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Abstract: This master’s thesis aims to analyze the ongoing debate in Scandinavia on research evaluation of 

the humanities. This field of research uses bibliometrics, quantative analysis of bibliographical 
units as a research assessment tool. In recent years evaluative bibliometrics has been an 
increasingly used method. In Scandinavia, governments have introduced new funding models for 
research in higher educational institutions. The change consists of the way the research funding 
is distributed. 
 
The analysis has principally been based upon articles in periodicals connected to universities. 
Discourse analysis has been used to analyze the design of the debate, and to outline which 
discoursive formations that could be perceived. The discoursive formations have then been 
related to earlier research and citation theory.  
 
The result of the analysis is that bibliometrics for learning purposes represent a value of 
supporting researchers’ activity. Citation analysis is not yet possible to apply on research of the 
humanities because lack of data in this area. Publications are not always indexed and 
documented, hence the lack of data. In the new funding models, internationalization of the 
humanities is advocated despite that earlier research shows that it has negative consequences 
for the humanities. 
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1 Inledning 

Vad som gjort att jag valt att skriva masteruppsats inom bibliometri är att jag under 

bibliotekarieutbildningen gått två kurser som relaterat till utvärdering av forskning. 

Inom ramen för den ena kursen, undersökte jag två institutioner vid ett universitet med 

tanke på deras synlighet mot omvärlden. Inom den andra kursen utförde jag 

informationssökningsuppdrag åt två doktorander. Kurserna gav mig sammantaget 

tillfälle att reflektera över vilka utvärderingsmetoder som bör användas för att utvärdera 

forskning och inte och samt allmänna villkor för publicering av forskningsresultat. 

 

I den här masteruppsatsen i biblioteks- och informationsvetenskap har jag valt att 

inrikta mig på bibliometrisk forskningsevaluering, som används för att bedöma 

forskningsresultat och -prestationer. Med forskningsevaluering avses mätning av 

kvalitet. Bibliometri mäter kvantitet. Frågan är då om det finns ett samband mellan 

kvalitet och kvantitet.  

 

Ämnet forskningsevaluering har fått en ökad aktualitet, vilket beror på att en del av det 

statliga bidraget till forskning i Skandinavien har konkurrensutsatts under de senaste 

åren. Bibliometrisk forskningsevaluering spelar i de statliga utredningarna en nyckelroll 

där de nya modellerna för resursfördelning presenterats. Tanken är att man bland annat 

ska använda kvantitativa indikatorer för att undersöka inom vilka ämnesområden och 

institutioner som forskare varit mest aktiva och produktiva. Därefter ska man kunna 

avgöra fördelningen av det konkurrensutsatta, ekonomiska bidraget. I den här uppsatsen 

kommer fokus dock att ligga på bibliometri och inte modeller för resursfördelning.   

 

Jag har valt att analysera den aktuella debatten kring bibliometrisk forskningsevaluering 

av humaniora därför att jag själv avlagt kandidatexamen inom humaniora och att det 

råder flera oklarheter eller ”problem” inom detta vetenskapsområde när det gäller 

forskningsevaluering än vad det gör inom exempelvis naturvetenskap och medicin. 

Wim Blockmans (2007) skriver i Magasinet Humaniora om att det finns en mängd 

metoder som används för utvärdering inom humaniora:  

 
Eksperter i forskningsevaluering erkender at der er en myriade af metoder og tekniker i 

omløb, men at ”der ikke findes noget, der bare minder om et dominerende regelsæt 

eller metodologi.” Organisationer som det tyske Wissenschaftsrat, Det Kongelige 

Flamske Videnskabelige Akademi, Det Kgl. Hollandske Videnskabelige Akademi samt 

dekanerne på de juridiske fakulteter i Nederlanderne er alle sammen kommet til den 

samme katastrofale konklusion, hvad angår humaniora og samfundsvidenskab.
1
   

 

Indikatorer som brukar tas upp som bekymmersamma i samband med 

forskningsevaluering av humaniora är citeringar och publikationer. Med citeringar avses 

referenser som förekommer i publikationers litteraturlistor. Citeringar anger hur många 

gånger forskare blir citerade av andra forskare. Citeringar anses vara ett mått på 

forskningens effekt och används vanligen för att mäta kvalitet. Med publikationer 

menas skrifter som mångfaldigas för att spridas till allmänheten. Det kan vara 

monografier, artiklar i vetenskapliga tidskrifter, papers, konferensbidrag, bidrag till 

andra medier etcetera. Publikationer anses avspegla forskningens prestationer.  

 

                                                 
1
 Blockmans, Wim 2007. Humaniora og samfundsvidenskab undervurderes,  Magasinet Humaniora, 

vol. 22, no.  2, s. 13. 
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Vad som är problematiskt med citeringar och publikationer vid forskningsevaluering av 

humaniora är att forskare inom detta vetenskapsområde har ett avvikande både 

citerings- och publiceringsmönster. Följande förklaringar exemplifierar varför det kan 

vara svårt att mäta citeringar och publikationer inom humaniora:  

 

 Forskare inom humaniora publicerar sig framförallt i monografier, medan 

forskare inom andra vetenskapsområden publicerar sig i tidskrifter. Inom 

bibliometri använder man sig i hög utsträckning av index där tidskrifter men inte 

monografier finns indexerade.     

 

 Forskare inom humaniora har inte bara en internationell, utan även en nationell 

och regional inriktning. De tidskrifter som inom den vetenskapliga 

gemenskapen brukar räknas som prestigefulla är de internationella. 

 

 Forskare inom humaniora har en bredare publik, där bland annat den icke-

vetenskapliga publiken ingår och använder sig av fler slags publikationstyper än 

forskare inom andra vetenskapsområden. De olika publikationstyperna kan vara 

svåra att identifiera vid en bibliometrisk undersökning.  

 

Ytterligare en orsak till varför utvärdering av humaniora är en intrikat fråga, är att 

humaniora i högre utsträckning än andra vetenskapsområden är i behov av statligt stöd.  

David Budtz Pedersen (2008) skriver i Magasinet Humaniora att demokratin fordrar 

forskningspolitisk ansvarighet vid fördelning av forskningsbidrag, samt dokumentation 

av bidragens effekter. Att man ska tilldela vetenskapsområdet ett större statligt stöd än 

andra vetenskapsområden är det emellertid inte helt enkelt att argumentera för, eftersom 

det är svårt att mäta forskningsresultat inom humaniora, då dessa bland annat bidrar till 

bevarandet av demokrati. Att ge ett betydande bidrag till forskning inom humaniora kan 

vara invecklat att försvara som en del av statens ansvarsområde.
2
 

 

Att jag använder mig av diskursanalysen som metod beror på att denna lämpar sig väl 

vid en debattanalys, därför att diskursanalysen fokuserar på språket som avspeglar 

maktförhållanden. I diskursanalysen kommer maktförhållanden till uttryck genom hur 

olika åsikter kämpar om att ge innehåll åt specifika begrepp. De specifika begrepp som 

tas upp i den här uppsatsen är hämtade från debattartiklar och blogginlägg i den aktuella 

debatten om forskningsevaluering av humaniora i Skandinavien.  

 

Diskursanalysen behandlar både hur individer formar omvärlden genom språket och hur 

språket formar individerna där de befinner sig i sin kontext. Individerna är i den här 

uppsatsen debattörerna och kontexten i vilken individerna befinner sig den 

sociopolitiska kontext i vilken debatten ingår. Kontexten omfattar humaniora som 

vetenskapsområde och de statliga utredningarna som handlar om ändrade villkor för 

finansiering av forskning.  

 

Jag väljer i uppsatsen att utgå ifrån citeringsteori för att teoretiskt belysa uppsatsens 

material. Med citeringsteori menas den teoretiska förståelsen för den underliggande 

process som citeringar ger uttryck för i form av vetenskaplig kvalitet. Än så länge finns 

ingen fullständig citeringsteori, utan bara fragment av citeringsteorier. Att jag valt att 

använda citeringsteori beror på att citeringen och dess betydelse spelar en central roll i 

                                                 
2
 Budtz Pedersen, David 2008. Udfordringer for en humanistisk videnspolitik, Magasinet Humaniora, 

vol. 23, no.  3, s. 30.  
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den aktuella debatten som uppsatsen analyserar. 

 

Den variant av citeringsteori som jag använder mig av är den tyske sociologen Loet 

Leydesdorffs. Att jag valt denna beror på att Leydesdorff kan sägas utgöra en länk 

mellan diskursanalys och bibliometri. Leydesdorffs teorier har både kvalitativa och 

kvantitativa drag och det som de behandlar är framförallt det vetenskapliga systemet, 

där evaluering av forskning ingår.  Leydesdorff tycks mena i sina teorier att man 

behöver motverka asymmetrin i diskursanalysen genom att införa beroende variabler. 

Med beroende variabler avses då exempelvis kvantitativa indikatorer som används inom 

bibliometri. Leydesdorff menar att en citerings betydelse ändrar sig, beroende på 

författarens och textens relation till varandra och att detta har betydelse för hur man ska 

tolka resultatet av en evaluering. 

 

Frågor som rör bibliometrisk forskningsevaluering av humaniora kan inom biblioteks- 

och informationsvetenskap framförallt sägas beröra bibliotekets roll inom utbildning, så 

till vida att biblioteket ger bibliometrisk service, exempelvis undervisning inom 

bibliometri. Biblioteket arbetar också med att assistera användare i specificerandet av 

en forskningsdesign innan datainsamling påbörjas och att lokalisera vetenskapliga 

resurser för att tillgodose användares informationsbehov. Biblioteket genomför och 

presenterar resultat av bibliometriska undersökningar vilket gör att det kan 

tillhandahålla bibliometrisk meta-information. Biblioteket har också ett ansvar för 

institutionernas egna publikationer och bedriver även forskning inom ämnesområdet 

bibliometri. 

