som handlar om att 
studera dessa samband och relationer. (Smith 1981, s. 84)  

3.2.1 Teorier inom citeringsanalys 
 
Moed tar upp frågan om varför det kan det vara av intresse att studera referenslistor. 
Han menar att varje referenslista är unik och att det är mycket sällan som två 
referenslistor innehåller exakt samma referenser. En referenslista har en begränsad 
längd, vilken kan variera beroende på disciplin och typ av dokument och innebär att en 
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författare måste göra ett urval av vilka referenser som ska tas med i arbetet. Ett val 
måste göras mellan vilka texter som ska hänvisas till och vilka som ska exkluderas. 
(Moed 2005, s. 210) Det är detta val som många forskare inom citeringsanalys 
fokuserar på, varför en källa väljs över en annan. I fokus står olika citeringsbeteende för 
att finna förklaringar. 
 
Inom citeringsanalys har frågan om vad citeringar mäter och representerar och om 
denna representation kan säga något om exempelvis kvalitet eller inflytande blivit ett 
allt viktigare och större forskningsområde. Detta undersöks för att få en djupare 
förståelse av vad citeringsanalyser kan ha för betydelse som mätmetod inom 
bibliometri. En ensam teori om vad citeringar mäter saknas idag. Det har dock länge 
diskuterats om det kan finnas behov av ett ensamt teoretiskt ramverk inom 
citeringsanalys. Detta har dock visat sig svårt då kvantitativa vetenskapliga studier är 
flerdisciplinära och det kan vara problematiskt att omvandla en flerdisciplinär aktivitet 
till en tvärvetenskaplig aktivitet. Syftet med en teori skulle vara att ge en djupare 
förståelse av refereringspraxis och vad citeringar egentligen mäter. (Moed 2005, s. 209f) 
 
Bidragen till vad en teori om citeringar kan innefatta är många. Vi kommer här att ta 
upp perspektiv som finns inom området. 
 
Frågan om varför forskare citerar är relevant i denna uppsats. Garfield skriver att 
citerande både är subjektivt och kulturellt baserat, vilket innebär att det inte finns några 
definitiva tillfällen då forskare ska citera. Detta leder till att det kan skilja sig åt vilka 
källor olika forskare väljer att citera. Garfield ger förslag på tillfällen då citeringar kan 
vara lämpliga att använda, för att:  
 

- Ge hyllningar till pionjärer 
- Ge erkännande för relaterade arbeten (hyllning till kollegor)  
- Identifiera metod eller utrustning 
- Förse läsaren med bakgrundsläsning 
- Korrigering av sitt eget arbete 
- Korrigering av andras arbeten 
- Kritisera tidigare arbeten 
- Underbygga påståenden 
- Bekräfta data 
- Uppmärksamma kommande verk 
- Synliggöra dåligt spridda, indexerade eller ej citerade verk 
- Identifiera originalpublikationer i vilka en idé eller begrepp först diskuterats 
- Identifiera originalpublikationer eller andra verk där eponym först användes  
- Förkasta andras arbeten och idéer  
- Opponera sig mot andra forskares företräde till idéer och resultat 

 (Garfield 1977a, s. 84) 
 
Dessa är rekommendationer då det kan vara lämpligt att citera och anses som legitima 
citeringsbeteenden. Det förekommer dock tillfällen då citeringar används mindre 
seriöst. Manipulation av citeringar förekommer bland författare för att de bättre ska 
passa deras syften. Thornes ger exempel på hur manipulation av citeringar kan göras:  
 
- Alltför detaljerad eller alltför allmän citering 
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- Multipla publikationer, där något litet med publikationen ändras varje omgång 
- En forskningsrapport delas upp i flera kortare artiklar, som publiceras separat 
- Ömsesidiga korshänvisningar inom en grupp författare 
- Självciteringar, för att höja sin egen status 
- Redaktionella preferenser: författare försöker ta reda på vilka ämnen som föredras 

av olika tidskrifter och vilken stil de har för att ha en större chans att få bli 
publicerad i tidskriften 

- Författare citerar vissa verk då de tror att läsekretsen kräver eller förväntar dessa att 
bli citerade (Thornes, se Cronin 1984, s. 64) 

 
Belöningssystemet 
Merton menar att vi behöver veta mer om vad citeringar och referenser representerar 
och inte representerar för att kunna använda citeringsanalyser till att ge ytterligare 
förståelse för hur vetenskap är socialt och kognitivt organiserad. Han talar om ett 
belöningssystem. Belöningssystemet bygger på att verk ska få erkännande. I frågan om 
när verk ska citera anses den främsta orsaken inom detta system vara att erkänna 
intellektuella skulder, där belöningar inom vetenskapssamhället främst sker genom att 
forskare uppmärksammas av kollegor. (Merton 1968, s, 59) Merton tar i sin artikel ”The 
Matthew effect in science: The reward and communication systems of science are 
considered” (1968) upp flera tidigare undersökningar som närmare undersökt olika 
aspekter av belöningssystemet, där de främsta slutsatserna är att någon form av 
erkännande krävs för att stabilisera forskares karriärer. De visar även på att 
högpresterande forskare vid stora universitet får erkännande oftare än högpresterande 
forskare vid mindre universitet, och att fo rskare som får erkännande för sina arbeten 
tidigt i sin karriär är mer produktiva senare i karriären än de som inte uppmärksammas 
lika tidigt. (Merton 1968, s.56) Problem som finns inom belöningssystemet menar 
Garfield är att många författare inte är medve tna om sina intellektuella skulder, eller att 
de gör naiva antaganden om vad som är allmän kunskap. Arbeten som var kända och 
citerade för ett decennium sedan behöver inte nödvändigtvis vara kända idag.  
(Garfield 1996, s. 452) 
 
Ett vanligt förekommande citeringsmönster inom belöningssystemet är Matteus- 
effekten. Matteuseffekten innebär att redan välkända forskare får oproportionerligt stort 
erkännande för sina arbeten, samtidigt som det missgynnar juniora, mindre etablerade 
forskare, då de får oproportionerligt lite erkännande för likvärdiga arbeten. Ett namn har 
alltså stor betydelse. I de fall två forskare, en mer och en mindre etablerad, kommer på 
samma upptäckt ungefär vid samma tidpunkt och kommunicerar dem var för sig, är det i 
de flesta fall den mest etablerade som får det främsta erkännandet. För en mindre 
etablerad forskare kan det bli en ond cirkel, eftersom denne enligt Matteuseffekten får 
större problem med att få sin forskning publicerad. För oetablerade forskare kan en väg 
in i den mer prestigefyllda forskarvärlden då vara att samarbeta med beryktade forskare. 
När den oetablerade forskaren senare gör egna bra arbeten kan det ha varit av vikt att ha 
associerats med erkända forskare. Matteuseffekten leder till oavsiktlig dubbel orättvisa, 
där okända forskare blir orättvist bestraffade, medan kända forskare får orättfärdiga 
fördelar. (Merton 1968, s. 57ff) 
 
Retoriska systemet 
Cozzens skriver utifrån ett sociologiskt perspektiv om det retoriska systemet. I det 
retoriska systemet har citeringar funktionen att föra fram argumentationen i texter och 
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att påvisa att idéer är relevanta, logiska och övertygande. Det retoriska systemet 
relaterar till studier om citeringars innehåll och kontext. (Cozzens 1989, s. 437 passim) 
Cozzens menar att citeringar står i mitten av två system, det retoriska (konceptuella, 
kognitiva) systemet, genom vilket forskare försöker övertyga varandra om sina 
vetenskapliga idéer och belöningssystemet (erkännande, rykte), genom vilket anseende 
för forskning tilldelas. De olika idéerna och begreppen om citeringar skiljer sig mellan 
dessa modeller, där kvalitet och betydelse hänvisar till belöningssystemet, medan 
begrepp som relevans, nytta och inflytande är viktigare inom det retoriska systemet. De 
begrepp som hänvisar till båda systemen är till exempel inverkan och synlighet. 
(Cozzens 1989, s. 440f) 
 
Cozzens menar att citeringar främst ska ses som retoriska och sekundärt som 
erkännande. Där det retoriska systemet fastställer de primära villkoren och kriterierna 
för att citera och att belöningssystemet fastställer sekundära kriterier genom urval av 
referenser och deras plats i texter. Det är bra för forskare att citeras positivt och få 
erkännande från kollegor, då detta kan leda till att de blir eftersökta som medarbetare av 
kollegor men att detta inte är den främsta orsaken till varför citeringar ska användas. 
Den främsta funktionen av ett verk är att argumentera för en vetenskaplig idé 
övertygande och att konsten i att skriva vetenskapligt ligger i att ordna de tillgängliga 
retoriska resurserna som finns för att nå de målen. Att betala sina skulder som anses ha 
stor betydelse i belöningssystemet ska endast göras om idéerna anses tillföra något till 
arbetet, det är viktigt att de fyller en funktion i diskussionen. Citeringar av erkända 
författare ska alltså endast göras om deras tankar och idéer kan tillföra något till arbetet, 
och inte användas bara för att de är kända namn, vilket anses kunna ge vikt åt ett verk. 
(Cozzens 1989, s. 445)  
 
Cozzens menar att det retoriska systemet skapar de nödvändiga villkoren för citeringar, 
vilket innebär att de idéer som författare framhäver i sina arbeten måste vara relevanta 
och logiska, samtidigt som de måste vara övertygande. De ska vara ett försök att placera 
originalförfattarens idéer i en kontext där de kan få en betydelse. Citeringsetikett bara är 
sekundära kriterier som hjälper författaren att bestämma var i texten det ska ges 
erkännande genom explicita citeringar. Citeringsetikett tas bland annat upp inom 
belöningssystemet som syftar på att ägande inom vetenskapen är gemensamt och för att 
få erkännande för en idé så måste forskaren publicera den för allmänheten. En 
citeringsetikett utvecklas på detta sätt som fastställer att när en ny publicerad idé 
används så bör dess upphovsman tydligt citeras. Citeringsetiketten är en del av det 
övergripande systemet av social kontroll forskare emellan. (Cozzens 1989, s. 440) 
 
Cozzens menar att om bibliometriker ska förstå rollen som de retoriska faktorerna spelar 
inom citeringsanalys är det viktigt att sätta det retoriska systemet i relation till 
citeringsmönster som ”obliteration by incorporation” (OBI). (Cozzens 1989, s. 444) 
OBI innebär att de ursprungliga källorna till idéer utrotas genom att infoga dem i 
nuvarande accepterad och allmän känd kunskap. Genom OBI minskar antalet tydliga 
referenser till originalverket i publikationerna som använder det. Viss kunskap anses 
alltså vara så vedertagen att författare väljer att inte referera till den. Författaren tar för 
givet att dess läsare känner till originalkällorna, vilket leder till att vissa verk inte citeras 
alls. Ytterligare ett problem är att vissa läsare antar att det är personen som introducerar 
en viss idé eller begrepp som även har kommit på det. Sändaren av en idé kan ibland 
uppfattas som idéns skapare, vilket även det kan leda till att källor utrotas, då detta 
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mönster upprepats ett flertal gånger. (Merton 1979, s. ix) Här kan det bli som Lederberg 
skriver: ”The work that everybody knows … is hardly cited at all.”(Lederberg 1977, s. 
xiii) För att utrotning ska ske krävs dock att verket någon gång varit väl synligt och 
citerat inom det vetenskapliga samfundet. Utrotning sker alltså inte ofta av 
medelmåttiga verk som inte citeras i någon större utsträckning (Merton 1979, s. x) 
 
Det var Gilbert som introducerade idén om att citeringar kan användas som hjälpmedel 
för att övertyga som är en del inom det retoriska systemet. Gilbert menar att forskare 
citerar för att förbättra sin ställning, försvara sina påståenden mot attacker, övertyga 
andra och genom detta få en dominerande position inom sin disciplin. Forskare har en 
tendens att citera dokument som de tror att deras läsekrets uppfattar som auktoritära för 
att försvara deras forskningsresultat. De auktoritära dokumenten är de som är skrivna av 
de mest respekterade forskarna inom ett fält och att kunna finna argument i sina texter 
som passar in i forskarens egen text anses som viktigt. Gilbert anser att citeringar mäter 
ett verks auktoritet, eller mer generellt dess retoriska styrka, vilken definieras som i 
vilken utsträckning ett citerat verk passar in i den citerade författarens retorik. (Gilbert, 
se Moed 2005, s. 202f) 
 
Kommunikationssystemet 
Kommunikationssystemet samexisterar med de två ovannämnda systemen. Systemet 
fokuserar på publikationers tillgänglighet och läsekretsens storlek. Faktorer som 
påverkar detta är bland annat publiceringsland och publiceringsspråk, vilka inverkar på 
hur stor läsekrets publikationen är tillgänglig för och hur stor chans det är att 
publikationen uppmärksammas och läses. Publikationens läsekrets påverkas även av hur 
specialiserad inom sitt område den är, där specialiserade publikationer oftast når en 
mindre publik än de generella. Dessa faktorer påverkar hur många citeringar 
publikationen har möjlighet att få oavsett hur kvalitativ den är. (Kärki & Kortelainen 
1998, s. 59) Luukkonen ger som exempel att engelska är det främsta språket inom de 
naturvetenskapliga och tekniska disciplinerna, men att det inom samhällsvetenskap och 
humaniora finns en större nationell spridning på språken. Att en publikation är på ett 
visst språk behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att den kommer att bli mer 
uppmärksammad än en på ett annat språk, såvida det inte finns ett rådande språk inom 
forskningsdisciplinen. (Luukkonen 1990a, s. 15f)  
 
Luukkonen, som har studerat de tre systemen, menar att det är svårt att fastställa en 
hierarki emellan dem och menar att de påverkar varandra samtidigt: 
 

the rhetorical system sets the basic principles of citing in a given field, but the 
reward system motivates and the communication system creates the conditions for 
the choice of the persons and papers cited. (Luukkonen 1990a, s. 19) 

 
Det psykologiska perspektivet 
Cronin har en psykologisk ansats till att studera citeringsbeteenden och betonar att 
psykologiska faktorer kan förklara vissa mönster i hur och varför författare använder 
citeringar. Cronin anser att citerande är en personlig och subjektiv process vilken 
påverkas av sociala, institutionella och ideologiska faktorer. Dessa gör att 
citeringspraxis skiljer sig mycket åt mellan olika forskare. (Cronin 1984, s. 1f) Inom det 
psykologiska perspektivet reflekterar karaktären och kompositionen av referenslistor 
författares personligheter och professionella miljö. Vad citeringar mäter är oklart, men 
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mellanspelet mellan institutionella normer och personliga skäl måste studeras först. 
(Cronin 1984, s. 83) 
 
För att få en djupare förståelse för vad citeringar mäter talar Cronin om att närma sig 
citeringsanalys på två sätt, ”internalistic”, det inre, som fokuserar på kvantiteter och 
spridningsförekomst och ”externalistic”, det yttre, som inriktar sig mer på kontexten 
inom vilken författare ställer samman deras referenslistor. Båda dessa anser Cronin 
måste kombineras för att få en djupare förståelse av vad citeringar kan anses 
representera. (Cronin 1984, s. 85) 
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4. CITERINGSANALYS 
 
Frågan om vad citeringar kan anses representera är svår att besvara, då det framkommer 
skiftande åsikter inom forskningsfältet. Idag används citeringsanalyser i flera 
undersökningar för att utvärdera vetenskapliga verk, tidskrifter eller författare. 
Citeringsanalyser är dock inte problemfria och har genom åren fått utstå mycket kritik. 
Flera studier har undersökt dess värde och kommit fram till att det är en lämplig metod 
och stödjer dess användning. Kritiken som framförts och de positiva aspekterna med 
citeringsanalys kommer att presenteras i detta kapitel.  
 