 

Eftersom det har blivit vanligare med evaluering av forskning har kraven ökats på att 

kunna få fram uttömmande information om citeringar, omnämnande i publikationer, 

erkännanden etcetera. Bibliotekarier fyller där en viktig roll, eftersom det inte finns 

något enskilt verktyg som kan tillhandahålla bibliotekets användare den informationen. 

Det kan även sägas ingå i bibliotekets roll att nå ut till administratörer och andra, för att 

ge dessa en bättre insikt i bibliometriska metoder, och att dessa behöver utvecklas. 

 

1.1 Syfte och problemformuleringar  

Uppsatsen syfte är att analysera den aktuella debatten i Skandinavien kring 

bibliometrisk forskningsevaluering av humaniora från januari år 2007 till juni år 2009. 

För att utföra analysen används diskursanalys som metod. Diskurserna i debatten 

belyses sedan med hjälp av hur man inom tidigare forskning resonerat kring 

bibliometrins värden och icke-värden. Något som många aktörer inom den aktuella 

debatten tycks förhålla sig till är exempelvis om bibliometrisk forskningsevaluering, 

som mäter kvantitet kan avspegla kvalitet. 

 

Den aktuella debatten tar avstamp i de modeller för resursfördelning som införts i 

Danmark, Norge och Sverige, där bibliometrisk forskningsevaluering spelar en 

avgörande roll för distributionen av det ekonomiska, konkurrensutsatta bidraget till 

forskning inom humaniora. Vad som gör bibliometrisk forskningsevaluering 

problematisk att tillämpa på humaniora är bland annat att det finns en mängd metoder 

för evaluering av humaniora i omlopp vilkas för- och nackdelar man inte är överens om. 

Humaniora har exempelvis ett avvikande publicerings- och citeringsmönster, som 

exempelvis kommer sig av att forskare inom humaniora publicerar sig i fler fora än 

andra vetenskapsområden och bibliometriska metoder framförallt är anpassade till 
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index där tidskrifter indexerats. Vetenskapsområdet har därtill i flera fall en snävare 
geografisk inriktning och vänder sig till en bredare publik än de andra vetenskapsområdena. 

I och med konkurrensutsättandet av en del av det statliga bidraget har humaniora 

hamnat i en prekär situation därför att det i högre grad än andra vetenskapsområden är 

beroende av statligt stöd. Visserligen är det förståeligt att det införts ett krav på 

ekonomisk redovisning för forskare inom humaniora, men det är inte lätt att redogöra 

vad ekonomiska anslag inom humaniora resulterar i. Exempelvis bidrar forskning inom 

humaniora till reflexiv förståelse av samhället, upprätthållande av demokrati och 

beskyddande av kulturer i samhället.   

 

Att jag tillämpar diskursanalys som metod beror på att metoden lämpar sig väl för att 

uppdaga och belysa maktstrukturer. Med hjälp av diskursanalysen kan man få en 

uppfattning om vilka regler som bidrar till utformningen av ett ämnesområde, i det här 

fallet bibliometrisk forskningsevaluering och kunna klargöra vilket inflytande kontexten 

har. Diskursanalysen visar fram socialt betingade mönster när det gäller exempelvis 

förhållningssätt till bibliometrisk forskningsevaluering, vilket förenklar studiet av 

företeelser på en mer generell nivå.  

 

Att jag belyser de diskurser jag kommer fram till i den aktuella debatten med hjälp av 

hur tidigare forskning resonerat kring bibliometrins värden och icke-värden beror på att 

jag därigenom kan peka på vad debatten bidragit till när det gäller vilka förhållningssätt 

till bibliometri som finns representerade i debatten.  

 

När det gäller teori använder jag mig i uppsatsen av Leydesdorffs citeringsteori. Det 

finns ingen fullt utvecklad citeringsteori, utan enbart teoretiska fragment. Leydesdorff 

representerar ett sociologiskt perspektiv och passar särskilt bra att använda eftersom 

han är inspirerad av diskursanalys och därtill inriktar sig på det vetenskapliga systemet, 

frågor kring både publicering och citering. 

 

Forskningsfrågorna för den här uppsatsen är:  

  

 Vilka är diskurserna i den aktuella debatten om forskningsevaluering av 

humaniora i Skandinavien? Vad är man överens om och vad förekommer det 

stridigheter om inom forskningsfältets diskurser för bibliometrisk 

forskningsevaluering?  

 

 Hur ser diskurserna ut i belysning av tidigare forskning som diskuterat 

bibliometrins värden och icke-värden? Med värde avses något som har ett 

positivt värde och med icke-värde något som har ett negativt värde. Besvarandet 

av forskningsfrågan sker med utgångspunkt i den tidigare forskningen som 

diskuterat bibliometrisk forskningsevaluering av humaniora. 

 

1.1.1 Avgränsningar 

Jag utgår enbart från bibliometriska utvärderingsmetoder i analysen av debatten om 

forskningsevaluering av humaniora. En del av debatten behandlar även peer review, en 

utvärderingsmetod som dock faller utanför ämnesområdet biblioteks- och 

informationsvetenskap och därför inte tas upp mer än i relation till bibliometri.   
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Att jag enbart tar upp bibliometrisk forskningsevaluering av humaniora, och inte andra 

vetenskapsområden beror som jag tidigare nämnt på att det finns en rad dilemman 

relaterade till utvärdering av detta vetenskapsområde.  

 

En fråga som ligger nära tillhands att gå närmare in på, men som det här inte finns 

utrymme för att avhandla i den här uppsatsen är frågan om hur och i vilken utsträckning 

forskare inom humaniora skulle kunna internationalisera sin forskning utan att 

bibliometriska metoder som citeringsanalys blandas in. Med internationalisering utan 

inblandning av bibliometrisa metoder avser jag då att forskare ger innehållet i sina 

publikationer en mer global prägel eller att de i högre utsträckning författar 

publikationer på språk som är internationella inom sina ämnesområden. Detta kan ses 

som ett alternativ till citeringsanalys, som i stället kan innebära att institutioner i olika 

länder jämförs med varandra med avseende på antal mottagna citeringar.  

  

Jag skulle i föreliggande uppsats kunna fördjupa mig i vilka drag som är specifika för 

humaniora som vetenskapsområde. Det har emellertid redan gjorts av en rad forskare av 

vilka kan nämnas: (red.) Eva Heggestad, Karin Johannisson, Kerstin Rydbek och Maria 

Ågrens (2008) En ny sits – humaniora i förvandling. Vänbok till Margaretha Fahlgren 

och Lars Geschwind och Karin Larssons (2008) arbetsrapport Om humanistisk 

forskning. Nutida villkor och framtida förutsättningar. Denna arbetsrapport handlar om 

tidigare debatter i Sverige som tagit upp humanioras förutsättningar. Björn Hellqvist 

(2007) skriver också i sin magisteruppsats Bibliometrin och humaniora. En 

bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen om att det kan finnas en poäng med att 

tillämpa citeringsanalys på forskning inom humaniora, därför att citeringsanalysen kan 

påvisa ett ämnesområdes struktur. 

 

I den här uppsatsen finns det inte utrymme att gå närmare in på kvalitets- och 

relevansbegreppet inom forskning tas upp i de statliga utredningar i Skandinavien. Det 

är komplext, bundet till en facklig kontext och är associerat till ett flertal olika kriterier 

som kan ligga till grund för bedömningen av kvalitet. När det gäller relevans handlar 

det även om vem forskningen ska vara relevant för och vem som ska värdera vad som 

är relevant.  

 

I uppsatsen analyserar jag enbart den aktuella debatten av forskningsevaluering av 

humaniora så som den förekommer i Skandinavien. Att jag begränsar mig till 

Skandinavien beror på att förhållandena när det gäller bibliometrisk utvärdering i dessa 

länder liknar varandra. I Norge var man först med att införa en modell för 

resursfördelning som bygger på bibliometri. Vid införandet av en modell för 

resursfördelning i Sverige har man sedan förhållit sig till den norska modellen och i 

Danmark pågår det en debatt om införandet av en resursmodell, som liknar Norges.  

 

Visserligen har man i Sverige hämtat inspiration från fler länder än Norge vid 

införandet av den nuvarande resursmodellen, men det finns ändå stora likheter mellan 

Sveriges och Norges modell för resursfördelning. Även Danmark har entusiasmerats av 

Norges resursmodell. Det är således inte bara likheter i förhållanden mellan de 

Skandinaviska länderna som ligger till grund för val av geofrafiskt område för debatten, 

utan även likheterna mellan modellerna. Man kunde tänka sig att även Finland skulle 

inkluderas i uppsatsen. Enligt den språkliga definitionen av Skandinavien ingår 
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nordvästra Finland. Jag har dock på grund av tidsbrist och språkkunskaper valt att utgå 

från den geografiska definitionen av Skandinavien som inte räknar med Finland.  

 

Det hade varit intressant att göra en komparativ studie av debatter om hur man ser på 

bibliometrisk forskningsevaluering av humaniora inom de olika länderna i 

Skandinavien och inte bara analysera debatten inom Skandinavien. Det finns det 

emellertid inte utrymme för i den här uppsatsen.   

 

1.2 Disposition  

Efter inledningskapitlet följer kapitel 2 som behandlar uppsatsens bakgrund. Där 

redogör jag för bibliometri som ämnesområde och bibliometrisk forskningsevaluering 

som en gren av bibliometri. Inom samma kapitel går jag också igenom vad som bildar 

uppsatsens kontext, nämligen vad som är kännetecknande för humaniora som 

vetenskapsområde och modellerna för resursfördelning, så som de presenterats i statliga 

utredningar i Norge, Sverige och Danmark.   

 

I kapitel 3 redogör jag för tidigare insatser inom forskningsevaluering av humaniora. 