Alla de artiklar som finns i vetenskapliga tidskrifter innehåller referenser. Forskare 
citerar genom titel, författare, vart och när dokument publiceras, verk som stödjer eller 
illustrerar det författaren vill förmedla med sin text. Garfield menar att citeringar är 
formella, explicita länkar mellan artiklar som har vissa gemensamma beröringspunkter, 
och kan därför användas för att se vilket inflytande artiklar har haft inom sitt 
forskningsområde. (Garfield 1979, s. 1) 
 
En fördel med citeringsanalyser är att insamlingen av data sker på ett lättare sätt än vid 
exempel intervjuer och frågeformulär. Citeringar finns redan tillgängliga och är redo att 
analyseras. Smith skriver: ”Citations are signposts left behind after information has 
been utilized and as such provide data by which one may build pictures of user 
behaviour without ever confronting the user himself.” (Smith 1981, s. 85) Vilket 
dokument som helst som innehåller en referenslista kan utgöra råmaterialet för en 
citeringsanalys. En annan positiv aspekt med citeringsanalyser är att de ger precisa och 
objektiva resultat. (Smith 1981, s. 85)  
 

4.1 Citeringsanalysens grundantaganden 
 
Smith tar upp flera antaganden som behandlar motiveringen av att citera och funktionen 
som citeringsanalyser kan fylla. Antaganden bakom citeringar som metod är följande:  
 

1. Citering av ett dokument antyder att dokumentet använts av den citerande 
författaren 

2. Citering av ett dokument, författare eller en tidskrift avspeglar kvalitén eller 
betydelsen av det dokumentet, författaren eller tidskriften 

3. Citeringar görs endast till de bästa verken 
4. Det finns ett ämnessamband mellan det citerade och det citerande dokumentet. 
5. Alla citeringar är likvärdiga  
(Smith 1981, s. 87ff) 

 
1. Citering av ett dokument antyder att dokumentet använts av den citerande 

författaren 
Detta antagande har två delar. Dels att författaren refererar till allt eller de viktigaste 
delarna av dokumenten i förberedelsen till dennes arbete, och dels att alla dokument 
som förtecknats har använts. Smith menar att det uppstår problem som utelämnande av 
referenser om inte dessa två krav lyckas uppnås. Vissa dokument kan vara 
undervärderade för att inte alla dokument som använts citerats och andra övervärderade 
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då inte alla citerade källor använts. Vidare menar Smith att det inte är helt klart att allt 
som citerats använts samtidigt som det som citeras bara är en liten del av allt som lästs, 
inte allt som läses och anses användbart citeras. Det blir alltså svårt att urskilja om ett 
dokument bara är citerat utan vidare läsning eller i vilken utsträckning det citerade 
dokumentet använts. Vad som ska tas med och vad som ska utelämnas kan skilja sig åt 
emellan olika författare. (Smith 1981, s. 87)  
 
2. Citering av ett dokument, författare eller en tidskrift avspeglar kvalitén 

eller betydelsen av det dokumentet, författaren eller tidskriften  
Antagandet bygger på att det finns ett positivt samband mellan antalet citeringar ett 
dokument får och synen på dess kvalitet. Smith menar dock att det inte automatiskt kan 
antas att en sällan citerad tidskrift är av sämre kvalitet då citeringsfrekvensen kan vara 
mycket olika beroende på till exempel tidskriftens funktion. Citeringsberäkningar ska 
ses som en grov indikator av kvalitet, och att resultat av citeringsberäkningar ska 
jämföras med alternativa kvalitetsindikatorer för att försöka finna samband. Detta sätt 
att mäta kvalitet kan med fördel användas vid stora enheter, som till exempel tidskrifter 
hellre än vid individuella dokument eller författare. (Smith 1981, s. 88) 
 
3. Citeringar görs endast till de bästa verken 
Detta antagande skulle innebära att författare läser igenom alla dokument som skulle 
kunna citeras och sedan noggrant väljer ut de bästa. Studier inom 
informationsanvändning har visat att tillgänglighet kan vara lika viktig som 
kvalitetsaspekten när det kommer till att välja ut informationskällor. När det rör en 
tidskrift kan faktorer som dess spridning, tryckningspolicy och indexeringstäckning 
påverka dess tillgänglighet. Smith menar att det är mest troligt att en författare i första 
hand känner till sina kollegors arbeten, och att andra forskares arbeten kommer till 
författarens kännedom genom kollegornas upptäckter eller deltagande i den 
vetenskapliga processen. Med detta menar Smith att det kanske inte är de främsta 
forskarna som citeras inom varje ämne, utan de forskare som har störst möjligheter att 
synliggöra deras arbeten. (Smith 1981, s. 88f) 
 
Mängden vetenskaplig litteratur överstiger idag forskares förmåga att identifiera och 
använda all relevant information i sin forskning. Förbättringar av tillgänglighet till 
information skulle tillåta forskare att finna relevant litteratur snabbare. (Lawrence 2001, 
s. 521) För att öka tillgängligheten till vetenskapliga verk har Open Access systemet 
(OA) utvecklats. Genom OA systemet läggs vetenskapliga verk ut fritt tillgängligt på 
nätet för alla att läsa, ladda ned, skriva ut, kopiera eller vidaredistribuera. (Moed 2005, 
s. 313) Detta har inneburit att tillgängligheten till vetenskapliga tidskrifter och artiklar 
har ökat, och att det nu både är lättare och billigare att få tillgång till information. En 
fråga som har uppmärksammats inom citeringsanalys i och med OA är om de tidskrifter 
som är OA citeras oftare än andra. Flera har gjorts inom ämnet med skiftande resultat.  
 
Antelman har i en studie undersökt OA och icke OA tidskrifter inom ämnesområdena 
filosofi, politik, elektronik och matematik för att undersöka huruvida det är någon 
skillnad mellan deras citeringsfrekvens. Anledningen till att de olika ämnesområdena 
valdes ut var att de använder OA systemet i skiftande grad, vilket skulle kunna ge 
varierande resultat. Det som framkom i studien var dock att det över alla fyra discipliner 
var så att de tidskrifter som fanns fritt tillgängliga citerades oftare än de som inte fanns 
fritt tillgängliga. Det fanns en stor skillnad mellan deras citeringsfrekvens, vilket visar 
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på att de tidskrifter som läggs ut OA kan ha en fördel, då de lyckas nå en större läsekrets 
och därmed också erhålla flera citeringar. (Antelman 2004, s. 372, 376)   
 
Kurtz et al. har funnit motsägande resultat. De har inom ämnet astronomi undersökt om 
det finns någon skillnad i citeringsfrekvens mellan OA och icke OA tidskrifter. I sin 
studie kommer de fram till att resultatet tydligt visar på att en ökad tillgänglighet till 
existerande artiklar inte ökar sannolikheten att de kommer att bli citerade. Detta menar 
de visar på att stor del av astronomerna som är författare till artiklar redan har 
tillräckligt med åtkomst till kärnlitteratur inom ämnet. De menar att anledningen till att 
det inte blev någon OA effekt inom astronomi kan vara att för att en forskare ska kunna 
skriva en artikel för en kärntidskrift inom astronomi så krävs det att forskare redan läser 
dessa tidskrifter och redan forskar inom området. Vidare anser de är det rimligt att anta 
att nästan alla astronomer har tillgång till kärnlitteratur genom redan befintliga kanaler 
och behöver därför inte ett OA alternativ för att läsa och citera artiklar. Kurtz et.al. anser 
att OA effekten är något överdriven, speciellt för de discipliner som är välfinansierade 
och redan har stor tillgång till information inom ämnesområdet. (Kurtz et.al. 2005 s. 
1396, 1401) 
 
Thomson Scientific, företaget bakom JCR, har själva gjort en undersökning ”The impact 
of Open Access journals” (2003), över vilket inflytande OA tidskrifter har. För att 
besvara frågan om möjligheten för bred distribution av OA tidskrifter utan någon avgift, 
har en mätbar effekt på citeringsfrekvensen, använde de sig av 148 OA tidskrifter inom 
ämnet naturvetenskap. Även de kom fram till att OA artiklar ännu inte har visat på 
någon större skillnad i citeringsfrekvens. De fann att bred distribution inte 
nödvändigtvis resulterade i högre citeringsfrekvens. De undersökte bland annat även hur 
snart efter artiklar publiceras som de börjar citeras inom ämnet farmakologi, där de kom 
fram till att OA artiklar även inom ett snabbt utvecklande ämne som farmakologi inte 
citerades fortare än de artiklar som fanns med i likvärdiga traditionella tidskrifter. (Testa 
& McVeigh 2003) Pringle, Thomsons vice president, skriver om orsaken till att det inte 
blir någon stor skillnad: 
 
…increasing the potential journal readership does not change the fundamental value and 
relevance of an article in a journal to the work of a particular researcher. If any chosen access 
model allows the journal to be read by all or most of its intended audience, that audience will 
judge its relevance. Journals and other forms of scientific publishing will have impact based on 
criteria other than simply Open Access. (Pringle 2004) 
 
4. Det finns ett ämnessamband mellan det citerade och det citerande 

dokumentet  
Att ett dokument finns med i en referenslista indikerar att det enligt författaren finns ett 
samband mellan en del eller hela det citerade dokumentet och en del eller hela det 
citerande dokumentet. Det finns ett antagande om att det existerar en ämnessamhörighet 
mellan det citerande och det citerade dokumentet, vilket betyder att citeringslänkar 
indikerar ett ämnessamband. (Egghe & Rousseau 1990, s. 203, 217) 
 
5. Alla citeringar är likvärdiga 
Generellt när det handlar om beräkning av antal citeringar antas det att alla citeringar 
kan vägas lika, det görs ingen skillnad på dem. Som tidigare nämnts kan det dock finnas 
ett flertal olika orsaker till varför författare väljer att citera olika källor. Dessa kan både 
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vara av positiv och negativ art. Detta uppmärksammas dock inte inom beräkningar av 
citeringar. Smith tar upp två försök att förbättra utvärderingen, den mekaniska och den 
intellektuella. Den mekaniska innebär att lätt definierbara enheter av citeringar 
undersöks, som flerförekomster eller plats i dokumentet. Den intellektuella aspekten 
bygger på innehållsanalys. Här har olika klassifikationssystem utvecklats och 
applicerats, för att bättre förstå citeringarnas innehåll eller kontext. (Smith 1981, s. 89f) 
Kritiken mot att behandla alla citeringar likvärdigt handlar främst om att innehållet och 
kontexten kan skilja sig åt mellan olika citeringar och en uppdelning skulle kunna leda 
till bättre utvärdering. Det anses till exempel att de negativa och positiva citeringarna 
borde åtskiljas. Detta kommer att diskuteras senare i kapitlet.  
 
Detta är några antaganden som ligger bakom varför citeringar kan användas för att 
utvärdera bland annat tidskrifter. Men som det framkommer redan här finns det ett 
flertal problem med analyser som bygger på beräkningar av citeringar.   

4.2 Problem med citeringsanalys 
 
Utvärderingar baserade på beräkningar av citeringar har genom åren fått kritik och   
flera forskare har undersökt vilka problem det kan finnas med citeringsanalyser. Vi 
kommer här att ta upp några problem som har framförts av bland andra MacRoberts och 
MacRoberts, Smith, Egghe och Rousseau samt Martin och Irvine. MacRoberts och 
MacRoberts poängterar i sin artikel ”Problems of citation analysis: A critical review” 
(1989) vikten av att vara medveten om vilka problem det finns med citeringsanalys, då 
resultat annars lätt kan feltolkas. De har själva gjort flera undersökningar för att se om 
problemen som förts fram i den tidigare litteraturen stämmer. 
 
 Problem med citeringsanalys 
 

1. Formella influenser citeras inte 
2. Informella influenser citeras inte 
3. Partiskt citerande 
4. Självcitering 
5. Citeringars kontext 
6. Problem som uppstår vid indexering 

 
1. Formella influenser citeras inte  
Ibland finns inte viktiga källor med i ett verks referenslista. Då en viktig källa utelämnas 
beror det oftast inte på att författaren av illvilja utelämnar refe renser, utan av 
förbiseende eller att författaren inte är medveten om källan. MacRoberts och 
MacRoberts har själva undersökt problemet med att formella influenser inte citeras. I 
sin studie undersökte de 15 uppsatser inom genetik och noterade vilka influenser som 
var citerade och vilka som inte var citerade. De fann att det skulle behövas 719 
referenser för att täcka informationen som fanns i uppsatserna, men att det endast var 
sammanlagt 216 referenser gjorda, alltså bara 30 % täckning. De gjorde sedan likartade 
undersökningar inom andra discipliner med liknande resultat. De kom fram till att de 
flesta författare inte citerade majoriteten av sina influenser, och ingen citerade alla. 
(MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 343) 
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2. Informella influenser citeras inte  
Citeringsanalyser mäter endast den formella vetenskapliga kommunikationen. I den 
vetenskapliga processen sker dock kunskapsutbyte mellan forskare även informellt. De 
många ”trial and errors”, som inte publiceras, men som ändå sprids till forskare inom 
fältet och flitigt diskuteras påverkar den vetenskapliga processen. Det kan handla om att 
det diskuteras data, metoder, tekniker eller andra forskares arbeten. Denna forskning 
ligger till grund för utvecklingen inom ett område, men uppmärksammas inte genom 
citeringar. Edge ställer sig frågan om hur viktig den informella kommunikationen är i 
förhållande till den formella, och kommer fram till att:  
 

One is tempted to say that formal communication in science is the ’tip of the 
iceberg’, were it not for two facts: (a) the ’tip’ is very large, extensive and 
important; and (b) there is every indication that the ’tip’ is radically different in 
kind from what it is ‘below the waterline. (Edge, se MacRoberts & MacRoberts 
1989, s. 344) 

 
3. Partiskt citerande  
Citerande kan vara partiskt, där det blir som en spiral då fenomen som OBI och 
Matteuseffekten förekommer. OBI, där ursprungliga källor till idéer utrotas genom att 
infoga dem i en nuvarande allmän känd kunskap och leder till att antalet tydliga 
referenser till originalverk minskar, ser Cole dock inte som ett stort problem. Han menar 
att till exempel detta fenomen skulle innebära att de individer som citeras mest också 
skulle vara de som påverkades mest, eftersom det är deras verk som utplånas. (Cole, se 
MacRoberts & Mac Roberts 1989, s. 343) 
 
Martin och Irvine tar upp ”the Halo effect”, likvärdig med Matteuseffekten. De menar 
att förhållandet mellan ”the Halo effect” och kvaliteten av tidigare verk inte är linjär, 
utan att resultat baserade på citeringsanalys istället kan överdriva skillnaderna mellan 
hög- och lågkvalitativ forskning. Som exempel ger de att det kan bli stora skillnader 
mellan pristagare av Nobelpriset och British Royal Society medal. Vinnaren av 
Nobelpriset får en större ”halo effect”, fler av dessa verk uppmärksammas och citeras, 
beroende på den stora publicitet som finns runt priset. (Martin & Irvine 1983, s. 69) 
 
Ett annat problem relaterat till vilka verk forskare väljer att citera som har 
uppmärksammats i studier är om citeringar erhålls lika mellan kvinnliga och manliga 
forskare. Studier visar på att det finns tendenser att forskare är partiska när de citerar i 
relation till vilket kön verket är skrivet av, där kvinnor i flera fall missgynnas. I Ferbers 
undersökning inom ekonomi framkommer det att forskare i vissa fall tenderar att till en 
större del citera författare av samma kön, och att detta främst får konsekvenser inom fält 
starkt dominerade av män.(Ferber, se Egghe & Rousseau 1990, s. 220) Ferber 
spekulerar i vad orsaken kan vara och kommer fram till att det kan påverkas av faktorer 
som: fördomsfullhet, personliga nätverk som av någon anledning har en könsövervikt 
eller en tendens av att män har lägre tankar om kvinnors arbeten och vice versa. (Ferber, 
se Davenport & Snyder 1995, s. 408) 
 
Davenport och Snyder har gjort en liknande studie inom ämnet sociologi. Inom 
ämnesområdet utgjorde kvinnor i American Sociological Association ca 40 % av 
medlemskapet. I deras undersökning fann de bland annat att kvinnor var 
underrepresenterade som författare i förhållande till hur stor del av medlemsantalet som 
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utgjordes av kvinnor. Det framkom även att det genomsnittliga antalet artiklar med 
kvinnor som förstaförfattare som citeras av andra kvinnliga förstaförfattare var mycket 
högre än andelen män som förstaförfattare som citerade kvinnor som förstaförfattare. 
Studien visade även på att kvinnor var underciterade i proportion till hur stor del de 
utgjorde av andelen forskare inom disciplinen och att kvinnor underciterades av manliga 
författare, men inte av kvinnliga författare. (Davenport & Snyder 1995, s. 406ff) Detta 
visar på att vilket kön författaren har kan påverka i vilken utsträckning dess verk citeras.  
   
4. Självciteringar  
Begreppet självciteringar menar Egghe och Rousseau används i flera olika 
sammanhang. Det används främst då den citerande artikeln och det citerade verket har 
samma författare, men kan även användas som begrepp då referenser till artiklar 
publicerade i samma tidskrift som den citerande artikeln förekommer. (Egghe & 
Rousseau 1990, s. 222)  
 
Lawani tar upp två olika typer av författarsjälvciteringar: synkroniska och diakroniska. 
Synkroniska är de som innehåller citeringar som en författare ger till sina egna tidigare 
verk. Om en författare till exempel skriver en artikel med 12 referenser va rav tre är 
dennes egna verk så skulle det synkroniska självciteringsvärdet bli 25 %. Vid 
diakroniska självciteringar beräknas hur många gånger författarens verk citerats under 
en viss tidsperiod och hur många av citeringarna som gjordes av verk där författarens 
namn finns med. Lawani tar även upp att en hög självciteringsfrekvens indikerar någon 
form av egoism av författaren. Är en forskare med hög självciteringsfrekvens däremot 
även ofta citerad av andra forskare så tyder det istället på att forskaren ifråga är mycket 
produktiv och en av nyckelfigurerna inom sitt fält. (Lawani 1982, s. 281ff)  
 
Martin och Irvine tar upp i vilka fall självciteringar kan förekomma, och vad som kan 
påverka i vilken utsträckning som självciteringar används. De menar att antalet 
självciteringar kan påverkas av storleken och utvecklingen av ett ämnesområde, men 
även av faktorer som hur stor öppenheten är bland forskare inför verk skrivna vid andra 
fakulteter, länder eller inom andra discipliner. De tar upp en studie gjord av Matheson, 
där han undersöker självciteringar vid British University Chemistry Departments. Han 
kom fram till att självciteringar kan skilja sig åt mellan olika grupper av forskare inom 
samma fält, och att antalet citeringar som en grupp får delvis kan bero på antalet 
publikationer de producerar. Detta kan leda till att forskare genom citeringar istället 
räknar kvantiteter och inte kvalitet. (Martin & Irvine 1983, s. 68) 
 
5. Citeringars kontext 
Här uppmärksammas problemen kring att vissa citeringar är positiva och andra 
negativa. Inom citeringsanalys tas ingen hänsyn till citeringars kontext, om de används 
för att ge erkännande till andra forskare eller för att kritisera andras resultat. Egghe och 
Rousseu (1990) skriver att det har skapats klassifikationsscheman för att få en förståelse 
för olika citeringars innehåll och kontext.  
 
Moravicsik och Murugesan har utformat ett klassifikationsschema där citeringar delas 
in i fack utifrån vad de anses representera. Klassifikationsschemat består av grupper, 
med ett par i varje. En citering kan tillhöra fler än en grupp. Schemat ser ut som 
följande:  
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1. conceptual eller operational 
2. organic eller perfunctory 
3. evolutionary eller juxtapositional 
4. confirmative eller negational. 
 
Den första gruppen syftar på innehållet och specificerar vad som citeras, om det till 
exempel är en teori, begrepp eller idé (concept) eller ett verktyg, metod eller teknik 
(operational). Den andra gruppen urskiljer grundläggande, huvudsakliga citeringar 
(organic) från mindre viktiga (perfunctory). Den tredje gruppen rör idéers ursprung där 
evolutionary syftar på att den citerande artikeln bygger på tidigare idéer, medan 
juxtapositional syftar på att alternativa synsätt framkommer. Grupp fyra tar upp vad det 
citerande dokumentet anser om korrektheten i det citerade dokumentet. Moravicsik och 
Murugesan har själva undersökt denna indelning inom fysik, där de kom fram till att 
hela 41 % av de undersökta referenserna föll in i kategorin ”perfunctory”. (Moravicsik 
& Murugesan, se Egghe & Rousseau 1990, s. 212fr)   
 
Även Chubin och Moira har utarbetat ett klassifikationsschema för detta ändamål, som 
bygger på tanken att citeringar antingen är negativa eller bekräftande. De negativa kan 
delas upp i partiell eller total. De bekräftande kan delas in i betydelsefull eller 
kompletterande, där betydelsefull ytterligare kan delas in i grundläggande eller 
underordnad. Grundläggande syftar på om det refererade dokumentet är centralt i den 
rapporterade forskningen och om resultat bygger på dess forskning. Underordnad syftar 
på om en specifik metod eller matematisk beräkning använts som inte är direkt kopplat 
till ämnet av studien, men som ändå är viktig för det rapporterade resultatet. Den andra 
inriktningen inom bekräftande är kompletterande citeringar. Dessa förser texten med 
tilläggsinformation där den citerade artikeln innehåller en självständig, stödjande 
observation, idé eller upptäckt med vilken författare håller med. Chubin och Moira har i 
en studie undersökt citeringars kontext med hjälp av sitt klassifikationssystem. De kom 
fram till att 20 % av citeringarna var mindre viktiga (perfunctory) och att 5 % var 
negativa, där ingen utav den var uteslutande negativ. (Chubin & Moira, se Egghe & 
Rousseau 1990, s. 213f) 
 
Gilbert har dock kritiserat Chubin och Moiras klassifikationsschema, då han menar att 
intentionen som författaren hade när han valde referensen normalt inte finns tillgänglig 
för den som utför citeringsanalysen, och att det därför kan vara svårt att kategorisera 
citeringen. Han menar att det är svårt att kunna göra en bra indelning om den som 
analyserar endast har en ytlig kunskap om i vilken kontext citeringar valdes ut. (Gilbert, 
se MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 344) 
 
MacRoberts och MacRoberts har gjort en egen studie inom området som visade på att 
författare undvek att ge negativa citeringar, och att det vanligaste mönstret var att 
författaren antingen undvek att citera helt eller att ge både positiva och negativa 
citeringar då ett verk kritiserades. Verk som bara kan kritiseras undveks alltså att 
citeras. (MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 345) 
 
Cole och Cole menar att negativa citeringar kan ses i en historisk kontext och att en stor 
del av det material som idag anses vara viktiga arbeten ansågs kontroversiella eller 
felaktiga när det lanserades. Det innebär att även dessa citeringar kan säga något om 
artikelns kvalitet. Cole och Cole menar att det inte är ett problem då ”A paper which is 
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important enough to recieve a large number of citations is probably a significant 
contribution”. (Cole & Cole, se Martin & Irvine 1983, s. 68) Att högkvalitativa arbeten 
initialt ignoreras kan bero på att de är före sin tid och därför erhåller få citeringar. (Cole 
& Cole, se Martin & Irvine 1983, s. 68) 
 
Undersökningar om varför forskare väljer att citera ett verk har varit relativt få. För att 
få en förståelse av motiven bakom att citera anser forskare att det bästa sättet är att ställa 
direkta frågor om deras motiv. (Egghe & Rousseau 1990, s. 214) En av de tidigaste 
studierna som använde sig av denna metod utfördes av Brooks. Resultat i Brooks studie 
om författares motiv bakom citeringar visade att den största anledningen till att citera ett 
verk var för att övertyga. Därefter kom att ge positivt erkännande, att visa att de är 
uppdaterade genom att citera de senaste pub likationerna, att uppmärksamma läsare om 
nya, annorlunda källor, förse med bakgrundsläsning och identifiera 
originalpublikationer. De motiveringar som användes minst var att citeringar användes 
för att kritisera verk eller för att sätta in dem i en social samstämmighet, där författare 
citerar vissa verk då de tror att läsekretsen kräver eller förväntar dessa att bli citerade. 
Brooks fann även att det fanns en stor skillnad mellan forskare inom naturvetenskap och 
samhällskunskap i jämförelse med de inom de humanistiska ämnena till varför 
citeringar valts, vilket visar på att motivering av citeringar kan skilja mycket åt mellan 
olika discipliner. (Brooks 1985, s. 227f) 
 
En studie som har genomförts på senare år och som använder sig av direkta frågor till 
forskare är gjord av Case och Higgins. I sin studie identifierade de två välciterade 
författare och undersökte sedan varför forskare valt att citera just deras publikationer. 
Resultaten visade på att de tre främsta orsakerna till att citera de utvalda forskarna var 
med 24 % att referensen redogör tidigare verk inom ämnesområdet. 20 % ansåg att 
referensen de använde var en ”concept marker”, vilket innebär att den representerar en 
genre av studier eller ett speciellt begrepp inom fältet. 11 % ansåg att de valt att referera 
artikeln då referensen pekade på en källa där en metod som de använt funnits med. 
Liksom tidigare studier av MacRoberts och MacRoberts framkom det även i denna 
studie att ge kritik sällan var anledningen till att man valt att citera. Detta påpekar de är 
intressant, då 20 % av de 15 punkter som Garfield tar upp som motivering till citeringar, 
vilka återfinns i kapitel 3.2.1, är av negativ natur. (Case & Higgins 2000, s. 635-645) 
 
6. Problem som uppstår vid indexering 
Här följer de tekniska problemen och problem med källor i ISI, vilka tas upp av bland 
andra Smith, Moed och Martin och Irvine. De påpekar följande problem:  
 
• Flera författare  
Äldre studier kan ge missvisande resultat då verk med flera författare tidigare bara 
indexerades på den förstnämnda författaren. Främst studier som utvärderar individuella 
prestationer, speciellt de vars arbeten innehåller mycket samarbete påverkas. Tidigare 
problem är att det även varit svårt att tilldela erkännande till verk med flera författare. 
Detta problem gäller dock endast för äldre studier, då SCI endast fanns i tryckt eller 
CD-ROM form. När SCI blev elektroniskt tillgängligt blev det möjligt att återvinna alla 
artiklar som en författare medverkat i, oavsett om de var försteförfattare eller 
medarbetare. Citeringsstatistik för en forskare baseras alltså inte endast på de arbeten 
där författaren står som ensam eller försteförfattare, utan baseras idag på alla verk där 
forskaren medverkat. (Moed 2005, s. 77)  



30 

 
• Författare som står uppräknade mer än en gång i citeringsindexen  
Att författare står uppräknade mer än en gång i citeringsindexen kan bero på att de 
ibland använder en och ibland två initialer eller att författaren av något skäl, till exempel 
vid giftermål, bytt efternamn. Dessa problem kan dock undvikas genom att noggrant 
kontrollera uppgifter i indexen för att se om variationer förekommer och undersöka 
vilken variation som är den rätta. Vissa namn kan även vara svåra för den citerande 
författaren att stava. Utländska namn kan till exempel vara långa eller innehålla 
bokstäver som är okända för den citerande författaren. Andra problem som finns med 
namn är om två författare har samma namn och initialer. Att undersöka författarens 
forskningsområde och de tidskrifter denne oftast publiceras i kan dock ge en indikation 
om vilken forskare det handlar om. (Martin & Irvine 1983, s. 67) 
 
• Felaktigheter som uppstår då citeringsdata förs in i indexen 
Behandling av citeringsdata till citeringsindex kan innebära att det sker vissa misstag. 
De främsta är felaktigheter med den citerade författarens namn, tidskriftstitel, 
sidnummer, volym och år. (Smith 1981, s. 93) Dessa fel kan uppmärksammas och 
undvikas genom att till exempel jämföra med en fullständig och felfri lista av den 
citerade författarens publikationer. (Martin & Irvine 1983, s. 67) 
 
Broadus har undersökt vilka konsekvenserna kan bli när titel eller författare till verk 
citeras felaktigt. Fallet han undersökte handlar om hur Edward O Wilsons verk 
”Sociobiology: The New Synthesis” refererar till artiklar av W.D. Hamilton, men där 
han felaktigt citerar en artikels titel. Broadus har funnit 148 artiklar som citerar 
Hamiltons artikel, varav 23 % gör samma misstag som Wilson. Han har därigenom 
undersökt om det kan vara en indikation på att författare citerar utan att egentligen ha 
läst verket. Det som framkommer i studien är att några av felen gjordes av de ledande 
institutionerna och i de mest prestigefulla tidskrifterna, vilket visar på att även de 
främsta inom en disciplin kan göra misstag. Om hur många som tog referensen från 
Wilson utan att gå till originalet uppskattar han till definitivt en, möjligtvis två av de 34 
felciterande artiklarna. Han anser dock att även om det bara är mellan 4-8 % som gör 
dessa misstag, så är det ändå ett problem för forskare som använder sig av 
citeringsanalys, då citeringar används på ett felaktigt sätt. (Broadus 1983, s. 132ff) 
 
Broadus tar även upp en studie av Key och Roland som undersökt artiklar som blivit  
accepterade för publicering i en medicinsk tidskrift under en 13 månaders period. I 
studien framkom det att av de sammanlagt 1867 referenserna som fanns i dessa artiklar 
så var endast 40 % av dem utan några felaktigheter alls. Vidare menar Broadus att vissa 
fel påverkar citeringsanalyser olika beroende på studiens syfte. Fel med till exempel 
volym eller sidnummer påverkar inte resultaten i stor utsträckning. Fel författarnamn 
kan däremot få stora konsekvenser i de studier som syftar på att bedöma individuella 
forskares resultat. Fel med publikationsdatum skulle kunna leda till felaktiga slutsatser 
om hur gammal det material som citeras är. (Broadus 1983, s. 132ff)   
 
Vi har nu gått igenom problem som finns med citeringsanalys, vilka är viktiga att ha i 
åtanke för att kunna bedöma resultat baserade på citeringsanalyser kritiskt och förstå 
eventuella felaktigheter som kan uppstå i undersökningar. Trots de många problem som 
finns med denna analysmetod anser dock Smith att dess värde som forskningsmetod 
inte ska förnekas när det används med försiktighet och betänklighet. (Smith 1981, s. 93)  
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Hon menar att ”…citation analysis produces results whose validity is highly sensitive to 
the skill with which it is applied”. (Smith 1981, s. 98)   

4.3 Styrkor med citeringsanalys 
 
Många problem framkommer i litteraturen med utvärdering av tidskrifter genom 
citeringsanalyser. Trots detta fortsätter det att vara en mycket använd metod. Flera 
studier har genomförts för att utvärdera citeringsanalys som metod. Dessa studier 
bygger på jämförelser mellan citeringsanalyser och peer review, för att undersöka i 
vilken utsträckning resultaten från de två metoderna skiljer sig åt.   
 
Som tidigare nämnts är den andra metoden för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter 
peer review. Virgo har undersökt skillnader mellan kvalitetsgranskning genom 
citeringsanalyser och peer review för att se huruvida det blir olika resultat beroende på 
vilken metod som används. Hennes undersökning byggde på medicinsk litteratur. Peer 
review gruppen bestod av nio forskare som fick en bibliografisk lista inom sitt 
specialistområde med artiklar att bedöma. Citeringsdata för de utvalda artiklarna 
framtogs ur SCI och rankades utifrån deras citeringsfrekvens. De fem mest citerade och 
de fem minst citerade artiklarna i rankningen valdes ut och sattes ihop i par. Efter att 
forskare bedömt de olika paren bads de nämna två forskare i USA vilka ansågs vara 
betydelsefulla inom fältet. Dessa forskare skickades samma artikelpar för att göra en 
bedömning. En jämförelse mellan peer review och citeringsanalys för att utvärdera 
vetenskaplig kvalitet genomfördes baserat på de bedömningar som gjorts, där resultatet 
visade att citeringsfrekvensen överensstämde med båda forskarna. En annan intressant 
upptäckt var att forskarna till 90 % av gångerna kunde gissa vilken artikel som var den 
mest citerade av de två. Denna siffra var dock högre än andelen gånger de valde den 
mer citerade artikeln som den viktigaste. Undersökningen visade alltså på att 
citeringsfrekvens genomgående kunde förutsäga det viktigaste verket. Men det visade 
även på att en hög citeringsfrekvens inte nödvändigtvis ansågs vara lika med hög 
kvalitet. (Virgo, se Narin 1976, s. 117f)  
 
Även Oppenheim har undersökt förhållandet mellan citeringsfrekvens och peer review. 
I sin studie undersökte han utvärderingen av akademiska institutioner i Storbritannien 
inom ämnesområdena anatomi, genetik och arkeologi. En jämförelse mellan 
citeringsanalyser och Research Assessment Exercise (RAE), en grupp bestående av 
ämnesexperter gjordes. Oppenheim såg på hur bidrag till de olika institutionerna 
tilldelas genom att undersöka dess forskare och publikationer. Resultatet visade på att 
RAEs bedömning starkt överensstämde med antal erhållna citeringar och med antal 
citeringar per medlem. Att de överensstämmer menar Oppenheim är ett stöd för 
påståendet om att citeringar är ett pålitligt mått för att mäta vetenskaplig kvalitet. Han 
poängterar dock att hög citeringsfrekvens inte nödvändigtvis indikerar hög kvalitet, utan 
helt enkelt att det visar att det finns ett samband mellan rankningar beräknade på 
citeringar och rankningar gjorda av ämnesexperter. En annan aspekt som Oppenheim 
uppmärksammar är vilka kostnader det kan bli beroende på vilken metod som används. 
Experter som sitter med i peer review grupper ska ha betalt för sitt arbete medan som i 
detta fall citeringsanalyser ger nästan identiska resultat och dessutom kostar mindre att 
producera. Ett annat resultat som framkom i studien var att det starkaste sambandet var 
inom arkeologi, vilket är överraskande då resultat inom detta ämne ofta publiceras i 
monografier. Det leder till få antal erhållna citeringar inom disciplinen, då 
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citeringsanalyser främst baseras på hur många citeringar som tidskrifter och inte 
monografier erhållit. Detta tycker Oppenheim pekar på styrkan med citeringsanalyser. 
Då de fungerar bra även när de egentligen anses vara minst pålitliga, som i fallet med 
till exempel arkeologi. Resultatet i undersökningen menar Oppenheim klargör att 
citeringsberäkningar är en stark och pålitlig indikator för att utvärdera 
forskningsprestationer inom olika discipliner och han anser att i framtida RAE 
undersökningar så ska citeringsberäkningar vara den främsta, men inte det enda sättet 
att mäta vetenskapligt inflytande. (Oppenheim 1997, s. 477-485)  
 
Cronin menar att det är svårt att säga att den ena metoden, citeringsanalys, är bättre än 
den andra, peer-review. Han anser att ingen av metoderna producerar perfekta resultat, 
utan att de båda kan användas beroende på vilka studierna är och inom vilka ämnen de 
bedrivs. Han skriver:  
 

In practice, approximate as opposed to perfect measures may have to suffice. This, 
in turn, raises the question of which indicators in which disciplines can best act as 
proxies for more elaborate combinatorial measures in the assessement of research 
performance, without inducing serious distortions into the resultant rankings. 
(Cronin 1996, s. 190) 

 
Moed ställer sig frågan om citeringsanalys gör expertutlåtande överflödigt och om det 
kan ersätta peer review och kommer fram till att det istället är det motsatta. Tolkning av 
citeringsstatistik kräver ytterligare expertkunskap och att citeringsanalyser är ett 
värdefullt, kompletterande mått till peer review för att utvärdera forskning. Moed menar 
att citeringsanalyser kan skapa en representation av citeringsmönster inom en disciplin, 
vilka kan användas för att ändra granskares uppfattning om en publikations 
vetenskapliga kvalitet. (Moed 2005, s. 88) 
 
Garfield menar att båda metoderna har ett värde och att ingen av dem utesluter 
varandra. Validiteten ifrågasätts sällan när metoder inom citeringsanalys används i 
kombination med peer-review. (Garfield 1998, s. 9) Egghe och Rousseau instämmer 
och anser att:  
 

citation analysis is not a substitute or shortcut for critical thinking; it is, instead, a 
point of departure for those willing to explore the avenues to thorough evaluation. 
Although peer review and citation analysis are highly correlated, there is enough 
variance to warrant using both procedures in tandem. (Egghe & Rousseau 1990, 
s. 226) 

 
I en annan studie av Oppenheim och Baird tas frågan om citeringsanalys är en legitim 
metod upp. De är väl medvetna om all kritik som riktats mot metoden, men stödjer den 
ändå genom att säga: 
 

What is embarrassing for the critics of citation counting is this fact: whatever 
measure you take for the eminence of an individual scientist or of a journal or of an 
institution, citation counts provide strong correlation with that result. This must be 
very frustrating for the people who criticise citation counting, but demonstrates 
that, despite the ‘noise’ produced by the vagaries of citations, the ‘signal’ still 
comes through  strongely. (Baird & Oppenheim 1994, s. 8)  
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De anser vidare att: ”Citation counts provide an easily calculated measure of the impact 
that the author has had on his or her community.” (Baird & Oppenheim 1994, s. 8) Att 
en artikel är citerad många gånger menar de inte är ett absolut mått på att det är en 
artikel av hög kvalitet utan snarare att det finns en större chans att artikeln är 
betydelsefull. (Baird & Oppenheim 1994, s. 8) 
 
Cole och Cole har också bidragit till diskussionen om citeringsanalyser är ett giltigt mått 
för att mäta vetenskaplig kvalitet. I sin studie kommer de fram till att hög 
citeringsfrekvens i hög grad motsvarar redan erkända kvalitetsindikatorer, som till 
exempel ärofyllda pris, som Nobelpriset. De sammanfattar att ”the research that 
scientists cite in their own papers represents a roughly valid indicator of influence of 
their work”. (Cole & Cole, se Liu 1993, s. 373) 
 