Detta gör jag tämligen utförligt, eftersom jag i uppsatsens analys belyser diskurser i den 

aktuella debatten mot bakgrund av hur tidigare forskare resonerat kring bibliometrins 

värden och icke-värden. 

 

I kapitel 4 beskriver jag uppsatsens material, som framförallt består av artiklar i 

tidskrifter knutna till universitetet. Jag redogör för det tillvägagångssätt jag använt mig 

av för materialets insamling och för vilken kontext det befinner sig i.  

 

I kapitel 5 presenterar jag citeringsteori utifrån Leydesdorff. Jag tar upp en rad 

nyckelbegrepp inom Leydesdorffs teori och relaterar dem till den aktuella debatten av 

forskningsevaluering av humaniora i Skandinavien.  

 

I kapitel 6 redogör jag för den metod jag använder mig av i uppsatsen, det vill säga 

kritisk diskursanalys. Jag redogör också för de delar av den kritiska diskursanalysen jag 

använder mig av; Laclau och Mouffes terminologi samt Faircloughs analysmodell. 

 

I kapitel 7, uppsatsens första analysdel, går jag systematiskt tillväga för att undersöka 

vad aktörer inom den aktuella debatten kan enas om och vad det råder stridigheter om. 

Genom att göra detta får jag fram diskursiva formationer inom den aktuella debatten.  

 

I kapitel 8, uppsatsen andra analysdel, belyser jag de diskurser jag kommit fram till i 

uppsatsens första analysdel mot bakgrund av hur tidigare forskning resonerat kring 

bibliometrins värden och icke-värden.
 
Jag väver också in Leydesdorffs teori i denna del 

av analysen.  
 

I kapitel 9, det avslutande kapitlet, drar jag slutsatser utifrån uppsatsens andra analysdel 

och placerar in slutsatserna i en samtida kontext.    

 

I kapitel 10 sammanfattar jag vad jag kommit fram till i uppsatsen.  
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2 Bakgrund  

I det här kapitlet presenterar jag uppsatsens bakgrund. Den utgörs av bibliometrisk 

forskningsevaluering och den aktuella debattens kontext: vetenskapsområdet humaniora 

och modeller för resursfördelning i Skandinavien. Bibliometrisk forskningsevaluering 

och debattens kontext går delvis in i varandra, exemempelvis därför att bibliometriska 

indikatorer presenteras i modeller för resursfördelning.  

 

I första avsnittet av bakgrunden redogör jag för vad som menas med bibliometri och 

bibliometrisk forskningsevaluering. Där tar jag även upp citeringsindexering, det vill 

säga förteckningar över hur publikationer citerats, vilket är en av förutsättningarna för 

att kunna tillämpa bibliometrisk forskningsevaluering.  

 

Vetenskapsområdet humaniora presenteras i detta kapitel före modellerna för 

resursfördelning. Det beror på att det kan tänkas underlätta läsningen av uppsatsen att 

man först får en allmän kännedom om den problematik som humaniora uppvisar i 

sammanhanget evaluering. Det torde sedan vara lättare att sätta sig in i specifika 

dilemman som uppstår vid evaluering av humaniora med hjälp av modellerna för 

resursfördelning. 

 

Modellerna för resursfördelning behandlar utvärdering med hjälp av bibliometriska 

metoder. Först presenterar jag dem var för sig och därefter jämför jag dem, med 

avseende på både likheter och olikheter. I resterande delen av uppsatsen är det 

framförallt likheterna mellan modellerna som kommer fokuseras.  

 

2.1 Tillämpningen av bibliometriska metoder för evaluering 

2.1.1 Vad menas med begreppet bibliometri? 

Bibliometri är en gren av ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap som 

behandlar vetenskaplig litteratur i kvantitativt avseende. Bibliometri används bland 

annat för att underlätta beskrivningen av den utveckling som sker inom vetenskap eller 

teknologi. Innan begreppet bibliometri myntades talade man om bibliografisk statistik. 

Därefter definierade Alan Pritchard (1969) bibliometri som applicerandet av 

matematiska och statistiska metoder på böcker och andra slags medier.
3
 Ungefär 

samtidigt skapade även Vassily V. Nalimov och Z. M. Mulchenko termen scientometri, 

vilken står för tillämpandet av kvantitativa metoder på vetenskapen sett ur ett 

informationsvetenskapligt perspektiv som betonar processen.
4
  Scientometri har alltså 

ett större betydelsedjup och mindre betydelseomfång än bibliometri. Termerna har även 

utökats med informetri, ett samlingsbegrepp för bibliometri och scientometri. Ett 

delområde av informetri som på senare år dykt upp, och som inte Riitta Kärki och 

Terttu Kortelainen tar upp i Introduktion till bibliometri (1998) är webometrin, studier 

av länkning av information på webben. 

 

 

                                                 
3
  Pritchard, Alan, enligt Ginman, Mariam 1986. Lagar och regelbundenheter inom litteraturen. 

Bibliometri, s. 2f.  
4
 Glänzel, Wolfgang 2003. Bibliometrics as a research field: a course on theory and application of 

bibliometric indicators, s. 6.   
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Kärki och Kortelainen (1998) skriver att termerna bibliometri och scientometri har 

kommit att användas synonymt.
5
 Det indikerar att termernas ursprungliga betydelse 

som redogjorts för här ovan har förväxlats. Kärki och Kortelainen (1998) reserverar sig 

emellertid mot att användandet av bibliometri och scientometri som synonymer. De 

menar att bibliometri genom citeringsanalys relaterar till scientometri, men att 

bibliometri till skillnad från scientometrin endast täcker in analyser som är baserade på 

publikationer. Det är denna definition av bibliometri som kommer användas i den här 

uppsatsen.  

 

Med hjälp av bibliometri studeras forskningsaktivitet och forskningsproduktion. Bo 

Jarneving (2009), docent inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 

Borås, menar att forskningsaktivitet delvis avspeglas genom produktion av 

publikationer medan användning av publikationer kan visa sig i antalet citeringar. 

Tillsammans påvisar produktionen av publikationer och de citeringar som dessa erhåller 

synligheten på en global marknad för tidskrifter.
6
 Bibliometriska analyser baserar sig 

oftast på artiklar publicerade i tidskrifter.  

 

Henk F Moed (2005) tar i Citation Analysis in Research Evaluation upp fem områden 

inom forskning, där bibliometriska metoder används: 

 

1. Bedömning av bidrag från olika delar av den vetenskapliga organisationen, som 

bidrar till den vetenskapliga progressionen. 

 

2. Analys av det globala vetenskapliga systemet. 

 

3. Analys av vetenskapsområden. 

 

4. Analys av samspel mellan vetenskap och teknologi och vetenskapens 

ekonomiska avkastning. 

 

5. Bedömning av grundforskningens didaktiska, sociala och kulturella bidrag.
7
  

 

I den här uppsatsen ligger fokus på bibliometrisk forskningsevaluering av humaniora. 

Därför kommer framförallt punkterna ett, två och fyra att tas upp.  Bedömning av 

bidrag till framsteg inom vetenskapen relaterar till vilken kognitiv utveckling som sker 

inom vetenskapsområdet humaniora. Analys av det vetenskapliga systemet kan sägas 

relatera till exempelvis citeringsteori, där det analyseras vad en citering innebär, och 

vilka premisser som styr citeringspraxisen. Analys av samspel mellan vetenskap och 

teknologi och vetenskapens ekonomiska avkastning relaterar till den aktuella debatten, 

som debatterar tillämpningen av bibliometriska metoder på vetenskapsområdet 

humaniora. 

 

 

 

                                                 
5
 Kärki, Riitta och Terttu Kortelainen 1998. Introduktion till bibliometri, s. 4.  

6
  Jarneving, Bo. E-post [2010-01-11, kl. 18.00].  

7
 Moed, Henk F. 2005. Citation Analysis in Research Evaluation, s. 16f.    
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2.1.2 Bibliometrisk forskningsevaluering 

Med bibliometrisk forskningsevaluering avses den process där forskning och 

publikationer producerade vid exempelvis en institution granskas. Bibliometrisk 

forskningsevaluering avser mätning av kvalitet, exempelvis genom citeringsanalys. 

Med citeringanalys avses kartläggning av referenser som förekommer i artiklar eller 

böcker. Kartläggningen kan ske med hjälp av frekvenser, grafer, mönster eller andra 

metoder.  

 

Bibliometrisk forskningsevaluering kan enligt Kärki och Kortelainen (1998) utföras på 

olika geografiska nivåer; den internationella, nationella eller lokala. På den 

internationella nivån jämför man två eller flera geografiska områden eller länder med 

varandra utifrån citeringar och publikationer. På den nationella nivån jämför man olika 

forskargrupper i ett land utifrån deras forskningsaktivitet och -produktivitet. På den 

lokala nivån jämför man forskning som bedrivits vid olika fakulteter med varandra.
 

Kärki och Kortelainen (1998) menar att det även är möjligt, men inte önskvärt att göra 

bibliometriska evalueringar utifrån enskilda vetenskapsmäns prestationer.
8
 Det finns 

dock mått som är anpassade för att utvärdera enskilda forskares prestationer, 

exempelvis h-indexet, som tar hänsyn till en forskares sammanlagda prestation under 

karriären. h-indexet mäter produktivitet och kumulerad impact, vilket gör att forskare i 

slutet av sin karriär ofta har ett högre h-index än de som befinner sig i början av 

karriären.
9
  

 

Bibliometrisk forskningsevaluering kan eventuellt tillämpas i syfte att undersöka hur 

kriterier följts upp som fastställts av ett finansiärt organ. Moed (2005) menar i Citation 

Analysis in Research Evaluation att bibliometrin får praktiska konsekvenser när 

citeringsindikatorer får ligga till grund för policy-beslut.
10

 Det kan anses vara fallet i 

Skandinavien där modeller för resursfördelning har införts. Bibliometriska metoder 

tillämpas på forskning och undersökningarnas resultat får sedan utgöra underlag för 

beslut om distribution av forskningsanslag. Den med Moeds definition politiska 

aspekten kan därmed anses ofrånkomlig. 