Trots all den kritik som framförts mot att använda citeringsanalyser för att utvärdera 
vetenskapliga tidskrifter, så framkommer det även flera studier som visar på att de 
resultat som erhålls med metoden i många fall ger liknande om inte bättre resultat av 
tidskriftens inflytande inom forskarsamfundet än till exempel peer review. De visar 
även på att analyser byggda på citeringar kan ge en bra indikation av ett verks 
inflytande eller betydelse inom det vetenskapliga samhället, även om det inte ska 
användas som ett absolut mått på vetenskaplig kvalitet. 
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5. JOURNAL IMPACT FACTOR 
 
JIF används sedan början av 1960-talet som en metod för att utvärdera vetenskapliga 
tidskrifter. Metodens ursprungliga syfte var att möjliggöra jämförelse av tidskrifters 
citeringar, oavsett tidskrifters storlek. Jämförelsen låg initialt till grund för urvalet av 
tidskrifter till ISI: s databas. Möjligheten att erhålla en rankning av de främsta 
tidskrifterna har gjort JIF populär bland bibliotekarier. Metoden har på många bibliotek 
blivit ett effektivt verktyg vid urval av bibliotekens tidskriftsbestånd. (Nisonger 2004, s. 
58) JIF: s tillgänglighet i JCR och dess internationella spridning har gjort att metoden är 
ett välanvänt mått inom den vetenskapliga sfären. JIF har blivit ett effektivt 
marknadsföringsverktyg för tidskrifter då det har blivit allt viktigare för tidskrifter att 
inneha en (hög) JIF. Det har lett till att författare i allt högre utsträckning använder JIF 
som verktyg för att avgöra vilken tidskrift de ska publicera sina forskningsresultat i. 
(Garfield 2005) Samtidigt har den ökade användningen av JIF lett till viss 
felanvändning, åtminstone enligt metodens grundare, Garfield. Begreppet ”impact 
factor” (IF) har fått en utvidgad betydelse och det används idag om både tidskrifters och 
författares synlighet och inflytande. Garfield menar att det inte är oproblematiskt att 
överföra metoden från dess ursprungliga syfte till ett helt nytt. Det är två helt olika saker 
att använda IF för utvärdering av tidskrifter och en helt annan att använda den för 
utvärdering av författare. (Garfield 2000, s. 368) Flera länder använder idag metoden 
för utvärdering av enskilda forskare och fakulteter som underlag vid utdelning av 
forskningsanslag då en tidskrifts JIF anses vara representativ för de enskilda artiklarna 
och därmed också för artiklarnas författare. (Seglen 1992, s. 631) I Finland har IF fått så 
stort inflytande att det har blivit lagstadgat att IF ska ligga till grund för 
forskningsanslagens storlek. (Kaltenborn och Kuhn 2004, s. 461) 
 
Trots metodens status som den främsta kvantitativa metoden fö r utvärdering av 
tidskrifter har det riktats skarp kritik mot den. Vi kommer i det här kapitlet diskutera de 
problem som finns med metoden för att avsluta kapitlet med metodens styrkor samt 
förslag till att förbättra, komplettera eller ersätta metoden.  

5.1 Problem med Journal Impact Factor 
De problem med JIF som vi identifierat har vi valt att dela upp i tre huvudgrupper. Till 
den första gruppen kan problem som rör ISI: s databas och dess urval hänföras. Till den 
andra gruppen kan de problem som är direkt relaterade till beräkningen av JIF räknas in. 
Till den sista gruppen räknas övriga problem med JIF, problem som är direkt kopplade 
till JIF men som inte är kritik av beräkningen i sig.  

5.1.1 Problem som rör ISI: s databas 
 

1. Kritik mot urvalet av tidskrifter  
2. Skillnad i urval mellan discipliner 
3. Databasen ignorerar andra medium än tidskrifter 
4. Tidsfördröjning 
5. Tidskrifters förkortade namnform  
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1. Kritik mot urvalet av tidskrifter 
Kritik har riktats mot ISI: s urval av tidskrifter i databasen. Enligt Ulrich’s finns det 
över 59 000 vetenskapliga tidskrifter i världen. (Ulrich’s Periodical Directory 2006b). I 
JCR finns bara ca 8 000 av de här tidskrifterna representerade. Felaktigt sägs det att de 
tidskrifter som inte finns representerade i JCR har en JIF motsvarande noll. Med det 
menas helt enkelt att resterande tidskrifter sällan eller aldrig citeras och inte är av 
samma vetenskapliga betydelse för forskare. (Kurmis 2003, s. 2451)  
 
En del av kritiken som riktats mot urvalet är att det råder en klar övervikt av anglo-
amerikanska tidskrifter, med avseende på såväl språk som geografisk tillhörighet, 
oavsett disciplin. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 463) Nisonger har undersökt hur 
fördelningen ser ut inom biblioteks- och informationsvetenskap. Resultatet visar på en 
skev fördelning mellan angloamerikanska och icke-angloamerikanska tidskrifter. 
Nisonger har undersökt 2002 års JCR och funnit att utav de återvunna tidskrifterna var 
31 publicerade i USA, 13 i Storbritannien, 5 i Tyskland, 3 i Holland, 2 i Canada och 1 i 
Japan. Av dessa var 49 stycken engelskspråkiga, 5 stycken flerspråkiga och 1 på tyska, 
vilket visar på den skeva språkliga fördelningen. Detta menar Nisonger leder till fler 
möjligheter för angloamerikanska tidskrifter att bli citerade. (Nisonger 2004, s. 66) 
 
Detta motsäger ett av ISI: s urvalskriterium som är just internationell mångfald. Då det 
finns en stor internationell spridning bland ISI: s användare menar ISI att det är viktigt 
att även få en stor spridning bland de tidskrifter som väljs ut och indexeras. Testa menar 
att ”to properly reflect the global context in which scientific research takes place, and to 
provide balanced coverage in each category, ISI seeks to cover the best regional 
journals as well.” (Testa 2004)  
 
Luukkonen menar att den starka angloamerikanska övervikten leder till att flera mindre 
nationella tidskrifter inte tas med i urvalet. Han menar att inom de flesta 
forskningsområden påverkar storleken av den angloamerikanska läsekretsen hur den 
vetenskapliga publikationsmarknaden ser ut. Tidskrifters distribueringssystem och 
marknadsföring, tillsammans med det faktum att forskare tenderar att citera sina egna 
landsmän påverkar hur angloamerikanska tidskrifter kan synliggöra sig själva. 
(Luukkonen 1990a, s. 20) 
 
Braun, Glänzel och Schubert menar att den angloamerikanska övervikten inte är så stor 
som vissa kritiker hävdar. De har undersökt de tidskrifter som finns representerade i 
SCI och jämfört SCI: s täckning med Ulrich’s International Periodicals Directory. 
Syftet var att undersöka i vilken mån det fanns en övervikt av tidskrifter från vissa 
länder och förlag i SCI. (Braun, Glänzel & Schubert 2000, s. 253) Resultatet visade att i 
jämförelse med Ulrich’s  rådde ingen större övervikt av angloamerikanska tidskrifter i 
SCI. Resultatet visade dock på skev fördelning av tidskriftsförlagen där en liten grupp 
av stora förlag var kraftigt överrepresenterade. (Braun et al., s. 277) Det här har även 
uppmärksammats av Kaltenborn och Kuhn som skriver att ISI domineras av 
multinationella förlag med amerikansk bas medan nationella förlag med utgivning på 
andra språk än engelska är kraftigt underrepresenterade. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 
463) 
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2. Skillnad i urval mellan discipliner  
Det råder en obalans av täckningen mellan de representerade disciplinerna i ISI. Vissa 
är väl representerade medan andra är underrepresenterade. Seglen har noterat att det 
råder en stor skillnad mellan exempelvis tidskrifter inom kemi och biologi. Medan 
täckningen inom kemi är ca 90 % är den motsvarande för biologin ca 30 %. Seglen 
menar att tidskrifter inom de underrepresenterade disciplinerna tenderar att få lägre JIF 
än de discipliner där antalet tidskrifter är många då en tidskrifts JIF står i relation till 
databasens täckning av disciplinen. (Seglen 1997, s. 498ff)  
 
3. Databasen ignorerar andra medium än tidskrifter 
Databasen består till största delen av tidskrifter, trots att andra medier finns med. Det är 
dock bara för tidskrifter som beräkning av JIF görs. Det innebär att citeringar till och 
från andra medium än tidskrifter inte beaktas. Det drabbar framför allt de 
forskningsområden där stora delar av den formella kommunikationen sker via 
monografier eller konferenstryck snarare än tidskrifter. Pantel och Mundt menar att en 
negligering av andra medium förringar den vetenskapliga forskningen som 
kommuniceras där genom att den inte anses vara av lika stort värde. Det här blir 
problematiskt för discipliner som exempelvis psykiatri som ligger i gränslandet mellan 
naturvetenskap och samhällsvetenskap. Forskningsresultaten kommuniceras såväl via 
tidskrifter som via monografier. Men negligeringen av citeringar i monografierna 
antyder att den forskningen inte anses vara av lika stort värde trots att den genererar 
många citeringar. Det kan leda till att tidskrifter inom discipliner som psykiatri kan få 
en lägre JIF. (Pantel & Mundt, se Kaltenborn och Kuhn 2004, s.  464)  
 
4. Tidsfördröjning 
Det råder en viss tidsförskjutning gällande de citeringar som en tidskrifts JIF beräknas 
på. JIF för år 2002 är baserad på citeringar till artiklar publicerade år 2001 och 2000. 
Med tanke på publiceringsfördröjningen hos tidskrifter kan det då antas att de här 
artiklarna är skrivna ett par tre år tidigare, det vill säga 1998- 2000. JIF för 2002 blir 
dock inte tillgängligt förrän i juni 2003. Det som till synes verkar vara citeringar från 
aktuella artiklar kan i själva verket vara skrivna flera år tidigare. (Nisonger 2004, s. 66)  
 
5. Tidskrifters förkortade namnforn 
Tidskrifterna i databasen omnämns med sina förkortade namnformer och flera har 
samma förkortning vilket kan leda till förväxling av dem. Problemet synliggjordes 
redan 1971 av Garfield som betonade behovet av en standardisering för att undvika att 
tidskrifter med samma förkortning förväxlas. (Garfield 1977b, s. 531) Lange har i en 
studie undersökt vilka konsekvenser de förkortade namnformerna kan få. Lange menar 
att det skulle kunna leda till att en tidskrift felaktigt får en annan tidskrifts med samma 
förkortning citeringar. Det skulle i sin tur kunna leda till att den ena tidskriften får 
förhöjd JIF medan den andra får sänkt. Lange fann flera fall där tidskrifterna hade 
samma förkortningar. I ett av fallen fanns bara en av tidskrifterna med i ISI: s databas 
vilket innebar att alla citeringar tilldelades tidskriften som fanns med i databasen. Lange 
kunde dock inte se att det hade lett till någon större skillnad i tidskriftens JIF men 
varnar ändå för att det skulle kunna hända så länge någon standardisering av 
namnformer inte finns. (Lange 2002, s. 176f, 182f) 
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5.1.2 Problem som rör beräkningen av Journal Impact Factor 
 

1. Kritik över vilka dokument som räknas in i täljaren och nämnaren 
2. Självciteringar korrigeras inte 
3. Tvåårsperioden 

 
1. Kritik över vilka dokument som räknas in i täljaren och nämnare  
Tidskrifter innehåller olika dokumenttyper: artiklar, brev, redaktionella inlägg, 
översikter, kommentarer och mötessammanfattningar. Alla de dokumenttyperna är 
tillgängliga och sökbara i ISI: s databas. De olika dokumenttyperna citeras dock olika 
mycket; översiktsartiklar och originalartiklar citeras ofta medan mötessammanfattningar 
och brev citeras i mindre utsträckning. För att vid beräkning av JIF kunna hantera detta 
har ISI skapat begreppet citable documents (citerbara dokument), dit översiktsartiklar, 
originalartiklar och kommentarer räknas. JIF beräknas genom att låta antalet citeringar 
en viss tidskrift mottagit av alla tidskrifter i JCR vara täljaren och antalet publicerade 
citerbara dokument vara nämnaren. En tidskrifts JIF blir synonymt med kvoten. Moed 
och van Leeuwen är kritiska till begreppet citerbara dokument och över ISI: s 
uppdelning av dokumenttyper. De menar att det skiljer sig mellan tidskrifter och 
discipliner vilka dokumenttyper som citeras. Inom vissa discipliner citeras brev i hög 
utsträckning, deras citeringsfrekvens närmar sig flera gånger artiklars. Men med ISI: s 
definition av citerbara dokument räknas de övriga dokumenttyperna inte med i 
nämnaren. Det leder till att tidskrifter med stor mängd dokument som inte räknas in i 
nämnaren, men som citeras kan få en oproportionerligt hög JIF. De tidskrifter som i stor 
utsträckning publicerar icke citerbara dokument med hög citeringsfrekvens kan därmed 
få en högre JIF. Moed och van Leeuwen tar exemplet med tidskriften The Lancet vars 
brev i hög grad citeras. De lät beräkna om tidskriftens JIF genom att låta täljaren bara 
bestå av citeringar till citerbara dokument. Vid den nya beräkningen sjönk tidskriftens 
JIF med ca 40 %. (Moed & van Leeuwen 1995, s. 462) 
 
Då det är svårt att avgöra vilka dokument som kan räknas som citerbara är Moed och 
van Leeuwens förslag att istället beräkna vilken JIF en tidskrift har genom att undersöka 
varje dokumenttyp var för sig, vilket de anser skulle ge en mer exakt beräkning av dess 
inflytande. Detta skulle inte bara ge mer exakt data, utan även säga något om en 
tidskrifts redaktionella policy och inflytande. (Moed & van Leeuwen 1995, s. 466) 
 
2. Självciteringar korrigeras inte 
Det är vanligt att forskare refererar till andra artiklar i samma tidskrift. En tidskrifts 
självciteringar står för en stor andel av citeringar en tidskrift mottar per år. (ISI Web of 
Knowledge 2005d) En tidskrift som har många självciteringar kan på så vis få en högre 
JIF då det vid uträkningen av JIF inte tas någon hänsyn till om citeringarna kommer 
från den egna tidskriften eller från andra. Det händer att manipulering av JIF sker med 
hjälp av självciteringar. En grupp med forskare anslutna till samma tidskrift kan 
vänskapscitera för att på så vis höja såväl tidskriftens som deras personliga IF. 
Redaktörer som vill höja tidskriftens JIF citerar tidigare redaktionella inlägg. (Makeham 
& Pilowsky 2003, s. 93) Smith skriver om ett brev som skickats från tidskriften 
Leukemia till en författare där han uppmanas att föra in referenser från tidskriften i sin 
artikel: ”…Consequently, we kindly ask you to add references of articles published in 
Leukemia to your present articel”. (Smith 1997, s. 461) Redaktören för Leukemia blev 
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senare anklagad för att med hjälp av självciteringar försöka höja tidskriftens JIF. (Smith 
1997, s. 461) 
 
3. Tvåårsperioden 
JIF beräknas på citeringar gjorda under en tvåårsperiod. Den här tidsperioden valdes av 
Garfield och Sher för att de inte skulle behöva vänta flera år för att se hur nya tidskrifter 
citerades. Det är möjligt att beräkna JIF på en annan tidsperiod än två år. Beräkning 
skulle kunna göras på ett år för att fånga upp citeringar i snabbt växande discipliner eller 
på en längre tidsperiod än två år för att fånga upp citeringar i discipliner med 
långsammare forskningsprocess. Det är dock tvåårsperioden som förknippas med JIF 
och som citeringarna i JCR beräknas på. (Garfield 2005) Tvåårsperioden är 
problematisk av flera anledningar. Den gynnar de dynamiska disciplinerna som växer 
fort eller där det bedrivs mycket forskning och det kontinuerligt utvecklas och 
utvärderas ny teknologi som inom till exempel farmakologi. Inom de här disciplinerna 
blir forskningen snabbt inaktuell och är inte längre relevant efter ett par år. Majoriteten 
av citeringarna sker därför inom den tvåårsperiod som ligger till grund för JIF. 
Discipliner som har långsammare forskningsprocesser där det tar längre tid att utveckla 
nya metoder och tekniker som inom handkirurgi, missgynnas därmed av JIF eftersom 
majoriteten av citeringarna sker efter två år. (Impact of the impact 2004, s. 984) Tiden 
det tar för tidskrifter att publicera artiklar kan spela in på deras JIF. Discipliner med 
snabb publiceringshastighet gynnas av tvåårsperioden, medan de som har en mer 
omfattande publiceringsprocess missgynnas eftersom de citeringar som tidskriften 
mottar efter de två åren inte räknas in i JIF. (Garfield 2000, s. 372) Ett sätt för de 
tidskrifter inom discipliner med långsammare forskningsprocess eller publicering att få 
citeringar och därmed höja sin JIF kan vara att publicera ”soon to be published 
materials”, det vill säga preliminära forskningsresultat. (Kurmis 2003, s. 2452)  
 
Tvåårsperioden gör att JIF bara fångar upp de citeringar som ges till tidskriften under 
den närmsta tiden efter publiceringen. Det finns artiklar som citeras frekvent efter dess 
publicering, men som efter ett par år inte längre uppmärksammas och inte i längden har 
något större inflytande inom forskningen, så kallade ”flash in the pan”. Dess motsats är 
artiklar som knappt uppmärksammas alls vid dess publicering, men upptäcks först efter 
flera år och får då positionen som klassiska verk, så kallade ”sleeping beauties”. (van 
Dalen & Henkens 2005, s. 211) De här verken har ingen möjlighet att påverka en 
tidskrifts JIF eftersom majoriteten av citeringarna sker efter tvåårsperioden. Om JIF 
däremot hade beräknats på en längre tidsperiod kunde även citeringarna till de här 
verken påverka tidskrifters JIF. 

5.1.3 Problem med användningen av Journal Impact Factor 
 

1. Skillnad i citeringsfrekvens mellan dokument- och tidskriftstyper  
2. Problem med att använda JIF vid jämförelser mellan eller inom discipliner 
3. JIF säger ingenting om enskilda artiklars kvalitet  
4. JIF visar inte tidskriftens användning hos andra än forskare 
5. JIF är ett varumärke och styrs av kommersiella intressen 

 
1. Skillnad i citeringsfrekvens mellan dokument - och tidskriftstyper 
Det råder en stor skillnad i citeringsfrekvens mellan olika dokumenttyper men även 
mellan olika typer av tidskrifter och artiklar av olika längd. Det har konstaterats att 
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generella tidskrifter får fler citeringar och därmed högre JIF än specialiserade tidskrifter. 
Det beror på att de generella tidskrifterna har större möjlighet att bli citerade då de 
spänner över större forskningsområden och därmed också har en större läsekrets. 
(Malaviya 2004, s. 373) De generella tidskrifterna har i genomsnitt fler kvalitativa 
artiklar än de specialiserade, då de täcker in större forskningsområden och därmed har 
möjligheten att vara mer restriktiva i sitt urval av publicerade artiklar. Den 
specialiserade tidskriften är inriktad på en speciell subdisciplin med målsättningen att 
täcka in stor del av forskningen inom området. Materialet som skrivs inom området är 
begränsat och tidskriften har inte möjlighet att på samma sätt som de generella 
tidskrifterna att bedriva ett rigoröst urval. De specialiserade tidskrifterna publicerar 
därför flera artiklar med forskning från mindre forskningsgrupper eller icke-
angloamerikanska länder. (Hecht, Hecht & Sandberg 1998, s. 80)  
 
Tidskrifter som publicerar långa artiklar gynnas av JIF. Långa artiklar får vanligtvis fler 
citeringar än korta artiklar. Det innebär att om en tidskrift publicerar få men långa 
artiklar istället för många korta, kan de leda till en höjning av JIF. Med långa artiklar 
blir det färre citerbara dokument att räkna in i nämnaren än vad det blir med flera korta, 
vilket leder till en högre JIF. Detta har lett till att tidskrifter hellre vill publicera långa än 
korta artiklar. (Seglen 1997, s. 498f)  
 
Likaså tenderar översiktsartiklar att citeras oftare än originalartiklar. Det beror på att 
översiktsartiklar ofta innehåller mer fyllig information än originalartiklar. Citering av en 
översiktsartikel istället för en originalartikel sparar in tid för författare då tidigare 
originalartiklar finns summerade i en översiktsartikel och författaren kan använda en 
källa istället för flera. Författaren slipper leta upp och gå igenom alla originalartiklarna. 
(Hecht, Hecht & Sandberg 1998, s. 78)  
 
De här skillnaderna i citeringsfrekvens mellan dokumenttyper har lett till att tidskrifter 
som publicerar många översiktsartiklar eller långa artiklar får högre JIF än de utan. 
(Impact of the impact 2004, s.  984) 
 
2. Problem med att använda JIF vid jämförelser mellan eller inom discipliner 
MacRoberts och MacRoberts skriver att det moderna mönstret av att ge explicita 
citeringar inte började användas förrän mitten av 1800-talet och inte blev helt 
institutionaliserat förrän i början på 1900-talet. Idag använder forskare alltmer 
referenser. Det har uppstått en skillnad i citeringspraxis mellan discipliner. Olika fält har 
alltså olika citeringsbeteenden, där det inom vissa, till exempel matematik och teknik 
används lite citeringar, medan andra områden som fysik och biomedicin använder sig 
mycket av citeringar. (MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 345) Eftersom 
citeringsbeteende men även forskningstempo och publiceringshastighet skiljer sig 
mellan discipliner kan det vara problematiskt att jämföra olika discipliners JIF. 

 
Garfield menar att det finns en missuppfattning om att forskningsområdens storlek 
påverkar tidskrifters JIF. Det skulle innebära att mindre forskningsområden har en lägre 
JIF som helhet då det finns färre citerbara antal artiklar, vilket skulle försvåra 
jämförelser. Garfield menar att det antagandet förbiser det faktum att inom större 
discipliner är det fler tidskrifter som behöver dela på citeringarna. Det är inte antalet 
forskare inom en disciplin som är avgörande för en tidskrifts JIF, utan snarare artiklars 
citeringsfrekvens. Dock kan det vara så att storleken på en disciplin kan avgöra och öka 
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antalet ”super cited” artiklar, det vill säga artiklar med mycket hög citeringsfrekvens, 
och på det viset höja tidskriftens JIF.  (Garfield 2005) 
 
Inom expanderande discipliner blir forskningsresultat snabbt inaktuella. Det gör att det 
finns en begränsad mängd artiklar att citera, vilket kan leda till hög citeringsfrekvens 
och därmed hög JIF för tidskrifterna inom disciplinen. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 
465)  
 
JIF beräknas på alla citeringar en tidskrift mottagit. Det görs därmed ingen skillnad på 
vilken disciplin citeringarna kommer ifrån. En tidskrift med hög JIF har nödvändigtvis 
inte stort inflytande inom sin egen disciplin. Den kan ha fått många citeringar från 
tidskrifter inom andra discipliner. (Nisonger 2004, s. 66)   
 
Som tidigare nämnts kan olika tidskriftstypers citeringsfrekvens variera. Det kan leda 
till att JIF för tidskrifter inom samma disciplin kraftigt kan skilja sig åt. Det innebär att 
JIF för olika tidskriftstyper inom en disciplin inte bör jämföras med varandra. 
 
3. Journal Impact Factor säger ingenting om enskilda artiklars kvalitet  
JIF är ett mått på den genomsnittliga citeringsfrekvensen en viss tidskrift har. Det 
innebär att JIF inte kan användas som en metod för att utvärdera enskilda artiklar. Alla 
artiklar i tidskriften tilldelas samma JIF trots att skillnaden i kvalitet mellan dem kan 
vara stor. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 469) Seglen visade i en studie att 15 % av de 
mest citerade artiklarna stod för 50 % av citeringarna i en tidskrift och 50 % av de mest 
citerade artiklarna stod för 90 % av alla citeringar. Det innebär alltså att de mest citerade 
artiklarna citerades tio gånger så ofta som de minst citerade artiklarna. Genom att 
tilldela alla artiklar i tidskriften samma JIF döljs den stora skillnaden mellan artiklarnas 
kvalitet. (Seglen 1997, s. 498f) En stor del av artiklarna som sällan eller aldrig citeras 
kan dra nytta av den höga citeringsfrekvensen hos de få men välciterade artiklarna. 
(Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 469) I praktiken kan det alltså vara ett fåtal artiklar som 
faktiskt påverkar tidskriftens JIF. (Impact of the impact 2004, s. 985) 
 
4. Journal Impact Factor visar inte tidskriftens användning av andra än 

forskare  
JIF bygger på antagandet att citeringar speglar dess användning och betydelse för dess 
användare, vilket är en sanning med viss modifikation. JIF baseras på citeringar gjorda 
av forskare. För de tidskrifter där majoriteten av läsarkretsen består av forskare kan JIF 
fungera som ett lämpligt mått på dess synlighet och betydelse. Flera tidskrifter har dock 
en annan läsekrets än forskare, exempelvis studenter eller yrkesverksamma som fallet är 
inom klinisk medicin. JIF mäter bara forskarnas åsikter om tidskriftens betydelse. De 
yrkesverksamma har därmed inte någon chans att påverka tidskriftens JIF trots att de 
kan vara stora användare av den. (Saha, Saint & Christakis 2003, s. 43)  Saha  
Saint och Christakis har undersökt hur väl JIF korresponderar med läkares syn på 
tidskrifters betydelse inom området medicin. Läkare fick betygsätta hur betydelsefulla 
tio olika tidskrifter med varierande JIF var för dem i deras arbete. Resultat visade att det 
var ett högt samband mellan tidskrifter med hög JIF och de tidskrifter läkarna bedömde 
som relevanta och betydelsefulla i sitt yrkesliv. (Saha et al. 2003, s. 44) Bräuninger och 
Haucap har i sin undersökning om ekonomiska tidskrifters relevans och rykte kommit 
fram till liknande resultat. Ca 2 000 ekonomer fick bedöma hur betydelsefulla 150 
tidskrifter var för deras arbete som ekonomer. De tidskrifter med hög JIF fick 
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genomgående högre poäng än de som inte hade någon JIF. (Bräuninger & Haucap 2003, 
s. 181, 187)  
 
5. Journal Impact Factor är ett varumärke och styrs av kommersiella 

intressen 
Kurmis lyfter fram problemet med att JIF är ett varumärke utarbetat av ISI. Han menar 
att en viktig aspekt att ha i åtanke vid användning av JIF är att metoden ägs av ett 
företag som har monopol på marknaden för citeringsberäkningar. Trots den stora 
betydelsen företaget har haft för forskningssamhället, styrs det i första hand av 
kommersiella intressen i fråga om utveckling av sina produkter, vilket inte 
nödvändigtvis innebär att utveckla vetenskapen. (Kurmis 2003, s. 2452) 
 

5.2 Konsekvenser av användning av Journal Impact Factor 
 
Kaltenborn och Kuhn menar att JIF inte längre bara är en metod för utvärdering av 
tidskrifter. Den har fått ett sådant inflytande internationellt sett att den påverkar 
forskningen och i längden den nationella utvecklingen på flera plan: ”the IF entails 
reflexivity”. (2004, s. 465) De talar om ”the impact of the impact”. Hur mycket JIF 
inverkar beror på om fokus ligger på angloamerikanska tidskrifter eller icke- 
angloamerikanska tidskrifter. Påverkan är större på de icke- engelskspråkiga länderna 
där konsekvenserna av fokuseringen på JIF blir större. Kaltenborn och Kuhn kan 
urskilja tre nivåer på vilka JIF påverkar forskningen:  

1. Författaren  
2. Tidskriften/disciplinen  
3. Samhället 
(Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 465) 

 
Författaren 
Det blir allt vanligare att forskare utvärderas utifrån sin IF, framförallt kan den här 
trenden märkas i de europeiska länderna. Fokuseringen på JIF har lett till att forskare i 
högre grad än tidigare överväger att publicera sina resultat i en tidskrift som har en 
(hög) JIF även om det innebär en mindre specialiserad tidskrift med en annan läsekrets 
än den tänkta. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 466) Det finns en tro på att publiceringen i 
en ansedd tidskrift per automatik kommer leda till fler citeringar och därmed öka 
författarens personliga IF. (Makeham & Pilowsky 2003, s. 93) Den angloamerikanska 
övervikten i JCR tvingar forskare i högre grad att välja bort tidskrifter på det nationella 
språket till förmån för de engelskspråkiga. Kaltenborn och Kuhn menar även att 
författares strävan efter att höja sin IF har lett till att allt fler väljer att publicera sina 
forskningsresultat i flera mindre artiklar, s.k. ”salami publications”. Genom att 
publicera flera delartiklar ökar de chansen till att bli citerade. Uppdelningen möjliggör 
också för författaren att själv citera sina olika artiklar och på det viset höja sin IF. Det 
här har lett till att författare inom discipliner som teknik och medicin har börjat 
publicera fler artiklar, även medan forskningen pågår, trots att det är föga stimulerande 
för deras forskningsprocess. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 466f) 
 
Tidskriften/disciplinen 
I den allt mer ökande konkurrensen bland tidskrifter och andra medium för publicering 
har JIF kommit att bli ett effektivt marknadsföringsverktyg. Det talas om att en 
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tidskrifts JIF kan avgöra tidskriftens öde; om tidskriften ska fortsatta existera eller 
läggas ned. Att inneha en (hög) JIF blir ett sätt för tidskrifter att garantera en viss 
vetenskaplig kvalitet och därmed locka forskare att publicera sig i tidskriften. Ett bra 
vetenskapligt rykte med hjälp av JIF används i marknadsföringskampanjer vilket i sin 
tur leder till högre annonsintäkter. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 467) Tidskrifters 
fokusering på att till varje pris höja sin JIF har fått flera konsekvenser. Det kan leda till 
att redaktörerna gör förändringar i tidskriftens struktur för att på så viss försöka höja sin 
JIF. Det kan göras genom att publicera färre men längre artiklar, publicera fler 
översiktsartiklar eller bara publicera artiklar som på förhand verkar generera många 
citeringar. (Bloch & Walter 2001, s. 565) Att publicera fler dokument som räknas in i 
täljaren men inte nämnaren av JIF, i högre grad citera tidskriftens tidigare redaktionella 
inlägg eller publicera fler ”trendiga” ämnen kan också leda till en ökning av tidskriftens 
JIF, liksom en påskyndning av publiceringsprocessen. Strävan efter att till varje pris 
höja JIF har lett till ett skifte i redaktörers synsätt på tidskrifternas innehåll och syfte. 
Om redaktörernas beslut tidigare har varit baserade på tidskriften som ett medium för att 
optimera den vetenskapliga informationen och kunskapen, kan det idag handla om att 
vidta åtgärder som på sikt ska leda till en höjning av JIF. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 
467)  
 
Allt fler tidskrifter, även de som har sin bas utanför de angloamerikanska länderna, 
överger publicering på sitt nationella språk till förmån för engelska. Eftersom engelska 
är det främsta kommunikationsspråket inom den vetenskapliga världen, leder det till att 
forskning publicerad på ett annat språk inte kan läsas av majoriteten av forskarna i 
världen. Kaltenborn och Kuhn menar att det finns en stor fara med att vetenskapens 
”lingua franca” är det engelska språket. Det leder till att forskning publicerad på andra 
språk kan betraktas som mindre kvalitativ. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 467) 
Bräuninger och Haucap menar att forskning publicerad på det nationella språket kan 
vara en signal på författarens och redaktörens uppfattning om att deras forskning inte är 
värd att kommunicera till en större publik vilket i sin tur kan vara ett tecken på 
forskningskvalitet. (Bräuninger & Haucap 2003, s. 180) Likaså kan det faktum att 
forskningen är publicerad i en icke- angloamerikansk tidskrift leda till att forskningen 
inte anses lika kvalitativ som artiklar publicerade i angloamerikanska tidskrifter, även 
om de är skrivna på engelska. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 467) Malaviya menar att 
det är ett stort problem för indiska tidskrifter där artiklar får mindre betydelse 
internationellt på grund av att de är publicerade i en indisk tidskrift utan JIF trots att 
dess ämnen har internationellt intresse. (Malaviya 2004, s. 371) Srinivasan et al. menar 
att till följd av det här publicerar sig indiska författare i högre grad i en icke- indisk 
tidskrift för att deras forskning ska få större internationellt inflytande och författare 
högre personlig IF. (Srinivasan et al. 1999, s. 90) 
 
Bräuninger och Haucap har studerat ekonomiska tidskrifters rykte och relevans hos 
tyska ekonomer. I sin undersökning fann de att de tidskrifter som var publicerade på 
tyska visserligen ansågs mest relevanta av de tillfrågade forskarna samtidigt som de 
ansågs vara mindre framstående än de angloamerikanska tidskrifterna. De utländska 
tidskrifterna förknippades med högre kvalitet och hade bättre rykte än de tyska. 
(Bräuninger & Haucap 2003, s. 190) Kaltenborn och Kuhn menar att den här 
utvecklingen mot att författare i högre grad publicerar sig i angloamerikanska tidskrifter 
för att de är starkare förknippade med kvalitet kan leda till att den nationella 
tidskriftsbasen riskerar att urlakas. Trenden att publicering sker i angloamerikanska 
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tidskrifter handlar inte bara om att göra forskningen tillgänglig för en större publik, på 
sikt rör den hela den vetenskapliga forskningen som på nationell nivå riskerar att gå 
förlorad om utvecklingen fortsätter. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 467f) Gisvold skriver:  
 

…our own people send their best work to the high impact journals, mostly in the 
US. By doing this, we systematically support and further strengthen the big 
American journals and we slowly and willingly kill our own journals or reduce 
them to third-rate journals. (Gisvold 1999, s. 973) 
 

De nationella tidskrifterna förlorar i högre utsträckning sin vetenskapliga och 
ekonomiska bas eftersom publicering på det inhemska språket bland vissa forskare 
signalerar att forskningen är av mindre betydelse. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 467f) 
Gisvold menar att publiceringen i nationella tidskrifter är av stor vikt för att bibehålla 
den nationella forskningen: ”It is not only a question of where you publish, it is also a 
question of preserving the creativity of European scientists and institutions”. (Gisvold 
1999, s. 973) 
 
Inom vissa discipliner är språket avgörande för kommunikation av vetenskap. 
Kaltenborn och Kuhn lyfter psykiatri som ett exempel där språket spelar en stor roll i 
förmedlingen av forskningsresultat. Inom psykiatri är en stor del av forskningen nära 
knuten till en specifik språklig och kulturell kontext vilket inte kan beskrivas korrekt på 
ett annat språk än det nationella. Fokuseringen på JIF och trenden mot publiceringen på 
engelska blir då ett hinder för disciplinen, eftersom det leder till att det blir ännu svårare 
för forskningen att få internationell status. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 468) 
 
Samhället 
Ansvaret att finna information och bli upplyst ligger idag allt mer på individens ansvar. 
Kaltenborn och Kuhn menar att gränserna mellan sociala, vardagliga och vetenskapliga 
kunskaper och processer har luckrats upp allt mer och interagerar med varandra i ett 
komplext inbördes förhållande. Relationen mellan kunskaperna syns tydligt inom det 
medicinska fä ltet där det ställer höga krav på de yrkesverksamma att kunna kombinera 
den specialiserade kunskapen med den mer allmänna. Likaså är det av stor vikt för 
medborgarna att ha tillgång till medicinsk kunskap för att kunna avgöra i vilket skede 
egenvård är fullt tillräckligt eller när de behöver uppsöka läkare: ”That is why it is so 
important for science to open up to the general public”. (Winnacker, se Kaltenborn & 
Kuhn 2004, s. 469) För att den vetenskapliga kunskapen ska kunna öppnas upp och 
erbjudas åt medborgarna måste den finnas tillgänglig på rätt medium och språk. Allt fler 
tidskrifter väljer att publicera sig på Internet vilket har lett till att tillgängligheten för 
medborgarna har ökat. Men forskningen måste också finnas åtkomlig för medborgarna 
på det nationella språket. Genom att författare väljer att publicera sig i engelska 
internationella tidskrifter äventyras inte bara den nationella forskningen, utan på sikt 
också medborgarnas rätt till vetenskaplig information och kunskap. (Kaltenborn & 
Kuhn 2004, s. 469) Språket riskerar att bli en barriär som avgör vilka medborgare som 
kan ta del av den forskningen.  
 