 

Vilka möjligheter som finns att följa upp kriterier som uppställts av ett finansiärt organ 

beror enligt Kärki och Kortelainen (1998) på vilka inputindikatorerna är. De menar att 

det finns ett samband mellan forskningsresultat och de resurser som mottas. Kärki och 

Kortelainen (1998) menar att intäkter och antal forskarstuderande kan ses som resurser 

och att publicering och citering kan ses som resultat avhängiga resurserna. Enligt Kärki 

och Kortelainen (1998) bör man vid en jämförelse av olika enheters 

publiceringsverksamhet alltid relatera tillgängliga resurser till antalet publikationer.
11

 

 

 

                                                 
8
 Kärki och Kortelainen 1998, s. 55f.  

9
  Användningen av bibliometri som delparameter för tilldelning av forskningsmedel till institutioner vid 

Karolinska institutet och forskning vid SLL. Beskrivning av metodval 2009. Karolinska institutet. 

Karolinska institutets bibliometristyrgrupp på uppdrag av forskningsstragiska [sic!] kommittén (FSK) 

vid Karolinska institutet/SLL, s. 11.  
10

 Moed 2005, s. 71. 
11

  Kärki och Kortelainen 1998, s. 60.  
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2.1.3 Citeringsindexering i relation till forskningsevaluering 

Med ett citeringsindex avses en förteckning av hur artiklar, böcker och annan 

vetenskaplig litteratur har citerats. Syftet med citeringsindexering var från början inte 

bibliometriskt, utan ett sätt att indexera och återvinna vetenskapliga dokument 

oberoende av indexeringstermer. Fördelen med citeringsindexering är att citeringen är 

tidlös medan kontrollerade och även fria vokabulär förändras över tid.  

 

Under 1960-talet skedde en viktig gramgång när det gäller studiet av den vetenskapliga 

kommunikationen.
 
Eugene Garfield utvecklade då citeringsanalysen, som baserade sig 

på citeringsindex vilka gavs ut av Garfields företag, Institute for Scientific Information, 

ISI. Från början bestod Garfields Science Citation Index (SCI) av 613 vetenskapliga 

tidskrifter, närmare bestämt 1.4 miljoner citeringar fördelade på fem volymer. 

Sedermera kom SCI att utökas med Social Sciences Citation Index (SSCI) och 

Humanities Citation Index (HCI).  

 

1997 offentliggjordes för prenumeranter av citeringsindexen ISI Web of Science, en 

sammanslagning av SCI, SSCI och HCI. Citeringsindexet täckte då så många som 7500 

tidskrifter från samtliga vetenskapsområden.
12

 ISI Web of Science har därefter försetts 

med fler index och även utvecklat analytiska verktyg för att behandla det vetenskapliga 

materialet som indexen förtecknar.     

  

Under 1970-talet utvecklades enligt Kärki och Kortelainen (1998) metoder för 

cociteringsanalys, ett slags citeringsanalys som bygger på studier av publikationers 

inbördes relationer. Den bygger på att två publikationer citerar en tredje publikation och 

det föreligger då ett antagande om att de två citerande publikationerna har något 

gemensamt innehållsmässigt.
 13

 

 

Francis Narin distingerade under 1970-talet evaluerande bibliometri från deskriptiv 

bibliometri. Den evaluerande bibliometrin fokuserar enligt Narin på utvärdering av 

vetenskap eller närmare bestämt vetenskapliga framstegs kvalitet mätt med hjälp av 

citeringar och referenser. Inom den deskriptiva bibliometrin ägnar man sig åt analys av 

publikationer, exempelvis räkning av totala antalet publikationer.
 14

 Narins definition 

indikerar att citeringar skulle ha en större betydelse än till exempel antalet 

publikationer.   

 

Utvecklingen har efter 1970-talet gått från att fokusera på publikationer till att intressera 

sig för författare, till exempel författarcociteringsanalys, och från att studera författare 

till att granska förekomsten av nyckelord.
15

 På 1980-talet utvecklades också 

cowordanalysen, som påminner om cociteringanalysen fast den baserar sig på 

nyckelord.
16

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Moed 2005, s. 11f.  
13

 Kärkki och Kortelainen 1998, s. 14. 
14

 Lundberg, Jonas 2006. Bibliometrics as a research assessment tool – impact beyond the impact factor, 

s. 9.  
15

 Kärkki och Kortelainen 1998, s. 14. 
16

 Ibid., s. 25.  
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Man började göra jämförelser mellan peer review-teknik och den information man fick 

fram med hjälp av bibliometriska indikatorer.
17

 Man kom bland annat fram till att både 

peer review-utlåtanden och citeringar kan ses som ett sätt att värdera en vetenskaplig 

insats.
18

  Man kan invända mot denna jämförelse att det föreligger olika slags praxis när 

man gör ett peer reviewutlåtande eller gör en citering, och att de båda 

utvärderingsmetoderna därför inte skulle gå att jämföra.  

 

Nicola De Bellis (2009) skriver i Bibliometrics and citation analysis. From the Sciene 

Citation Index to Cybermetrics att användandet av citeringsindex, när det gäller 

evaluering av forskningsprestationer, tagit två huvudsakliga vändningar. Den första 

vändningen innebär att en publikations kvalitet förknippas med tidskriften i vilken 

publikationen publicerades. Tidskriften har då ett index som publikationen förknippas 

med.  

 

Den andra vändningen koncentrerar sig kring räknandet av antalet citeringar, på 

individuell eller kollektiv nivå.
19

 Det kan gälla hur många citeringar en publikation 

skriven av en enskild författare mottar. På kollektiv nivå kan det exempelvis gälla 

indikatorn top 5% eller Kronindikatorn. Med top 5% avses hur stor del av en granskad 

enhets artiklar som tillhör de 5% mest citerade publikationerna. Med Kronindikatorn 

menas hur många citeringar en enhets publikationer mottagit i förhållande till ett 

världsgenomsnitt.
20

   

   

Inom båda de vändningar som De Bellis (2009) beskriver förekommer metodologiska 

betänkligheter, vilka jag kommer återkomma till senare i uppsatsen, och som handlar 

om möjligheter och begränsningar hos olika bibliometriska metoder, bland annat 

beroende på att det är svårt att fastställa vad en citering betyder. Enligt hur Leydesdorff 

(1998) resonerar i Scientometrics är en citerings betydelse avhängig dess kontext.
21

 

 

2.2 Humaniora 

Man skulle kunna skriva en avhandling om vad som menas med humaniora. I den här 

uppsatsen finns det emellertid bara utrymme att vidröra lätt vid ämnet, eftersom en 

utredning av begreppet inte är vad som är syftet med uppsatsen. I Nationalencyklopedin 

(1992) beskrivs humaniora som ett vetenskapsområde där studier bedrivs som gör 

människan humanare eller där ”mänskliga studier” bedrivs.  

 

Vidare anges i Nationalencyklopedin (1992) att tolkning spelar en central roll för 

forskning inom humaniora. Synonymer till humaniora är både humanistiska 

vetenskaper och humanvetenskaper. Vad som särskiljer dessa begrepp är att färre ämnen 

räknas till de humanistiska vetenskaperna än till humanvetenskaperna. De humanistiska 

ämnena studerar enbart ämnen med estetiska associationer medan humanvetenskaperna även 

studerar människans situation. Exempel på humanvetenskaper är sociologi och psykologi. 

                                                 
17

 Lundberg 2006, s. 9.  
18

  Research Evaluation and Policy Projects. Reserach School of Social Sciences. Australian National 

University 2005. Quantitative indicators for research assessment – a literature review, s. 5.  
19

 De Bellis, Nicola 2009. Bibliometrics and citation analysis. From the Science Citation Index to 

Cybermetrics, s. 185. 
20

  Projektgruppen för bibliometri vid Karolinska institutets universitetsbibliotek. Karolinska institutet 

2008. Bibliometri. Publikationsmätning för forskningsanalyser, s. 2.  
21

  Leydesdorff, Loet 1998. Theories of citation? Scientometrics, vol. 43, no. 1, s. 16. 
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Vanligtvis förknippar man humaniora med humanistiska fakulteter. Det är dock inte alla 

universitet som har en humanistisk fakultet. Därför kan det vara svårt att ringa in 

humaniora på det sättet.
22

  

 

Academia Europaea (2004) gör i A Statement by the Academia Europaea on the 

importance of the Humanities in the context of the European Research Area en 

definition av the humanities som påminner om Nationalencyklopedins definition av 

humaniora. Vad som skiljer inringningarna av begreppet är att Academia Europaea inte 

talar om humaniorans betydelse för människan, utan för samhället. Det kan dock även 

vara så att den anonyme författaren till artikeln i Nationalencyklopedin (1992) implicit 

avser ”människan i samhället”, men detta är osäkert. Academia Europaea (2004) menar 

att man kan man göra följande beskrivning av humanioras funktion:  

 
Only when we Europeans are well educated in those disciplines that pertain to the 

humanities and social sciences that determine our view of the modern world, will the 

European society be able to profit fully from the wealth of scientific achievements, and 

be able to accept scientific complexity in the attempts to solve today‟s problems and 

challenges. [---] The Humanities provide us with the tools to analyse directly these 

developments and, through the application of research and scholarship, so provide us 

with a virtuous circle of answers that we can apply to shape future developments.
23

 

 

John K. Christiansen och Hanne Foss Hansen (1993) skiljer i Forskningsevaluering i 

teori og praksis. Organsiering, netværk og publicering på internationell och nationell 

humanistisk forskning. De menar att den internationella kännetecknas av att forskare 

inom humaniora har ett internationellt uppdrag att bidra till utvecklingen av begrepp 

och teorier, och den nationella av att forskare inom humaniora berikar kulturen, präglar 

kulturförståelsen och deltar i diskussioner i samhället. Christiansen och Foss Hansen 