Fokuseringen på JIF har lett till att forskning i högre grad har blivit en ekonomisk fråga. 
Det blir allt viktigare för redaktörer att anpassa tidskrifters innehåll för att uppnå en 
högre JIF. Vissa redaktörer har fått påtryckningar och kritik för att de inte arbetat 
tillräckligt hårt för att nå ändamålet. IF blir i allt högre grad en avgörande faktor när det 



44 

gäller att besluta om forskningsanslag. Som tidigare nämnt är IF redan det avgörande 
underlaget för beslut om anslag i Finland. Den här utvecklingen kan leda till att IF styr 
vilken forskning som ska bedrivas och få ekonomisk ersättning istället för att låta det 
egentliga behovet styra. (Kaltenborn & Kuhn 2004, s. 468)  

5.3 Styrkor med Journal Impact Factor 
 
Trots alla de problem som omger metoden finns det många styrkor som motiverar dess 
användning. Vi kommer här att lista fördelar som finns med metoden. Punkterna talar 
för sig själva och kräver ingen ingående förklaring eller diskussion. 
 

• JIF är ett internationellt och etablerat mått 
• Det är välkänt och välanvänt såväl av forskare som av bibliotekarier och andra 

yrkesverksamma som i sitt arbetsliv kommer i kontakt med vetenskapliga 
tidskrifter 

• Måttet har funnits sedan 1960- talet och har ansenlig auktoritet 
• JIF är enkelt att räkna ut och kräver inga större matematiska eller statistiska 

kunskaper 
• Det är ett objektivt kvantitativt mått 
• Måttet utjämnar skillnader mellan tidskrifters storlek och ålder 
• Det finns ett implicit antagande om att det indikerar tidskrifters kvalitet, 

inflytande och synlighet 
• Datan finns enkelt tillgänglig i JCR tillsammans med kompletterande mått 

såsom total citations och immediacy index 
• JCR uppdateras årligen 
• I JCR är det möjligt att sortera och ranka tidskrifter efter deras JIF 
(Nisonger 2004, s. 65) 
• Det är enkelt, det vill säga det är lätt att förstå och använda 
• Det är stabilt 
• Det är reproducerbart  
(Glänzel 2003) 

 
Trots sina brister finns det inget bättre eller mer erkänt mått för utvärdering av 
tidskrifter. (Garfield 2000, s. 373) JIF är inte ett perfekt verktyg för utvärdering av 
tidskrifter men å andra sidan är det en omöjlighet att finna ett mått som är universellt 
applicerbart och helt utan nackdelar. (Nisonger 2004, s. 71) 

5.4 Förbättringar och förändringar av Journal Impact Factor 
 

Vi har i de föregående kapitlen tagit upp flera problem med JIF som ett välanvänt mått 
för utvärdering av tidskrifter. Dessa problem har försökt att rättas till eller förbättras i ett 
flertal studier genom åren. Då problemen som framförts är av skiftande art gäller det  
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även för studierna. Om vikten av att förbättra indikatorer skriver Srinivasan et al.: 
 

It is ideal to apply the indicators by removing the limitations, to the extent possible. 
When a specific weakness of an indicator is surfaced, it would be reasonable to 
clear it at a minimum of marginal level so that the negative effects would be 
minimized and results would ensure an acceptable degree of validity. (Srinivasan 
et al. 1999, s. 81) 

 
Glänzel och Moed tar i sin artikel ”Journal impact measures in bibliometric research” 
(2002) upp tidigare studier som gjorts om förbättringar eller alternativ till JIF. En av de 
här studierna har gjorts av Asai. Han har undersökt hur tidsaspekten från det citerade till 
det citerande dokumentet kan påverka resultatet. I flera fall mäts skillnaden mellan 
publikationerna i hela år, vilket han tycker kan ge felaktiga statistiska resultat. Han har 
kommit fram till att beräkning av citeringar på en månadsbasis ger ett bättre resultat än 
de som baseras på hela år, då det kan bli stora skillnader beroende på om en tidskrift ges 
ut i januari eller december samma år. Asai har utformat Adjusted Impact factor, som i 
beräkningen tar hänsyn till månadsaspekten. (Asai 1981, s. 171-174) 
 
En annan studie som Glänzel och Moed tar upp är utarbetad av Pinski och Narin. De 
anser att den största nackdelen med JIF är att citeringar inte vägs emot varandra, utan att 
de väger lika mycket oberoende av den citerande tidskriften. De har kommit med ett 
förslag som innebär att alla citeringar får olika värde vid beräkning av JIF. Måttet kallas 
”the influence methodology” och innebär att varje tidskrift erhåller en storleksberoende 
influence weight, vilken bestäms av tidskriftens antal citeringar och referenser. Genom 
att väga citeringar genom dessa influence weights så kan inflytandet per publikation och 
totalt inflytande beräknas. (Pinski & Narin, se Glänzel & Moed 2002, s. 176) 
 
Glänzel och Moed anser att de flesta tidigare citeringsindikatorer som lagts fram för att 
korrigera de problem som finns med JIF inte har varit speciellt framgångsrika. 
Anledningen menar de kan vara att förutom JIF, så har andra citeringsmått för skrifter 
varit sporadiskt använda. De menar att de flesta fö rsök att förbättra, ersätta eller 
komplettera JIF har stött på stora problem att få bred användning. Alternativa 
tidskriftsciteringsmått har haft svårt att nå en stor publik och har inte kunnat uppdaterats 
lika lätt som JIF, som uppdateras årligen genom JCR. Bristen på dålig uppdatering gör 
bland annat att resultat inte kan reproduceras av andra forskare. Idag menar de att 
förbättringar mer fokuserar på val av publikationsperiod, citeringsperiod, olika 
indikatorer för olika dokumenttyper, utvecklandet av fä ltbaserade mått och användandet 
av tilläggsmått. (Glänzel & Moed 2002, s. 177f)   
 
Flera forskare har utvecklat fältbaserade mått för att kunna jämföra publikationer inom 
den egna disciplinen eller för att kunna jämföra över discipliner. Ett mått för att 
möjliggöra jämförelser över discipliner har skapats av Ramirez, Garcia och Rio. De 
menar att resultaten som genereras av JIF är starkt beroende på vilken disciplin som 
tidskriften tillhör. De har valt att kalla sitt mått Renormalized impact factor. Måttet 
möjliggör jämförelser mellan tidskrifter inom olika discipliner, men även en 
beskrivning av tidskriftens dynamiska egenskaper vilka påverkar vilken roll den har 
inom sin disciplin. Renormalized impact factor menar de tar hänsyn till aspekter som är 
specifika för en disciplin, som till exempel olika citeringsbeteenden och tillåter därför 
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direkta jämförelser mellan tidskrifter inom olika ämnesområden. (Ramirez, Garcia & 
Rio 2000, s. 3-9)  
 
För att se vilket inflytande en tidskrift haft på den egna disciplinen skapade He och Pao 
Discipline influence score. Detta mått beräknas endast på citeringar som en tidskrift 
erhållit från publikationer inom den egna disciplinen och exkluderar alltså 
interdisciplinära citeringar. Genom detta mått kan två typer av tidskrifter identifieras; 
dels de som bidragit till innehållet i kärntidskrifterna inom disciplinen, vilka ofta är 
generella tidskrifter. Dels den specialiserade tidskriften som ofta citerar kärntidskrifter 
inom en disciplin. Först identifieras ett antal kärntidskrifter och utifrån att se vilka 
tidskrifter som citerar dessa erhålls så småningom en discipline influence score, som 
används för att kunna väga tidskrifter inom disciplinen. Genom detta mått anser de att 
forskare lätt kan få fram vilka tidskrifter som är de mest använda och därmed av högst 
kvalitet inom ett fält. (He & Pao 1986, s. 405, 414) 
 
Nisonger och Harter anser att JIF är en felaktig benämning och att måttet används 
felaktigt. De föreslår ett alternativt namn och tolkning av måttet, samtidigt som de 
föreslår ett nytt mått för att bedöma en tidskrifts inflytande. De menar att JIF mäter 
”current impact of the typical recently published article” (Harter & Nisonger 1997, s. 
1146) Som sådan anser de att JIF kan användas till att bedöma sannolikheten att 
enskilda artiklar i en tidskrift kommer att citeras. JIF uppskattar tidigare 
citeringsprestationer av artiklar och erbjuder uppskattningar av hur artiklar i en viss 
tidskrift kommer att citeras i framtiden. Tidskrifter med liknande JIF publicerar artiklar 
som i genomsnitt har liknande inflytande. De anser alltså att JIF bedömer en artikels 
inflytande och inte nödvändigtvis en hel tidskrifts. Orsaken är att måttet inte räknar in 
antalet publicerade artiklar, då det sker en normalisering i beräkningen. Att bedöma 
enskilda artiklars kvalitet och inte straffa mindre tidskrifter menar de var Garfields 
ursprungliga tanke med beräkningen. De menar dock att om två tidskrifter inom samma 
fält har liknande JIF, men att den ena är större än den andra så blir det en orättvis bild, 
då den tidskrift som publicerar fler artiklar har en större påverkan på den vetenskapliga 
kommunikationsprocessen. Även om den enskilda artikeln har citerats lika många 
gånger i de båda tidskrifterna så skiljer det mycket mellan tidskrifternas inflytande på 
forskningen. Nisongers och Harters förslag är istället att kalla beräkningen som idag 
görs med JIF för article impact factor, då det är en bättre beskrivning av vad den mäter. 
Article impact factor normaliserar både för tidskriftsstorlek, antalet citerbara artiklar 
och för ålder. Samtidigt anser de att det totala antalet citeringar som artiklar erhåller 
under en viss tid är ett bättre mått på tidskrifters inflytande. Man väljer alltså enligt 
deras beräkning att inte dela, utan att bara addera alla citeringar som alla artiklar i 
tidskriften erhållit för att få fram tidskriftens JIF. Tidskrifter med hög article impact 
factor publicerar artiklar som citeras oftare än de med låg article impact factor. Om 
citeringar ses som ett mått på kvalitet blir dess tidskrifter högt rankade. Nisonger och 
Harter menar att inflytande inom disciplinen bestäms både av kvantitet och av kvalitet. 
Tidskrifter som får höga poäng inom de båda två ”nya” måtten publicerar inte bara 
högkvalitativa artiklar, utan de publicerar dessutom många av dem, och kommer därför 
att ha det största sammanlagda inflytandet inom ett fält. (Harter & Nisonger 1997, s. 
1146f)  
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Det här är exempel på förslag som har lagts fram för att genom beräkningar av 
citeringar förbättra, ersätta eller komplettera JIF. Ingen av dem har dock haft någon 
större genomslagskraft. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Vi har nu lyft fram de problem och de styrkor som finns med citeringsanalys och JIF. Vi 
kommer i det här kapitlet att sätta problemen i relation till varandra och besvara våra 
frågeställningar.  
 

6.1 Vilka styrkor och svagheter finns med citeringsanalys? 
 
Det finns flera motiv bakom varför författare väljer att citera ett verk och varför det 
verket väljs över ett annat. Citeringsbeteenden kan variera mellan enskilda författare, 
men också mellan discipliner. Citeringsanalysens lämplighet har ifrågasatts på grund av 
de här olika motiven och teorierna om citeringars funktion. Då det inte finns någon 
gemensam konsensus kring när citeringar bör användas ses citeringsana lys som ett 
problemfyllt område. De olika citeringsbeteendena leder även till att det är svårt att 
skapa en enhetlig definition av vad citeringar representerar.  
 
Olika teorier inom citeringsanalys 
Beroende på vilken teori och inom vilken kontext citeringar studeras anses forskare 
citera av olika anledningar. Anhängare av belöningssystemet menar att den främsta 
orsaken till att citera är att erkänna intellektuella skulder. Det finns en uppsättning 
normer som har blivit praxis, vilket har lett till att en citeringsetikett har utvecklats där 
citeringar ges till författare och verk som bör erkännas. Det anses vara nödvändigt att 
bygga sin forskning på redan erkända forskare för att bli uppmärksammad. 
Belöningssystemet har blivit kritiserat för att det anses vara oklart när intellektuella 
skulder bör erkännas. Det finns skilda åsikter mellan författare vilken kunskap som kan 
anses vara vedertagen och vilken som ska erkännas för att den är förknippad med en 
specifik forskare. Systemet har även fått kritik för att det förekommer citeringsmönster, 
till exempel Matteuseffekten, som kan påverka resultaten. Konsekvenser av 
Matteuseffekten är att mer erkända författare får fler citeringar för att de skaffat sig ett 
betydande namn inom fältet, medan mindre erkända forskare missgynnas och får 
oproportionerligt lite erkännande för likvärdiga arbeten. Citeringar görs inte 
nödvändigtvis för att referera till det mest lämpliga verket utan till det mest auktoritära, 
för att författaren på så vis ska förknippas med en särskild forskare. Forskare som 
framhäver belöningssystemet menar dock att vissa normer inom citeringspraxis 
utvecklats, vilka alla forskare anses känna till och använda sig av. Detta leder till att 
forskare använder citeringar på liknande sätt, där de som bör erkännas rättmätigt gör 
det. Med citeringsmönster som Matteuseffekten uppstår frågor om vad citeringar 
egentligen mäter. Mönster som detta skulle kunna innebära att det egentligen inte är 
själva verket som utvärderas, utan att verket utvärderas utifrån dess författare. Ett verk 
med flera betydelsefulla författare kan anses vara av högre kvalitet än ett verk byggt på 
mindre erkända forskare. Citeringsmönster som Matteuseffekten visar på att 
manipulation av citeringar förekommer, även om det i många fall är oavsiktligt, då 
forskare menar att de bara följer den citeringsetikett som finns inom den vetenskapliga 
sfären.  
 
Inom det retoriska systemet ses istället citeringars främsta funktion ligga i att föra fram 
argumentation i texter och för att påvisa att idéer är relevanta, logiska och övertygande. 
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Viktiga aspekter inom detta system är att se på citeringars kontext och innehåll då det 
handlar om att placera in den ursprungliga författarens idéer i en kontext där de kan få 
en betydelse. Även inom det retoriska systeme t finns problem med särskilda 
citeringsmönster. (OBI) är ett sådant och innebär att vissa verk anses stå för så allmän 
och vedertagen kunskap att de inte behöver citeras. Författare antar att dess läsare 
känner till originalkällorna där denna kunskap finns och väljer därför att inte citera 
verket. Det leder till att de verk som kanske egentligen är de mest betydelsefulla inom 
en disciplin utrotas, då de har använts i så pass stor utsträckning att de blivit allmän 
kunskap. Ett av grundantaganden inom citeringsanalys är att citeringar görs till de bästa 
verken. Detta blir dock problematiskt då citeringsmönster som OBI förekommer, där de 
bästa verken egentligen aldrig citeras.  
 
En tredje citeringsteori har som utgångspunkt att citeringar främst skall användas som 
hjälpmedel i övertygande syfte. Forskare anses få en dominerande position inom sin 
disciplin genom att citeringar används för att försvara deras påståenden mot attacker och 
övertyga andra om deras resultat. I studien av Brooks, där forskare tillfrågades om deras 
motiv till citeringar, framkom det att det främsta motivet till att citera var för att 
övertyga, medan den näst vanligaste anledningen var för att ge positivt erkännande, 
vilket mer kan kopplas till belöningssystemet. I studien av Case och Higgins framkom 
det istället att det främsta motivet till att citera var för att redogöra för tidigare verk, 
vilket även detta stödjer belöningssystemet. För båda dessa perspektiv verkar det finnas 
belägg för att det är dessa motiv som är de mest använda bland praktiserande forskare. 
En annan viktig aspekt som framkom i Brooks studie var att det fanns stora skillnader 
mellan varför forskare väljer att citera ett verk inom naturvetenskap och 
samhällsvetenskap i jämförelse med de humanistiska ämnena. Detta visar återigen på 
vikten av att inte göra jämförelser mellan discipliner, då de bygger på olika 
citeringsbeteenden. 
    
En annan teori inom citeringsanalys som har framförts är vikten av att undersöka 
psykologiska faktorer för att förstå citeringsbeteenden, där kompositionen och 
karaktären av referenslistor avspeglar författares personlighet och professionella miljö. 
Detta ger ytterligare en aspekt till problematiken kring olika citeringsbeteenden och vi 
ser att det i princip skulle kunna innebära att det finns lika många olika 
citeringsbeteenden som det finns författare. De olika motiven visar att det kan vara svårt 
att dra generella slutsatser kring vad citeringar representerar, då motiven bakom 
citeringarna kan vara av skiftande art.  
 
Citeringars kontext 
Ett av grundantagandena inom citeringsanalys är att alla citeringar är likvärdiga. Det 
görs ingen åtskillnad mellan positiva och negativa citeringar, utan det är den totala 
citeringsfrekvensen som ligger till grund för de beräkningar som genomförs. Forskare 
citerar dock av flera anledningar där en är för att kritisera eller förkasta tidigare 
forskningsresultat. Det innebär att en tidskrift som har mottagit många citeringar skulle 
kunna ha gjort det på grund av att en stor del av forskarsamhället anser att tidskriften är 
av låg vetenskaplig kvalitet. Citeringarna signalerar visserligen att tidskriften är 
uppmärksammad av andra forskare, men inte nödvändigtvis att den är kvalitativ. Att 
citeringar har olika innehåll menar kritiker leder till att det är svårt att få en enhetlig bild 
av vad citeringar representerar. 
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För att giltiga utvärderingar av verk ska kunna genomföras menar vissa forskare att det 
är nödvändigt att citeringars kontext och innehåll undersöks. För detta ändamål 
skapades olika klassifikationssystem för att kunna göra en indelning av citeringar, där 
negativa och positiva citeringar urskiljdes. En uppdelning av citeringar i olika kategorier 
skulle möjliggöra jämförelser mellan liknande citeringar och leda till en mer enhetlig 
bild av vad citeringar representerar. Vi ser dock att klassifikationssystemen inte har haft 
någon större genomslagskraft. Det kan bero på att de inte kan ge någon ytterligare 
information om varför citeringar väljs ut, vilket ses som det främsta problemet inom 
citeringsanalys.  
 