(1993) menar att det är nödvändigt att den delen av humaniora som är nationellt inriktad 

evalueras av peer revieware, som är familjära med den nationella kulturen och även kan 

läsa den aktuella publikationen.
24

 

 

Anthony J. Nederhof (2006) gör i Scientometrics en liknande uppdelning som 

Christiansen och Foss Hansen mellan internationell och nationell forskning inom 

humaniora. Där de senare koncentrerar uppmärksamheten på publikationen, ställer 

emellertid Nederhof publiken i centrum. Han inkluderar då den icke-vetenskapliga 

publiken: 

 
1. As in the sciences, publications are directed to other scientists and scholars at the 

international research frontier; 

 

2. A separate public are regional or national scientists or scholars. Here, use of a 

regional or national language as well as regional or national publication media, and a 

focus on topics thought to be primarily of regional or national interest tend to curtail 

communication with colleagues elsewhere; 

 

                                                 
22

 Humaniora 1992. Ingår i Nationalencykopedin. Bd 9, s. 150.      
23

 Academia Europaea 2004. A Statement by the Academia Europaea on the importance of the 

Humanities in the context of the European Research Area, s. 3f. 

http://www.acadeuro.org/fileadmin/user_upload/files_prev_site/Humanities_statement.pdf [2009-01-

16]. 
24

 Christiansen, John K. och Hanne Foss Hansen 1993. Forskningsevaluering og praksis. Organisering, 

netværk og publisering, s. 225f.  
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 3. The non-scholarly public.
25 

 

Christiansen och Foss Hansen (1993) menar att mer än hälften av alla vetenskapliga 

publikationer inom humaniora som publiceras i Norden ges ut på författarnas 

modersmål till skillnad från inom andra vetenskapsområden. Andra skillnader mellan 

exempelvis humaniora och naturvetenskap är att humaniora påverkas av värden och av 

att fler paradigmer kan existera samtidigt inom detta vetenskapsområde. 

Samförfattarskap förekommer heller inte i lika stor omfattning som inom 

naturvetenskap och publikationer varierar mer i både form och omfång.
26

  

 

Möjligtvis är forskning inom humaniora även i större behov av statliga bidrag än 

andravetenskapsområden. Det indikerar bland annat ett uttalande av Budtz Pedersen 

(2008):  

 
Særlig på det humanvidenskabelige område har et antal kommentatorer fremhævet, at 

de humanstiske kerneværdier som dannelse, kulturformidling og kritisk reflektion 

risikerer at blive sat under pres i en situation, hvor forskningens resultater og 

forpligtelse over for samfundet betragtes i en strengt materiel og økonomisk optik.
27

  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att vetenskapsområdet humaniora är svårt att ringa 

in, både till dess innehåll, vilka publiceringsform som förekommer och vilken publik 

forskare inom vetenskapsområdet vänder sig till. Framförallt har humanioran en 

reflexiv funktion som bidrar till människans självförståelse och en enande funktion, 

som bidrar till demokratins bevarande i samhället.  

 

2.3 Modeller för resursfördelning  

Modeller för resursfördelning som i den här uppsatsen behandlas som bakgrund till den 

aktuella debatten om forskningsevaluering av humaniora i Skandinavien har sin 

upprinnelse i statliga utredningar, i Norge, Sverige och Danmark. Vad som är 

gemensamt för utredningarna är att de presenterar en ändrad styrning i 

universitetssektorn. Från att ha varit ett resurs- och omkostnadsbaserat system har 

styrningen gått över till att bli ett mål- och resultatinriktat system. Det innebär att mål 

har ställts upp för verksamheten, vilket fört med sig att resultat har börjat tas fram 

systematiskt för att analyseras och granskas mot bakgrund av de uppställda målen.  

 

I den här uppsatsen väljer jag att använda Dr E. Haas (1976) definition av 

forskningspolitik, så som den presenteras i Research policy in the humanities of the 

Netherlands. Haas skriver där att: ”'Research policy' here refers to the policy which the 

Minister of Education and Science pursues vis-à-vis research as practiced at 

universities, colleges and semi-university institutes – a policy which evaluates the 

relative merits of concrete research and research projects.”
28

 Forskningspolitik är 

således en pragmatisk politisk linje som utbildningsministern för gentemot universitet 

och högskolor.   

                                                 
25

 Nederhof, Anthony J. 2006. Bibliometric monitoring. Scientometrics, vol. 66, s. 96.  
26

 Christiansen och Foss Hansen 1993, s. 225ff.  
27

 Budtz Pedersen 2008, s. 32.  
28

 Haas, Dr E. 1976. Research policy in the humanities. Research policy in the humanities of the 

Netherlands, s. 13.  
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Jarneving (2009) menar att modeller för resursfördelning kan ses som ett resultat av 

forskningspolitik. Bibliometriska index uttrycker ofta normaliserade mått, det vill säga 

en kvot mellan observerat och förväntat värde. När dessa mått sedan kombineras med 

viktning, som står för att en publikation tilldelas ett angivet antal poäng så handlar det 

inte längre om bibliometri utan om forskningspolitiska överväganden, vilka kan men 

inte alltid behöver vara baserade på teoretiska eller empiriska resultat.
29

 Budtz Pedersen 

(2008) anser också att de bibliometriska måtten härstammar från politiska betänkanden:   

 
Den politiske videnøkonomi er således politisk, fordi den indfører nye markante 

legitimitetskrav i videnskaben. Og en væsentlig del af den forskningspolitiske 

politikudvikling har drejet sig om at skabe mekanismer, der kan legitimere de tilførte 

ressourcer i form af indikatorer for publikationer, citationer, patenter, innovation, 

videnspredning osv.
30 

  

 

Rune Premfors (1989), professor i forskning om offentlig sektor vid Stockholms 

universitet, argumenterar för en evaluering där man tar hänsyn till både process och 

produkt. Han anser att det generellt sett finns två modeller för utvärdering, en 

processorienterad, där det huvudsakliga syftet är inlärning och en annan 

produktorienterad som fokuserar på kontroll. Det går visserligen inte att skilja dem från 

varandra, menar Premfors (1989), men det finns en poäng med att se vilken av dem som 

dominerar.   

 

Om huvudmålet i modellen är inlärning, anser Premfors (1989), läggs det stor vikt vid 

kvalitativ processevaluering, som evaluering av forskningsaktivitet och förmedling av 

forskningsresultat. Kriterier för evalueringen formuleras av flera parter och det kan röra 

sig om en självutvärdering eller utvärdering av en fristående konsult eller forskare.  

Resultatet av utvärderingsmodellen bildar sedan underlag för självförståelse och lokal 

organisationsutveckling. 

  

Om huvudsyftet i modellen är kontroll, menar Premfors (1989), så betonas kvantitativ 

resultatmätning, som exempelvis publicerings- och citeringsräkning. Kriterier görs upp 

ifrån en högre nivå i en hierarki. Utvärderingen genomförs av en högre instans. 

Resultatet av utvärderingen sprids uppåt i en hierarki och ligger till grund för sanktioner 

och styrning.
31

 

  

Applicerar man Premfors definition av kvantitativ resultatmätning på modellerna för 

resursfördelning som presenteras i statliga utredningar under de senaste åren i 

Skandinavien, inser man att det framförallt rör sig om utvärderingsmetoderna där syftet 

är kontroll. Hur detta påverkar forskarna och hur de upplever sin institutionella 

situation, vittnar bland annat Erik Bjerck Hagens (2006) i Hva skal vi med vitenskap? 

13 inlegg fra debatten om tellekantene:  

 
Den eneste trøsten mot tellekantene, foreløpig, er at mange forskere fortsatt ikke aner 

hva systemet innebærer; at mange av dem som aner det, ikke tror det er sant; og at 

mange av dem som tror det er sant, har bestemt seg for å overse det hele.
32

  

                                                 
29

  Jarneving, Bo. E-post [2009-10-26, kl. 09:18]. 
30

 Budtz Pedersen 2008, s. 30.   
31

 Premfors, Rune 1989. Utvärdering. Policyanalys. Kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet, s. 

141f.  
32

  Bjerck Hagen, Erik 2006. Husmenn på egen gård. Hva skal vi emed vitenskap? 13 inlegg fra striden 
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Man kan med hänvisning till Premfors modell tänka sig att den politiskt-administrativ 

nivån som har mer inflytande när huvudsyftet är kontroll och forskargemenskapen som 

tilldelas större inflytande när huvudsyftet är inlärning har olika uppfattningar om 

vetenskapens roll i samhället och att det råder en maktkamp när det gäller vem som ska 

påverka den kognitiva inriktningen på forskningen. Det är dock i sista hand politiker 

som evaluerar förtjänsterna hos den konkreta forskningen eller forskningsprojekt, 

eftersom det är de som fattar beslut om modeller för resursfördelning. 