I flera undersökningar som gjorts om citeringsbeteende har det framkommit att det är 
mindre vanligt att författare i praktiken citerar för att kritisera andra verk. Det vanligaste 
mönstret är att författare antingen undviker att citera helt eller att ge både positiva och 
negativa citeringar till ett verk. Syftet med citeringar har istället främst varit att 
författare vill övertyga läsare om sina ståndpunkter genom att citera auktoritära verk 
inom ämnesområdet eller kvalitativa verk som kommit fram till liknande resultat. Detta 
visar på att kritisering av verk inte är en av citeringars främsta funktioner. Den kritiken 
som har riktats mot att det inte sker någon uppdelning mellan olika citeringars kontext 
vid citeringsanalyser, menar vi därför kan ifrågasättas.  
 
Vad citeringar anses representera 
Citeringsanalyser bygger på antagandet om att det finns ett samband mellan en tidskrifts 
citeringsfrekvens och dess vetenskapliga kvalitet. Men att se citeringsfrekvens som ett 
mått på kvalitet är problematiskt. Olika citeringsbeteenden leder till att det är svårt att 
dra en generell slutsats om vad citeringar representerar. Eftersom det finns olika 
citeringsmotiv, anses citeringar mäta olika aspekter av kvalitet. Vad citeringar indikerar 
är svårdefinierat. Vi ser tendenser till att begrepp som kvalitet, betydelse, inflytande, 
synlighet och påverkan används omväxlande som synonymer och omväxlande för att 
fånga upp olika aspekter av vad citeringar representerar. De olika begreppen visar på att 
det finns flera uppfattningar om vad citeringar kan indikera. Det begrepp som ibland 
används av forskare och inte lägger lika stor värdering i de resultat som erhålls genom 
citeringsanalyser är synlighet. Vissa forskare menar att en tidskrift erhållit ett stort antal 
citeringar helt enkelt tyder på att tidskriften är synlig, men att det inte kan dras några 
övriga slutsatser om dess kvalitet. Att ett verk är synligt visar på att det är vida spritt 
och faktiskt används av andra forskare. I vilket syfte det används är det dock svårt att 
säga något om. Andra forskare menar att synligheten i sig är ett tecken på kvalitet och 
det är därför tidskriften citeras ofta. En tidskrift som frekvent citeras betyder att den har 
publicerat flera artiklar som blivit uppmärksammade av det vetenskapliga samfundet. I 
frågan om vad citeringar anses representera menar vi att synlighet är det lämpligaste 
begreppet. Vi instämmer med de forskare som menar att begreppet i första hand mäter 
just synlighet och inte nödvändigtvis kvalitet.  
 
Vi menar att citeringar kan, oavsett teoretisk bakgrund, sägas vara formella 
representationer av vetenskaplig medverkan. För att en tidskrift ska kunna bli citerad 
krävs att den genom formell kommunikation deltagit i forskningsprocessen. Då 
citeringsanalys endast bygger på den formella vetenskapliga kommunikationen innebär 
det att de informella bidragen en forskare lämnat till den vetenskapliga sfären inte 
räknas med i citeringsanalyser. Det har diskuterats bland forskare huruvida detta är ett 
problem, eftersom de informella bidragen ofta spelar en stor roll för den vetenskapliga 
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utvecklingen. De bidrar till att föra vidare diskussioner kring metoder och tekniker som 
är förutsättningar för att en formell kommunikation ska kunna föras fram. Den 
informella kommunikationen är dock inte mätbar på samma sätt som den formella och 
det är svårt att fastställa den faktiska vetenskapliga medverkan som den informella 
kommunikationen har haft. Den formella kommunikationen till skillnad från den 
informella är ett tydligt bevis på att en tidskrift eller en författare är delaktig i den 
vetenskapliga processen. Om en tidskrift har mottagit citeringar från andra tidskrifter 
innebär det således att de har erkänt dess existens och medverkan till det vetenskapliga 
kunskapsutbytet.  
 
Citeringsanalys eller peer review 
Vi anser att citeringsanalyser ska ses som en partiell indikator av vetenskaplig kvalitet, 
där endast den kvantitativa aspekten fångas med hjälp av citeringar. Kritiker menar att 
ett kvantitativt mått inte kan säga något om det faktiska innehållet i ett verk, då 
citeringar endast representerar en objektiv syn på hur spritt och använt verket är inom 
det vetenskapliga samfundet. För att få en indikation av det faktiska innehållet bör 
verket läsas. Vi menar att det främsta sättet för att utvärdera vetenskaplig kvalitet då 
borde vara att kombinera citeringsanalys med peer review för att möjliggöra att olika 
aspekter av ett verks kvalitet belyses. Det eftersom citeringsanalyser kan generera 
representationer av citeringsmönster, vilka experter kan använda sig av då de skapar en 
uppfattning om ett verks vetenskapliga kvalitet. Citeringsanalyser ska därför ses som ett 
komplement snarare än ett substitut till kvalitativa metoder, som peer review.  
 
Studier där jämförelser har gjorts mellan resultaten av citeringsanalyser och peer review 
har dock visat på att det i flera fall inte blir stora skillnader mellan vilka verk som anses 
vara kvalitativa inom de båda metoderna. Om båda metoderna genererar liknande 
resultat kan det ifrågasättas om någon av dem är överflödig. Vi menar att 
citeringsanalysens främsta styrka ligger i dess objektivitet. Citeringsberäkningar är ett 
enkelt mått, som inte är färgade av personliga uppfattningar så som fallet kan vara när 
det gäller peer review. Likaså har resultat av citeringsanalyser visat starka samband med 
andra erkända kvalitetsindikatorer, såsom prestigefyllda pris, exempelvis Nobelpriset. 
Överensstämmelsen visar på tillförlitligheten och styrkan med citeringsanalys. Peer 
reviews främsta styrka är istället att ett verk verkligen läses, och utifrån dess innehåll så 
görs det en bedömning av ämnesexperter av verkets kvalitet. De olika metoderna kan 
sägas indikera olika aspekter av ett verks kvalitet, vilket gör att det är problematiskt att 
avgöra vilken av dem som i så fall är lämpligast för att utvärdera vetenskaplig kvalitet. 
Vi menar att båda metoderna är nödvändiga för att få en fullständig bild av ett verks 
vetenskapliga kvalitet.  
 
Hur tillgänglighet påverkar citeringsfrekvens  
Ett av grundantagandena inom citeringsanalys är att citeringar endast görs till de bästa 
verken. Tillgängligheten till dokument har dock visat sig kunna påverka vilka verk som 
författare väljer att citera. Då det är omöjligt att återvinna all relevant information är det 
nödvändigt för forskare att göra ett urval. Att verk finns lättillgängliga kan påverka 
deras val. Det är vanligt att forskare väljer att citera sina kollegors arbeten. Det av den 
enkla anledningen att de främst känner till de arbeten som finns i deras närhet. Det 
behöver alltså inte innebära att det är de främsta verken inom respektive disciplin som 
citeras, utan de verk som finns lättillgängliga. 
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Faktorer som språk och läsekrets kan spela en stor roll för tidskriftens tillgänglighet. 
Tidskrifter som är på engelska är tillgängliga för en större läsekrets än de som är på 
exempelvis de nordiska språken, då engelskan är det språk genom vilken majoriteten av 
den vetenskapliga kommunikationen sker på. De här tidskrifterna har därmed större 
möjlighet att bli citerade än de som är publicerade på nationella språk. 
 
En aspekt som uppmärksammats nyligen när det handlar om tillgänglighet av 
publikationer är OA. Flera forskare har ställt frågan om och i så fall till vilken grad 
artiklars citeringsfrekvens kommer att påverkas av att vissa tidskrifter läggs ut fritt 
tillgängliga, medan andra fortsätter att finns i betaldatabaser. Några studier har hittills 
genomförts där OA tidskrifter jämförts med icke OA tidskrifter, dock med skiftande 
resultat. Vissa studier visar på att det blir en stor skillnad i citeringsfrekvens mellan OA 
och icke OA tidskrifter, medan andra visar på att det inte blir någon större skillnad. Det 
är dock inte så länge sedan som forskare började lägga ut sina verk fritt tillgängliga på 
nätet, och det kan vara svårt att se några stora konsekvenser efter bara några år. Vi 
tycker att detta är en intressant aspekt av hur tillgänglighet kan påverka vilka verk som 
citeras och bör därför uppmärksammas. 
 

6.2 Vilken kritik kan riktas mot Journal Impact Factor som 
metod för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter? 

 
Grundtanken när JIF skapades i början av 60-talet var att framställa ett objektivt mått 
för att kunna utvärdera och göra jämförelser av tidskrifter oavsett deras storlek. Måttet 
fick ett stort genomslag och har sedan dess varit väl använd. Genom åren har det riktats 
mycket kritik mot metoden, vilket har lett till att dess lämplighet har ifrågasatts. 
 
Antalet tidskrifter 
Enligt Ulrich’s Periodicals Directory finns det över 59 000 vetenskapliga tidskrifter. I 
JCR finns bara ca 8 000 av de här representerade. Frågan är då hur de tidskrifter som det 
inte räknas ut en JIF för ska bedömas. Ska de per automatik anses vara av lägre kvalitet 
än de tidskrifter som finns med i JCR? Med tanke på alla de problem vi har lyft fram i 
föregående kapitel som finns med uträkningen av dagens JIF menar vi att svaret bör 
vara nej. Att en tidskrift inte finns med i JCR kan betyda att den är mindre spridd eller 
har en mindre läsekrets, vilket kan bero på faktorer som dess språk eller specialisering. 
Det behöver alltså inte nödvändigtvis betyda att tidskriften är av sämre kvalitet, utan att 
den inte nått tillräckligt stor spridning för att uppmärksammas och utvärderas av 
Thomson Scientific.  
 
Dokumenttyper 
Vid beräkningen av JIF görs det en skillnad mellan olika dokumenttyper. Då JIF räknas 
ut tas alla citeringar till alla dokumenttyper som en tidskrift erhållit från andra tidskrifter 
i JCR med i täljaren. ISI har skapat begreppet citerbara dokument, vilket syftar på 
översiktsartiklar, originalartiklar och kommenterar. Det är endast citerbara dokument 
som tas med i nämnaren. Att uppdelningar görs mellan dokumenttyper i nämnaren kan 
leda till att tidskrifter med flera icke- citerbara dokument, till exempel brev, får en 
oproportionerligt hög JIF. Citeringar till dokumenttyper som inte är citerbara dokument 
tas med i täljaren, men ej i nämnaren, vilket innebär att JIF påverkas positivt.  
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Forskare har framhållit att det är problematiskt att göra en distinktion mellan vilka 
dokumenttyper som egentligen ska ses som citerbara dokument. Speciellt då det kan 
skilja sig åt mellan såväl discipliner som tidskrifter i hur stor utsträckning de olika 
dokumenttyperna förekommer. För att få en mer exakt beräkning har det föreslagits att 
det ska räknas ut en JIF för varje dokumenttyp. Det skulle kunna innebära att en 
jämförelse av en tidskrifts olika dokumenttyper sker med en annan tidskrifts 
dokumenttyper för att på så vis ge en mer rättvis bild av tidskriftens inflytande. Men en 
tidskrift skulle då alltså inte få en enhetlig JIF, utan JIF skulle kunna skifta beroende på 
vilken dokumenttyp som jämförs.  
 
Publicering i olika medier 
En viktig aspekt som bör finnas i åtanke är att JIF passar bättre för vissa ämnesområden 
än andra. Eftersom måttet bara beräknas på citeringar gjorda till och från tidskrifter 
räknas inte citeringar från andra medier in. För de ämnesområden där den främsta 
forskningen publiceras i tidskrifter kan måttet fungera som en lämplig metod för att se 
var den främsta forskningen inom ett fält kan återfinnas. Detta gäller framförallt för de 
tekniska, naturvetenskapliga och medicinska disciplinerna. Inom samhällsvetenskap och 
humaniora publiceras en stor del av den framstående forskningen i andra medier än 
tidskrifter, såsom monografier eller konferenstryck. Tidskrifter inom de här 
disciplinerna tenderar därför att få lägre JIF. Vi menar därför att metoden bör användas 
med försiktighet inom dessa ämnesområden, då de inte till fullo beaktar dessa 
discipliners kommunikationspraxis. Det är viktigt att vara medveten om att det 
nödvändigtvis inte är den främsta forskningen inom en disciplin som mäts med JIF, utan 
att det är den främsta forskningen som publicerats i tidskrifter. För att återvinna den 
främsta forskning och få en bred kunskap inom ett ämne som humaniora är det därför 
viktigt att gå utanför JIF och undersöka information i andra medier.  
 
JIF används av andra än forskare  
Citeringar anses spegla att ett verk har använts och haft betydelse för den som citerar. 
Eftersom artiklar i vetenskapliga tidskrifter skrivs av forskare, är de därmed de enda 
som har möjlighet att påverka antalet citeringar som en tidskrift erhåller. Vetenskaplig 
information används dock i många fall utanför forskarvärlden. Vetenskapliga 
tidskrifters läsekrets utgörs förutom av forskare även av yrkesverksamma och studenter. 
Men då de inte är delaktiga i den formella vetenskapliga kommunikationen kan de inte 
påverka de resultat som erhålls genom citeringsanalyser. Tidskrifter vars läsekrets till 
största del består av forskare kan få en hög JIF just för att de läses bland forskare som 
använder och refererar till artiklarna i sin vidare forskning. Tidskrifter som till stor del 
läses av yrkesverksamma kan missgynnas med mått som JIF, då deras användning inte 
dokumenteras. Ett av grundantagandena inom citeringsanalys är att citeringar 
representerar användning. Mått såsom JIF som endast bygger på forskares åsikter 
(citeringar) kan då bli missvisande, eftersom det inte ger en fullständig representation av 
verkets användning.  
 
Yrkesverksammas åsikter om tidskrifters kvalitet har dock i flera undersökningar 
överensstämt med den JIF de har fått genom JCR. Detta menar vi indikerar att det inte 
finns stora skillnader mellan den kunskap som forskare anser viktig och den kunskap 
som yrkesverksamma framhäver. Det pekar istället på att någon form av konsensus om 
vad som är den främsta forskningen inom respektive disciplin existerar såväl bland 
forskare som bland yrkesverksamma. Det innebär att det inte kan ses som ett stort 
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problem att bara forskare kan påverka en tidskrifts JIF, då det förmodligen skulle kunna 
bli liknande resultat om de yrkesverksammas åsikter beaktades. 
 
Enskilda artiklar 
JIF är ett mått som representerar det genomsnittliga antalet citeringar en tidskrift 
mottagit, vilket anses vara en indikation på tidskriftens kvalitet. Det innebär att alla 
artiklar, oavsett deras enskilda citeringsfrekvens, i en tidskrift tilldelas samma JIF. Detta 
blir dock problematiskt då det innebär att en artikel i en tidskrift som erhållit 10 
citeringar får samma anseende som en annan artikel i samma tidskrift som erhållit 35 
citeringar. Båda anses genom uträkningen av JIF vara av likvärdig kvalitet. Så behöver 
dock inte nödvändigtvis vara fallet. Den skeva fördelningen av citeringar skulle kunna 
vara en indikation på att den ena artikel är av högre kvalitet än den andra, då hög 
citeringsfrekvens inom citeringsanalys anses vara ett mått på vetenskaplig kvalitet. Det 
är därför viktigt att vara medveten om att inte alla tidskrifter med en hög JIF uteslutande 
innehåller kvalitativa artiklar. Ett fåtal rikligt citerade artiklar kan väga upp för ett flertal 
mindre citerade artiklar. Studier har visat att det i vissa fall kan vara så stora skillnader 
som att 50 % av de mest citerade artiklarna står för 90 % av alla citeringar i tidskriften.  
 
Jämförelse mellan discipliner 
Den främsta anledningen till att inte göra jämförelser mellan discipliner är, som vi 
tidigare diskuterat, att det finns olika citeringsbeteenden. Det finns stora skillnader 
mellan discipliner till varför författare väljer att citera ett visst verk. Beroende på vilka 
bakomliggande motiv till citeringen som finns, kan citeringar sägas representera olika 
aspekter av den vetenskapliga kommunikationen. 
 
Det finns även problem med JIF med avseende på tvåårsperioden, som metoden 
beräknas på. Eftersom bara de citeringar som är gjorda under samma år och följande år 
artikeln publicerats, räknas in och påverkar tidskriftens JIF, gynnas vissa discipliner av 
tidsperioden medan andra missgynnas. De discipliner som kan dra fördel av hur JIF 
beräknas är de dynamiska disciplinerna som växer snabbt eller där det kontinuerligt 
utvecklas och utvärderas nya teorier, metoder och tekniker. Inom dessa discipliner blir 
forskningen snabbt inaktuell. Majoriteten av citeringarna till artiklarna sker därför inom 
ett par år efter att de har publicerats, det vill säga under de år då resultaten fortfarande är 
relevanta och av värde. Eftersom forskningsprocessen är relativt snabb och nya 
forskningsresultat ständigt skapas innebär det att de här tidskrifterna har en hög 
utgivningsfrekvens då de måste publicera i samma hastighet som forskningsresultaten 
produceras. I motsats står de discipliner där forskningen ofta bedrivs under ett flertal år, 
eftersom det krävs en grundlig och tidskrävande forskningsprocess för att kunna 
utveckla nya metoder eller tekniker. De här disciplinerna missgynnas därmed av JIF 
eftersom majoriteten av citeringarna till artiklarna sker först efter två år. Skillnaderna 
mellan disciplinernas forskningsprocesser innebär därmed att JIF inte kan ses som ett 
rättvist mått för alla discipliner. Det är därför, menar vi, inte lämpligt att jämföra JIF 
mellan discipliner.  
 