 

I uppsatsens material återkommer bland de norska artkiklarna och blogginläggen ofta 

ordet tellekant. I Bokmålsordboka beskrivs 'tellekant' på följande sätt: ”~kant brett på 

klesplagg o l i stabel som gjør at hvert eksemplar lett kan telles”.
33

 Jag tänker att 

begreppet ‟tellekant‟ kan översättas med benämningen ‟räknenisse‟. I uppsatsens 

material märks det, precis som Bjerck Hagen skriver, att forskare har svårt att ta till sig 

den nya modellen för resursfördelning. Fredrik W. Thue (2007) skriver exempelvis i 

Prosa att: 

 
Universitetspolitikk har vært godt avisstoff de siste årene. Ikke siden ”kampen mot 

Ottosenkomiteen” i slutten av 1960-årene har leserne opplevd så mye saftig akademisk 

confrontainment i spaltene. Gjennomføringen av den såkalte Kvalitetsreformen, 

nedbyggningen av det tradisjonelle kollegiale selvstyret ved universitetene og den 

påtvungne instituttsammanslåingen [---].
34 

 

Thue (2007) räknar upp en rad förändringar som forskningspolitiker drivit igenom. I 

den här uppsatsen väljer jag dock enbart att fokusera på innehållet i de statliga 

utredningarna som rör bibliometri. Jag presenterar innehållet i de statliga utredningarna 

i Skandinavien var för sig, för att ge en bakgrund och överblick. I senare kapitel 

kommer jag dock att behandla modellerna som en enhet, mot bakgrund av att de 

innehåller en hel del likheter och att man i Sverige och Danmark har inspirerats av den 

norska resursmodellen.
35  

 

2.3.1 Den norska modellen 

Den norska modellen för resursfördelning FRIDA (forskningsresultat, information och 

dokumentation av vetenskapliga aktiviteter) introducerades av Gunnar Sivertsen år 

2003. Då ingick modellen i ett projekt vid universitetet i Oslo med syftet att 

kvalitetssäkra registreringen av forskningsresultat. 2004 klargjordes i rapporten: Vekt på 

forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig pubflisering att man antog 

den modellen som Sivertsen utvecklat. Modellens tre huvudsakliga syften var att:  

 

 Utveckla ett enhetligt system för dokumentation som ska göra det möjligt att 

överblicka all forskning som bedrivs. 

 

                                                                                                                                               
om tellekantene, s. 115.  

33
 Tellekant. Bokmålsordboka. Norske ordbøker. 

.http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=tellekant&begge=S%F8k+i+begge+ord

b%F8kene&ordbok=nynorsk&s=n&alfabet=n&renset=j [2009-09-18]. 
34

 Thue, Fredrik W.  2007. Agenda: 1968 i reprise? Tellekanter og akademisk sjøleråderett. Prosa,  no. 2. 

http://www.prosa.no/artikkel.asp?ID=129 [2009-03-10]. 
35

 Ahlgren, Per 2008. Den norska modellen sett från Sverige. Forskningspolitikk, no. 1. 

http://nifu.pdc.no/index.php?seks_id=10840&sok=1&t=F [2009-04-01]. 
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 Årligen rapportera jämförbar statistik till den nationella Database for statistikk 

om høgre utdanning (DBH).   

 

 Använda statistiken för att i den resultatbaserade delen av en modell för 

resursfördelning beräkna ekonomiskt anslag till institutioner.
36

  

 

I den norska modellen delas anslag till forskning in i två kategorier: den strategiska och 

den resultatbaserade. De strategiska forskningsanslagen går till stipendiat och 

finansiering av vetenskaplig utrustning. De resultatbaserade forskningsanslagen 

fördelas mellan institutioner. Där utgör publiceringspoäng en av fyra indikatorer för att 

avgöra fördelningen av forskningsmedel mellan institutionerna. De övriga tre är antal 

doktorsgrader, EU-bidrag och NFR-bidrag.
37

 Med NFR-bidrag menas bidrag från 

Norges forskningsråd.  

 

När det gäller bestämning av publiceringspoäng analyseras för varje institution 

publikationer gällande typ och nivå för deras kanaler. I nivå 1 placeras vetenskapliga 

publikationer och i nivå 2 publikationer som är signifikanta i facksammanhang eller 

tillhör de mest betydande som producerats av olika länders forskare.  

 

Varje publikation från en institution tilldelades en publikationspoäng, som är ett uttryck 

för publiceringsaktivitet och genomslagskraft. Institutionen själv tilldelas sedan 

summan av publikationernas poäng.  

 

 

Publikationstyp Nivå 1 Nivå 2 

Monografi 5 8 

Artikel i periodika eller serier 1 3 

Artikel i antologi 0.7 1 
Tabell 1. Nivåer hos publikationstyper enligt den norska modellen (Sivertsen 2004).

38
 

     

Man resonerar bland annat på följande sätt: ”Ved å gi mer krevende og betydningsfulle 

publiseringskanaler større uttelling, kan man hindre at publiseringsmønsteret flates ut i 

retning av ren kvantitet.” Ordet ”kvalitet” i begrepet er utelukkende knyttet til slike 

overordnete virkninger på publiseringsmønsteret.”39 Kännetecknande är således att man 

bedömer den enskilda publikationen efter dess publiceringskanal.  

 

Införandet av den norska modellen i Norge har kommit att väcka motstånd, särskilt hos 

forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och själva införandet av modellen har 

kommit att benämnas tellekantreformen. Tellekant kan, som jag tidigare nämnt 

eventuellt översättas med räknenisse. Debatten som tellekantreformen har gett upphov 

till kallas tellekantdebatten. Den har enligt Erik Bjerck Hagen och Anders Johansen 

(2006) sin upprinnelse i att: ”Vitenskapelige publikasjoners kvalitet skal ikke lenger 

vurderes ut fra hva som er skrevet og hvordan det er skrevet; kvaliteten skal nå i stedet 

håndfast måles og telles ut fra hvor publikasjoner er utgitt.”
40

  

                                                 
36

 Sivertsen, Gunnar 2004. Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig 

publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR, s. 8. 
37

 NOU 2008:3 2008, s. 105. 
38

  Siversten 2004, s. 18f.  
39

 Ibid., s. 35.  
40

 Bjerck Hagen, Erik och Anders Johansen 2006. Forord. Hva skal vi med vitenskap? 13 inlegg fra 
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Den norska modellen kan dock även uppfattas som sympatisk av forskare inom 

humaniora och samhällsvetenskap, eftersom den inte bara tar hänsyn till 

tidskriftsartiklar utan även monografier, som är den publikationstyp i vilken forskare 

inom humaniora ofta publicerar sig.  

 

2.3.2 Den svenska modellen     

I och med Resurser för kvalitet, SOU 2007:81 även kallad RUT2 och 

Resursutredningen infördes i Sverige en konkurrensutsatt del av ekonomiskt stöd till 

forskning som skulle bestämmas av ”prestation och kvalitet”. Den baserade sig på 

utvärderingsmetoder och indikatorer som baserade sig på sex kriterier, nämligen: 

  

 kvalitetsutvärderingar av forskningen. 

 

 mätningar av fältnormaliserade citeringar. 

 

 internationell vetenskaplig produktion. 

 

 externa medel. 

 

 antalet disputerade doktorander. 

 

 antalet kvinnliga professorer.
41

  

 

Mätningen av fältnormaliserade citeringarna, som är det kriterium som kan hänföras till 

bibliometri fördelar så mycket som 20% av de konkurrensutsatta medlen, som 

sammanlagt utgör 50% av anslagen till forskning.
42

 Motiveringen är att citeringar mäter 

användande och att bli citerad i den mest prestigefulla forskningen är ett mått på 

kvalitet i sig. Med prestigefull forskning avses då i sammanhanget internationell 

forskning publicerad på engelska och som har genomgått peer reviewförfarande.    

 

Med fältnormalisering avses ett mått som eliminerar skillnader mellan ämnesdiscipliner 

så att dessa går att jämföra med varandra. Dan Brändström (2007), författare till 

Resurser för kvalitet menar att man då inte behöver ta hänsyn till antalet tidskrifter och 

deras periodicitet, antalet citeringar per artikel samt tidskrifternas Impact. Det ska då bli 

möjligt att jämföra likar med likar och relatera de sammantagna prestationerna hos ett 

universitet relaterat till ett världsgenomsnitt.43 Tillvägagångssättet är att man 

multiplicerar ett produktionsvärde med ett citeringsvärde och därmed får fram ett 

numeriskt värde som man tilldelar ett lärosäte. Produktionsvärdet anger vad antalet 

publikationer motsvarar i termer av medelproduktiva forskare. Citeringsvärdet fås fram 

genom att det genomsnittliga antalet citeringar mottagna av publikationerna divideras 

med ett sammanfattande förväntat värde. Fördelen med metoden kan anses vara att det 

blir citeringsgraden och inte antalet publikationer som blir det viktiga. 

 

                                                                                                                                               
striden om tellekantene, s. 7f. 

41
 SOU 2007:81 2007, s. 222. 

42
  Ibid., s. 297.  

43
 Ibid., s. 238. 
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I Sverige har man inte hunnit lika långt som i Norge med att skapa en nationell databas 

för registrering av forskningsresultat, utan man importerar data från den internationella 

databasen ISI Web of Science. I den svenska modellen sätts citeringsvärdet för 

humaniora till 1. Man kunde tro att det har med den låga täckningen av humanistiska 

tidskrifter i ISI Web of Science att göra. Det beror dock på den citeringspraxis som 

råder inom humaniora.  

 

Att citeringsvärdet för humaniora sätt till 1 skulle kunna ses som att humaniora fråntas 

sin genomslagskraft, för att vetenskapsområdet då endast analyseras med avseende på 

produktivitet, framförallt i internationella tidskrifter. Det är dock universitet och inte 

vetenskapsområden som jämförs när ekonomiska anslag delas ut i den svenska 

modellen.   

 

2.3.3 Den danska modellen 

År 2006 lade Globaliseringsrådet fram dokumentet Fremgang, fornyelse og tryghed. 

Strategi for Danmark i den globale økonomi.  I detta dokument framgår att man år 2008 

planerar att införa en kvalitetsbaserad fördelning av basanslag, som ökar konkurrensen 

mellan universitet. Man ämnar då ta hänsyn till: 

 

 Publicering. 

 

 Citering. 

 

 Extern forskningsfinansiering. 

 

 Formellt internationellt samarbete. 

 

 Relevans för näringsliv. 

 

 Relevans för samhället.
44

 

 

För att undersöka hur väl universiteten uppfyller kvalitetskriterier väger man samman 

den faktiska kvaliteten med kvalitetsmål för forskning och utbildning som anges i 

universitets utvecklingskontrakt. Man tar då hänsyn till en samlad bedömning av 

forskningsresultat, mål för kvaliteten hos forskningen samt utbildning och 

kunskapsförmedling. De universitet som får de bästa resultat, tilldelas störst basanslag. 

Kvalitetsutvärderingen av universitet utförs av internationellt sakkunniga. Storleken på 

basanslaget kan inte variera drastiskt från år till år.
45

  

 

För att förbättra den offentliga forskningen generellt sett utför man en systematisk 

utvärdering av forskning, med hjälp av en kvalitetsbarometer. Kvalitetsbarometern, som 

man planerar att införa år 2010, ställer dansk forskning i relation till forskning 

publicerad i andra länder. Indikatorer som används är citeringsfrekvens och 

publiceringsaktivitet.
46

 Kvalitetsbarometern ligger till grund för fördelning av det 

konkurrensutsatta anslaget till forskning som utgör 50% av det totala anslaget år 2010. 

                                                 
44

  Fremgang, fornyelse og tryghed. Strategi for Danmark i den globale økonomi 2006, s. 74-80. 
45

 Ibid., s. 64.  
46

   Ibid., s. 77.  
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Kriterier som prioriteras är att forskningen är nyskapande, relevant, understödjer 

välstånd och välfärd och är internationellt konkurrenskraftig.
47

  

 

Lotte Faurbæk (2007), medlem i Forsknings- och innovationsstyrelsen i Köpenhamn, 

menar att forskning inom humaniora på en nationell nivå inte bör bedömas utifrån om 

den genomgått peer reviewförfarande.  Hon anser att forskare inom humaniora ännu 

inte utvecklat tillräckligt starka rutiner för användandet av peer reviewmetoden, i 

synnerhet inte den där peer reviewaren är anonym, för att den ska kunna ses som ett 

kriterium på vetenskaplighet.  

 

Faurbæk (2007) menar dock att man vid kvalitetsbedömning av humaniora med fördel 

kan använda sig av kvalitativa indikatorer, som exempelvis nationellt och internationellt 

samarbete, peer review och extern forskningsfinansiering. Hon anser att ett system som 

bygger på poängfördelning kan användas, men att man då behöver kunna ta hänsyn till 

olika publikationstyper. 

 

När det gäller bibliometrisk forskningsevaluering refererar Faurbæk (2007) till 

fallstudier som visar att man får bättre resultat i en citeringsanalys om man anlägger en 

internationell publiceringsstrategi. Publikationer behöver inte skrivas på engelska, men 

däremot vara skrivna på ett språk som är internationellt inom ämnesområdet, så att 

forskaren når ut till en bred publik.
48

  

 

Innan kvalitetsbarometern tas i bruk, menar Faurbæk (2007) att det är en fördel om man 

kommit en bit på vägen med att upprätta samma slags system för nationell registrering 

av forskningspublikationer, som man använder sig av i Norge, det vill säga med 

fullständiga bibliografiska och bibliometriska upplysningar. Det kommer på sikt göra 

det möjligt att utföra citeringsanalyser.
49

  

   

2.3.4 En jämförelse mellan modellerna för resursfördelning 

Vad som är gemensamt för alla tre modellerna, när det gäller deras innehåll som rör 

bibliometrisk forskningsevaluering är att de fokuserar på och är överens om vikten av 

att systematisk forskningsevaluering utförs.   

 

Modellerna fokuserar på i vilken kanal en publikation publiceras. I samtliga länder 

menar man att den internationellt erkända tidskriften väger tyngst. Man kan emellertid 

fråga sig om inte en artikel kan få lika mycket uppmärksamhet om den inte publiceras i 

en lika etablerad tidskrift, förutsatt att den då får längre tid på sig att noteras av andra 

forskare.  

 

I Sverige hämtar man data från ett internationellt citeringsindex, där monografier inte 

indexeras, medan man i Norge upprättat en nationell databas som tar hänsyn till 

monografier.  I Sverige spelar också citeringar en viktigare roll än i Norge, men man 

sätter ändå citeringsvärdet för humaniora till 1, vilket fråntar vetenskapsområdet dess 

genomslagskraft. Frågan är om det som Faurbæk (2007) tror kan bli så att citeringar kan 

                                                 
47

  Fremgang, fornyelse og tryghed. Strategi for Danmark i den globale økonomi 2006, s. 72. 
48

  Faurbæk, Lotte 2007. Humanistisk forskningskvalitet. Rapport om det humanistiske 

kommunikationsmønster og internationale forskningskvalitetsmodeller, s. 5f. 
49

  Ibid., s. 55. 
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mätas inom humaniora bara forskare inom detta vetenskapsområde ändrar inriktning på 

sin publicering. ISI Web of Science har en engelskspråkig bias. Därför räcker det inte 

att publicera sig på ett språk som är nationellt inom vetenskapsområdet, utan det måste 

vara på engelska. Danska kvalitetsbarometern, som planerar att införas år 2010 baserar 

sig dock precis som den svenska på citeringsfrekvens. 

 

Om citeringsanalys ska tillämpas på humaniora beror kanhända på om humaniora 

enbart ska jämföras med forskning inom humaniora. Citeringspraxis kan säkert även 

variera mycket mellan olika ämnesområden inom humaniora men även inom enskilda 

institutioner inom samma ämnesområde. En väl utvecklad citeringspraxis skulle kunna 

ses som ett mått på vetenskaplig kvalitet precis som ett professionellt sätt att tillämpa 

peer review. I Danmark menar dock Faurbæk (2007) att peer review inom humaniora 

och samhällsvetenskap borde tas bort som ett kriterium på vetenskaplighet på nationell 

nivå, för att man ännu inte utvecklat ett tillräckligt starkt användande av denna metod. 

Faurbæk menar att det finns olika slags peer review och att det är kravet på 

användandet av anonym peer review som är alltför strängt i dagsläget.   

 

Det är kännetecknande för alla tre länder i Skandinavien att använda sig av indikatorn 

publiceringsaktivitet. I Norge och Danmark talas det om att man vill förbättra 

registreringen av forskningsresultat av samhällsvetenskap och humaniora, medan säkert 

samma strävan förekommer i Sverige. Den modell som lagt störst fokus på 

dokumentation av forskningsresultat eller identifiering av publikationer är den norska. I 

Danmark och Sverige tycks man dock se arbetet med registrering som förebildligt. I den 

svenska modellen talar man visserligen om att inte räkna alla publikationer, utan enbart 

de som är indexerade i ISI Web of Science. Kungliga biblioteket har dock startat ett 

projekt som syftar till att samla publikationer publicerade vid svenska lärosäten i 

SwePub. I SwePub kan man se hur många gånger en publikation citerats i ISI Web of 

Science. På sikt planeras SwePub att integreras med LIBRIS, den nationella 

bibliotekskatalogen för svenska forskningsbibliotek.
50

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

  Hemsida för: SwePub: http://swepub.kb.se/help.jsp [2010-01-11].  LIBRIS innehåller inte bara 

information från forskningsbibliotek utan även ett tjugotal folkbibliotek.  
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3 Tidigare forskning om bibliometrisk 
forskningsevaluering 

I kapitlet som följer redogörs för tidigare forskning om bibliometrisk 

forskningsevaluering. Genomgången sker tematiskt och den tidigare forskning som tas 

upp är sådan som har relevans för forskningsevaluering av humaniora, med undantag av 

sista avsnittet som specifikt behandlar tidigare forskning om bibliometrisk 

forskningsevaluering av humaniora.  

 

Större delen av den tidigare forskning som tas upp är publicerad under samma år som 

uppsatsens material. Det görs dock en åtskillnad mellan tidigare forskning och 

uppsatsens material, genom att debattartiklar som publicerats från januari 2007 till juni 

2009 hanteras som uppsatsens material och därför inte tas upp i tidigare forskning.    

  

Redogörelsen för tidigare forskning börjar med att jag tar upp vad en citering mäter och 

vad som avses med citeringspraxis. Detta är frågor som kräver stöd av en citeringsteori 

för att kunna besvara och jag hänvisar därför till Leydesdorffs citeringsteori.  

 

Efter att ha beskrivit vad som menas med citering och citeringspraxis går jag in på 

komplikationer vid datainsamling, till exempel problemet med att citeringsdatabasen 

ISI Web of Science mestadels innehåller artiklar skrivna på engelska. Varför 

datansamling är relevant att ta upp i den här uppsatsen är att det har betydelse för 

utgången av en publikations- eller citeringsanalys. Bibliometrisk forskningsevaluering 

bygger på att publikationer är indexerade eller att det finns tillgång till citeringsindex.  

 

Efter att ha redogjort för datainsamling tar jag upp citeringsanalys, bibliometriska 

indikatorer och mätning av impact. Bibliometriska indikatorer och mätning av impact är 

varianter av citeringsanalys som i sin tur är avhängigt klargörandet av vad en citering 

egentligen mäter.  

 

I slutet av kapitlet tar jag upp peer review. Visserligen ligger fokus i uppsatsen på 

bibliometridelen i utvärderingsprocessen, till vilken peer review inte hör. Peer review 

jämförs dock i den aktuella debatten med citeringsanalys. Därtill finns det en koppling 

mellan peer review och citeringsanalys, såtillvida att artiklar som finns registrerade i 

citeringsdatabasen ISI Web of Science oftast först har genomgått peer reviewförfarande 

i de tidskrifter där de har publicerats.      