Det är dock möjligt att beräkna JIF på andra perioder än två år för att göra mer rättvisa 
till de disciplinerna med en långsammare forskningsprocess. Men då det endast är 
tvåårsperioden som genereras av JCR innebär det att forskare själva får sammanställa 
och beräkna JIF för de antal år som de är intresserade av. En sådan sammanställning 
skulle dock vara mycket tidskrävande.  
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Jämförelse inom discipliner 
Det råder även vissa svårigheter med att jämföra tidskrifter inom samma disciplin, då 
det råder en stor skillnad i hur ofta en tidskrift citeras beroende på om det är en generell 
eller en specialiserad tidskrift. En generell tidskrift har ofta högre JIF eftersom den på 
grund av sitt breda spektrum av ämnen har en större läsekrets och därmed fler 
potentiella citerare. Likaså har tidskriften på grund av sin generalisering möjligheten att 
bedriva ett rigoröst urval av artiklar. De kan välja bort artiklar som de bedömer inte är 
av tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet och på så vis upprätthålla en genomgående hög 
kvalitet. Den specialiserade tidskriften har just på grund av sin specialisering inte en 
fullt lika stor läsekrets och därmed också färre potentiella citerare än den generella 
tidskriften, vilket leder till att den kan få lägre JIF. Vid jämförelse av tidskrifter inom 
discipliner är det därför av stor vikt att JIF för de två tidskriftstyperna inte jämförs med 
varandra, utan med tidskrifter av samma typ. JIF kan annars signalera att forskningen i 
den specialiserade tidskriften är av lägre kvalitet. Så kan det visserligen vara i vissa fall, 
då de på grund av sin specialisering inte har samma möjlighet till rigoröst urval av 
artiklar att publicera som de generella tidskrifterna.  
 
Ett närliggande problem med JIF är att måttet inte säger något om tidskriftens inflytande 
inom sin egen disciplin. JIF beräknas på alla de citeringar tidskriften mottagit, det görs 
därmed ingen distinktion mellan citeringar från den egna disciplinen och från andra. JIF 
mäter alltså inte tidskriftens inflytande inom sin egen disciplin. En tidskrift kan i teorin 
ha hög JIF och därigenom signalera att det är en nyckeltidskrift inom disciplinen, men i 
praktiken ha fått sina citeringar från tidskrifter inom andra discipliner som fallet kan 
vara inom de tvärvetenskapliga disciplinerna. Förslag har därför framförts på att införa 
ett kompletterande mått till JIF som skulle kunna mäta tidskriftens inflytande inom den 
egna disciplinen. Frågan är om det skulle vara genomförbart, då det skulle krävas 
merarbete av Thomson Scientific för att kunna ämnesbestämma citeringar. Frågan är 
också om det är helt relevant. I de flesta fall tenderar de tidskrifter som finns i JCR med 
hög JIF motsvara de främsta och mest erkända inom sitt ämnesområde. En annan 
intressant förbättring av JIF i teorin, men som i praktiken förmodligen kan ses som 
ogenomförbar, anser vi skulle vara om det i JCR var möjligt att förutom den rankning 
som finns tillgänglig idag även kunna välja totala antalet citeringar indelat efter givande 
disciplin. På det sättet skulle det vara möjligt att se tidskriftens inflytande dels inom sin 
egen disciplin men också inom andra.  
 
Engelskspråkig övervikt 
Det råder en övervikt av engelskspråkiga tidskrifter i JCR vilket är viktigt att ha i åtanke 
vid användning av JIF. Det innebär att få tidskrifter publicerade på andra språk än 
engelska finns representerade i databasen. En undersökning av de representerade 
tidskrifterna inom biblioteks- och informationsvetenskap i JCR år 2002 visade att av 55 
tidskrifter var 49 publicerade på engelska. För oss i Norden innebär det här att det bara 
är de nordiska tidskrifterna som är skrivna på engelska som återfinns i JCR, med ett 
fåtal undantag. Eftersom engelskan är det främsta kommunikationsspråket inom den 
vetenskapliga sfären, innebär en publicering på ett annat språk att en stor del av 
forskarna inte kan tillgodogöra sig informationen. Det har lett till att allt fler tidskrifter 
överger publicering på sitt nationella språk till förmån för engelska. Genom att 
publicera sig på engelska ökar möjligheten att bli synlig i den vetenskapliga sfären och 
därmed att nå ut med sin forskning till en större läsekrets. Det i sin tur ökar chansen att 
erhålla fler citeringar och i slutändan få en (hög) JIF.  
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Forskare väljer i allt större utsträckning bort de mindre tidskrifterna eller de som är 
publicerade på det nationella språket till förmån för de stora engelskspråkiga eftersom 
de anses representera den främsta forskningen inom respektive disciplin. Att publicera 
sig i de här tidskrifterna anses därför nödvändigt för att få sin forskning erkänd. Detta 
leder till att den forskning som är publicerad på nationella språk kan nedvärderas. 
Forskning pub licerad på det nationella språket kan vara en signal på författarens och 
redaktörens uppfattning om deras idéers betydelse, det vill säga att forskningen inte är 
värd att kommuniceras till en större publik vilket i sin tur kan vara ett tecken på 
forskningskvalitet. Det gör att flera tidskrifter inte vill ta chansen att riskera att 
nedvärderas, utan väljer istället att publicera sig på engelska. För att motverka den 
engelska dominansen kan forskare istället välja att publicera sig i de nationella 
tidskrifterna för att på så vis höja tidskriftens anseende på sikt. JIF har idag ett sådant 
inflytande att det inte bara är en metod för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter. Vissa 
forskare menar att JIF idag även kan avgöra en tidskrifts fortsatta öde, att det krävs en 
(hög) JIF för att tidskriften ska överleva på den vetenskapliga publikationsmarknaden. 
Att publicera sig på engelska ökar tidskriftens möjlighet att utvärderas av JCR och få en 
(hög) JIF.  
 
Tidskrifters strävan efter att publicera sig på engelska menar vi kan leda till att de 
nationella tidskriftsbaserna, det vill säga de som har valt att inte publicera sig på 
engelska, riskerar att urlakas. Eftersom allt fler tidskrifter väljer bort det nationella 
språket till förmån för engelska, riskerar de nationella tidskrifterna att förlora såväl sin 
vetenskapliga som ekonomiska bas. De tidskrifter som då finns kvar med publicering på 
det inhemska språket kan riskera att så småningom försvinna då ekonomin försämras till 
följd av detta. Det kommer därmed att bli allt svårare för såväl forskare som 
allmänheten att ta del av vetenskaplig information på det inhemska språket. Kunskaper i 
det engelska språket blir en förutsättning för att medborgarna ska kunna ta del av 
forskning.   
 
Styrkor med Journal Impact Factor 
Den kritik som vi har lyft fram visar på att det finns vissa begränsningar med JIF som 
metod för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter. Det har inspirerat forskare till att skapa 
nya mått för att åtgärda eller minska effekterna av problemen. Försök har bland annat 
gjorts för att kunna utföra jämförelser mellan tidskrifter från olika discipliner, se en 
tidskrifts inflytande inom den egna disciplinen eller för att vikta citeringar. Ingen av 
metoderna har dock haft någon större genomslagskraft. JIF: s styrka ligger i att det är ett 
objektivt kvantitativt mått som i flera årtionden har varit en av de främsta metoderna för 
att utvärdera vetenskapliga tidskrifter. Det är idag ett etablerat mått som är 
internationellt känt. JIF är ett välanvänt mått av många yrkesverksamma som i sitt 
arbete kommer i kontakt med vetenskapliga tidskrifter. De är trygga med dess 
användning och känner till vilka resultat som kan erhållas med metoden. Det gör det än 
svårare för nya mått att etablera sig.  
 
En annan aspekt som förts fram till JIF: s fördel är att det bygger på data från JCR. 
Datan har regelbunden uppdatering och finns lättillgänglig via ISI: s databas. Den 
regelbundna uppdateringen möjliggör att resultat lätt kan reproduceras, vilket är mycket 
viktigt för att kunna bedöma resultats validitet. Databasens stabilitet och tillgänglighet 
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har lett till att den har fått många forskares förtroende när det handlar om att finna 
bibliografisk data för bland annat egna undersökningar.   
 
Då JIF: s formel är både lätt att räkna ut och att förstå krävs det inga större matematiska 
eller statistiska kunskaper. Att det är ett lättförståligt mått öppnar upp för en stor 
användarkrets. Även personer som inte är väl insatta inom bibliometri kan förstå vad 
beräkningen bygger på och vilka variabler som ingår. Flera av de förslag till 
förbättringar och alternativ till JIF som skapats under senare år bygger på mer 
komplicerade beräkningar, vilka kan vara svåra att förstå för dem som inte är väl insatta 
inom matematik och kan leda till att dess potentiella användarkrets minskar. 
 
De här styrkorna gör att JIF behåller sin position som den främsta och mest använda 
metoden för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter. 

6.3 Avslutande kommentarer 
 
Vi har nu besvarat våra frågeställningar och vi avser här att ge en avslutande reflektion 
kring de resultat som vår undersökning har lett fram till.  
 
De problem med citeringsanalys i allmänhet och JIF i synnerhet som vi har lyft fram 
visar på att metodens lämplighet kan ifrågasättas. Vi menar att trots de problem som vi 
uppmärksammat kan JIF anses vara en lämplig metod för att utvärdera vetenskapliga 
tidskrifter. Det är ett kvantitativt mått som ger objektiva resultat. Vi har visat att 
citeringar kan representera olika aspekter av vetenskaplig kvalitet, beroende på dess 
kontext. Det gör att JIF inte kan sägas vara ett absolut mått på kvalitet. Snarare kan JIF 
sägas vara ett mått på en tidskrifts synlighet. Att en tidskrift mottagit många citeringar 
tyder på att den är synlig, det vill säga att den är väl använd inom den vetenskapliga 
kommunikationen. Det i sin tur kan vara en indikation på att tidskriften anses stå för en 
viss vetenskaplig kvalitet.  
 
Peer review som är den andra metoden för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter kan 
bara säga huruvida en tidskrift är vetenskaplig eller inte. JIF utgör därför ett 
komplement då det till skillnad från peer review även kan ranka och jämföra tidskrifter 
med hjälp av deras unika JIF. Det innebär att JIF kan ge en komplex bild av en tidskrifts 
position inom sin disciplin. 
 
För att kunna ge tidskrifter en rättvis bedömning med hjälp av JIF krävs en medvetenhet 
om metodens begränsningar. Det som vi menar är viktigast att ha i åtanke är hur olika 
citeringsbeteenden och tidskrifters karakteristika påverkar tidskriftens JIF. 

6.3.1 Bibliotekariers användning av Journal Impact Factor 
 
Utgångspunkten för vår uppsats var att undersöka i vilken mån JIF kan användas som 
ett hjälpmedel för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter. Vi kommer här att ge några 
reflektioner kring i vilken mån JIF kan användas av bibliotekarier. 
 
Som bibliotekarie, framförallt vid forskningsbibliotek, är det av stor vikt att känna till 
vilka tidskrifter som anses vara de främsta inom respektive disciplin. JIF är enkelt att 
förstå, det är lättillgängligt genom JCR och har en ansenlig status. Vi menar att JIF 
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därför kan användas av bibliotekarier som ett bra hjälpmedel för att identifiera 
nyckeltidskrifter inom olika discipliner. Det faktum att en tidskrift har valts ut och fått 
JIF beräknad, menar vi är en indikation på att tidskriften anses vara betydelsefull av 
vetenskapssamfundet. Det här tyder på att det faktiskt är de främsta tidskrifterna som 
finns representerade i JCR. Vi menar också att man vid användning av JIF inte 
nödvändigtvis behöver lägga allt för stort fokus på själva rankningen av tidskrifter i 
JCR, om man som användare endast vill ha information om vilka erkända tidskrifter 
som finns inom en disciplin och inte förhållandet mellan tidskrifterna. 
 
Vi menar också att metoden kan vara ett hjälpmedel inte bara för bibliotekarier utan 
även för studenter eller andra användare vid ett forskningsbibliotek. Bibliotekarier kan 
med fördel upplysa dem om JIF, hur metoden kan användas och var den återfinns. I 
bibliotekariers strävan efter att ge sina användare en ökad informationskompetens för att 
de självständigt ska kunna återfinna vetenskapligt material, kan JIF ge en ingång till hur 
användare själva kan finna vetenskapligt erkända tidskrifter.  
 
Det är även viktigt att som bibliotekarie ha i åtanke att tidskrifter på nationellt språk är 
underrepresenterade i JCR. Det innebär att för de studenter eller andra användare som 
söker forskning om ett specifikt nationellt fenomen är inte JIF det främsta redskapet att 
använda för att återfinna information.  
 
Vår förhoppning är att den här studien kan vara av intresse för dem som i sitt arbete 
kommer i kontakt med JIF, men även för de som inte är bekanta med måttet. Vi hoppas 
att studien kan ge en ingång till såväl metodens möjligheter som begränsningar. 
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7. SAMMANFATTNING 
 
Den här studien uppstod ur en nyfikenhet kring hur utvärdering av vetenskapliga 
tidskrifter sker. Vi stod undrande inför problematiken att veta vilka tidskrifter som anses 
vara de främsta inom en disciplin. Det kvantitativa mått som idag används i det här 
syftet är Journal Impact Factor (JIF). Det är ett mått inom bibliometri som mäter hur 
ofta den genomsnittliga artikeln i en tidskrift är citerad under en tvåårsperiod. JIF är 
internationellt använt och har ansenlig auktoritet. Flera problem har dock 
uppmärksammats vilket har lett till att metodens lämplighet har ifrågasatts.  
 
Syftet med den här studien var att göra en kritisk analys av JIF som metod för att 
utvärdera vetenskapliga tidskrifter. För att kunna problematisera JIF har vi även 
undersökt citeringsanalys. För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar 
formulerats:  
 

• Vilka styrkor och svagheter finns med citeringsanalys?  
 

• Vilken kritik kan riktas mot Journal Impact Factor som metod för att utvärdera 
vetenskapliga tidskrifter? 

 
I den första delen av det teoretiska ramverket förs en diskussion kring den vetenskapliga 
tidskriftens karakteristika. Den andra metoden för utvärdering av vetenskapliga 
tidskrifter, peer review, diskuteras även kortfattat. I den andra delen diskuteras 
bibliometri som teori och metod. Dess användningsområden och funktion lyfts fram. 
Den del inom bibliometri som är relevant för vår studie är citeringsanalys. Ett flertal 
teorier inom citeringsanalys med fokus på citeringsbeteende lyfts fram. Teorierna ger en 
komplex bild av motiven till varför en författare väljer att citera ett visst verk.  
 
För att kunna besvara våra frågeställningar har en sammanställning av såväl äldre som 
samtida forskning kring citeringsanalys och JIF skett. Vårat urval av material har skett 
genom att ringa in forskningsområdet och identifiera nyckelpersoner. Deras forskning 
har sedan fått ligga till grund för vår undersökning.  
 
Vårt resultat med avseende på den första frågeställningen visar att beroende på vilken 
teori och inom vilken kontext citeringar studeras i anses forskare citera av olika 
anledningar. Citeringsbeteenden kan variera mellan enskilda författare men också 
mellan discipliner. Det finns olika citeringsmönster, Matteuseffekten och Obliteration 
by Incorporation, som påverkar vilka verk som citeras och vilka som underlåts att 
citeras, vilket kan leda till skeva resultat vid citeringsanalys. Även hur tillgängligt ett 
verk är kan påverka dess citeringsfrekvens. Faktorer som språk och läsekrets kan spela 
stor roll för verkets tillgänglighet.  
 
Resultatet visar också på att inom citeringsanalys anses alla citeringar vara likvärdiga. 
Det innebär att det inte görs någon åtskillnad mellan positiva och negativa citeringar. 
 
De här problemen leder till att det är svårt att dra generella slutsatser kring vad 
citeringar kan anses representera. Vad citeringar indikerar är svårdefinierat. Vårt resultat 
visar på att citeringar i första hand kan sägas representera ett verks synlighet.   
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Vårt resultat med avseende på den andra frågeställningen visar på att det finns flera 
problem med JIF som innebär att vissa tidskrifter gynnas. Vid beräkningen av JIF görs 
en skillnad mellan dokumenttyper. Det innebär att JIF för olika tidskrifter kan skilja sig 
åt beroende på vilka dokumenttyper som tidskriften består av och hur fördelningen 
mellan dem ser ut. 
 
Vidare kan JIF anses vara mer lämplig för vissa ämnesområden än andra. För de 
ämnesområden där den främsta forskningen publiceras i tidskrifter, såsom inom de 
naturvetenskapliga, tekniska och de medicinska disciplinerna, kan måttet fungera som 
en lämplig mätmetod för att se var den främsta forskningen inom ett fält kan återfinnas.  
 
Skillnaderna på forskningstempo, publiceringshastighet och kommunikationspraxis 
inom olika discipliner gör att tidskrifters JIF inte bör jämföras mellan discipliner. Vid 
jämförelse inom discipliner bör hänsyn tas till vilken typ av tidskrift det rör, det vill 
säga generella tidskrifter bör inte jämföras med specialiserade tidskrifter. 
 
Eftersom engelska är det främsta kommunikationsspråket, innebär en publicering på ett 
annat språk att en stor del av forskarna inte kan tillgodogöra sig informationen. Det har 
lett till att allt fler tidskrifter överger publicering på sitt nationella språk till förmån för 
engelska. Det råder därmed en engelskspråkig övervikt med avseende på de 
representerade tidskrifterna i JCR. 
 
Vårat resultat visar sammanfattningsvis på att det finns flera problem med att använda 
citeringar för att utvärdera och mäta den vetenskapliga kommunikationen. Det medför 
att resultat från undersökningar baserade på citeringsanalyser kan vara svåra att tolka. 
Trots de problem med citeringsanalys och den kritik som kan riktas mot JIF menar vi att 
JIF kan anses vara en lämplig metod för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter. För att 
kunna ge tidskrifter en rättvis bedömning med hjälp av JIF krävs det dock en 
medvetenhet om metodens begränsningar. Det som vi menar är viktigast att ha i åtanke 
är hur olika citeringsbeteenden och tidskrifters karakteristika påverkar tidskriftens JIF. 
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