 

3.1 Citeringsanalys  

3.1.1 Vad mäter en citering? 

Det är omtvistat vad en citering, det vill säga referens egentligen mäter. Kärki och 

Kortelainen (1998) menar att citeringar förmår indikera vetenskaplig kvalitet i fråga om 

produktivitet och effektivitet,
51

 medan Christiansen och Foss Hansen (1993) anser att 

citeringsanalysen framförallt är ett mått på synlighet.
52
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Citeringar har enligt Leydesdorff (1998) olika funktion inom det vetenskapliga systemet 

beroende på om man analyserar citeringarna på mikro- eller makronivå. Enligt 

Leydesdorffs citeringsteori ändras citeringens funktion beroende på vilket perspektiv 

eller från vilken nivå man väljer att utgå. På mikronivån utgår man ifrån den enskilda 

texten eller författaren.  

 

 Citing author Citing text 

Cited author Professional relationship Reward 

Cited text Cognitive resource Discursive relation 
Tabell 2 Citeringars funktion på mikronivå (Leydesdorff 1998).

53
 

 

På makronivån utgår man ifrån gruppen författare eller uppsättningen dokument för att 

analysera på vilket sätt en citeringsanalys beskriver olika fenomen inom det 

vetenskapliga systemet.  

  

 Citing group Citing document sets 

Cited group Social networks Hierarchies 

Cited document sets Concept symbols Codification 
Tabell 3. Citeringars funktion på makronivå (Leydesdorff 1998).

54
 

 

Henry G. Small (1978) menar att citeringen kan ses som en konceptsymbol, på så sätt 

att forskare ofta uppfattar de citerade texterna som definitiva och som att de har en 

generell betydelse.
55

 Detsamma tycks Leydesdorff och Olga Amsterdamska (1990) 

anser i Science Technology & Human Value. De anser att citeringarna kan ses som ett 

uttryck för något det råder konsensus om bland forskare snarare än hur en enskild 

forskare uppfattar ett specifikt innehåll i en publikation denne citerar, vilket i och för sig 

också kan vara fallet.  

 

När man använder citeringar som indikatorer på sociala strukturer är det enligt 

Leydesdorff inte alltid lätt att sluta sig till om citeringar utgör resultat av relationer 

mellan dokument eller är resultat av attribut hos författare eller institutioner. 

Leydesdorff sluter sig till skillnad från Small som ansåg att citeringen ofta har samma, 

generella betydelseinnehåll för forskare till att citeringen har en mångdimensionell 

betydelse där kontexten har en avgörande funktion för fastställandet av citeringens 

betydelse.
56

   

 

Med citeringsanalys avses enligt Kärki och Kortelainen (1998) all forskning som 

baserar sig på citeringar. Inom citeringsanalysen är det den delen som undersöker 

citeringar ur de citerade verkens perspektiv som är mest intressant.
57

 Även Leydesdorff 

fokuserar mer på verken och mindre på författarna. Därför kommer jag utgå från verken 

i den här uppsatsen.   
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  Leydesdorff 1998, s. 16. 
54

  Ibid., s. 17.  
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  Small, Henry G.. 1978. Cited Documents as Concept Symbols. Social Studies of Science, vol. 8, s. 

339.  
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  Leydesdorff, Loet och Olga Amsterdamska 1990. Dimensions of Citation Analysis. Science, 
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3.1.2 Citeringspraxis    

Inom Leydesdorffs citeringsteori åtskiljs texten och författaren. Dessa befinner sig på 

olika nivåer inom det vetenskapliga systemet. I den citerande textens argumentation 

spelar den citerade texten en viktig roll. I den citerade texten har författarens motivering 

till varför citeringen görs en viss betydelse för bedömningen av den kognitiva resursen 

en publikation utgör.  

  

Beroende på vilken nivå man väljer att utgå ifrån, textens eller författarens, fokuserar 

man antingen den kognitiva organiseringen av ämnesområdet eller forskares perception 

av den kognitiva organiseringen av ett ämnesområde. Vilket perspektiv man väljer att 

utgå ifrån kan enligt Leydesdorff och Amsterdamska (1990) få metodologiska 

konsekvenser vid användning av citeringar som indikatorer på inflytande och kvalitet 

hos vetenskapliga publikationer.
58

  

 

Metodologiska konsekvenser kan innebära att man väljer att använda sig av 

bibliometriska metoder i syfte att bedöma kvalitet. Fokuserar man på författarnas 

perception av ett ämnesområde kan det vara så att man enbart vill kartlägga ett 

ämnesområde, och inte är ute efter att bedöma kvalitet.  

 

Vill man bedöma kvalitet kan man exempelvis använda sig av kronindikatorn för att 

bedöma hur forskare presterar i förhållande till ett världsgenomsnitt. Vill man kartlägga 

ett forskningsområde kan man exempelvis studera publikationer i förhållande till 

varandra, exempelvis genom att göra en cociteringsanalys där man studerar vilka två 

dokument som citerats i samma senare utkomna publikation. Det faktum att två 

dokument förekommer i samma publikation kan, men behöver inte innebära att det 

finns en innehållsmässig, metodologisk eller annan likhet mellan dem.
59

  

 

Leydesdorff och Amsterdamska (1990) har en pragmatisk syn på citerandet. De anser 

att om en publikation blir citerad eller inte i slutändan beror på om den citerande 

författaren kan använda referensen i sin publikation, vilket i sin tur har att göra med den 

pågående utvecklingen av ämnesområdet.
60

 

 

Diana Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) fokuserar på publikationen snarare än på 

författaren och menar att det vetenskapliga systemet i väsentliga avseenden kan ses som 

autonomt. Enligt Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) förekommer det ett dynamiskt 

utbyte och refererande mellan publikationer. Nya publikationer förändrar existerande 

relationer mellan publikationer, genom att dessa citerats eller citeras eller med andra ord 

skrivs in i den vetenskapliga traditionen. Förändringar i relationer mellan dokument 

sker också genom att två citerade dokument får nya associationer med varandra genom 

cociteringar från ett tredje dokument. Samtidigt uppdateras det vetenskapliga systemet, 

därför att det förekommer en utveckling av citeringspraxis.
61

   

 

Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) anser att man på individuell nivå önskar bli 

publicerad dels för att få erkännandet av upphovet till en publikation och dels för att bli 
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refererad till eller på annat sätt uppmärksammad. Publikationen deltar dock själv, menar 

Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) i utvecklingen av en diskurs oberoende av 

författarens intentioner.
62

  

 

Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) anser att det, eftersom författaren och texten 

befinner sig på olika nivåer i det vetenskapliga systemet, ligger en fara i att antalet 

citeringar som en författare mottar ses som en prestation av andra författare. Man gör då 

nämligen en inkorrekt översättning av den kognitiva användningen av en text, det vill 

säga citerandet av en publikation, till den sociala användningen av en text, det vill säga 

tillägnandet av publikationen. Enligt Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) kan citeringar 

enbart tillskrivas publikationer och publikationer bara tillskrivas författare.  Citeringar 

kan inte tillskrivas författare.   

  

När det gäller faktorer som kan påverka tillvägagångssättet vid citering, menar Moed 

(2005) att nationell självupptagenhet utgör ett speciellt dilemma när det gäller 

internationell bibliometrisk forskningsevaluering. Moed (2005) anser att det kan vara så 

att man enbart har en begränsad medvetenhet om vilken forskning som bedrivs i andra 

länder eller har en ”naturligt” avskärmad attityd.
  

Det är omöjligt att vara helt 

uppdaterad om den forskning som publiceras i samtliga länder inom ens eget 

ämnesområde.  Moed (2005) menar att citerings- och publiceringspraxis därför kan 

skilja sig mellan USA och Europa, till exempel på så sätt att det skiljer sig åt hur 

frekvent man citerar forskare i andra länder.
63

 

 

3.1.3 Datainsamling 

I Library Trends diskuterar Moed, Luwel och Nederhof (2002) en bibliometrisk 

evaluering av forskningsresultat inom juridik i Flandern. Det som är speciellt för denna 

undersökning är betonandet av den interaktiva processen mellan bibliometriker och 

forskare vid en utvärdering, dels för att underlätta identifieringen av publikationer och 

dels för att utveckla bibliometriska indikatorer som forskarna själva anser relevanta. 

Här nedan presenteras utvärderingsmodellen i punktform: 

 
1 Collect raw data per scholar on publication output in electronic form. 

 

2 De-duplicate entries using a semi-automatic approach. 

 

3 Identify book publications; look up all books in university library catalogues, 

checking authors and editions. and selecting only first or totally revised editions. 

 

4 Identify Ph.D. Thesis, but avoid double-counting as a book. 

 

5 Identifying all publication of which the number of pages exceeds five.  

 

6 Add up the number of items found under points 3, 4 and 5 determining the ”raw” 

number of ”core” publications.  

 
7 Calculate a weighted number of core publications, by weighting journal articles with 

the journal weights [---] and book publications by a factor obtained by dividing the 
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number of pages by sixteen, the median page length of a substantial contribution.
64

         
 

Bibliometrikern som utför utvärderingen börjar enligt modellen med att hämta in 

synpunkter från forskare om hur de tycker att en utvärdering ska gå till, samt granskar 

utvärderingar som gjorts tidigare. I nästa steg i processen får forskarna föreslå eller 

delta i utvecklingen av ett klassifikationssystem, ett moment som Moed, Luwel och 

Nederhof (2002) betonar är viktigt. Först därefter används bibliometri för att avspegla 

forskningsaktivitet och -produktion.  

 

Vid undersökning av resultatet av utvärderingen granskas dess konsistens och vilken 

konsensus som råder bland forskarna kring resultatet. Även bibliometrikern framför 

sina synpunkter. Därefter tar man med avstamp i evalueringen upp relevanta frågor, och 

föreslår lämplig uppföljning, eventuellt i form av fler evalueringar. I sista hand är det 

upp till forskare och kommittéer att diskutera och evaluera utfallet av undersökningen.
65

   

 

Moed, Luwel och Nederhofs modell kontrasterar skarpt mot de idéer om 

kostnadseffektivitet som förekommer i den svenska modellen, där man enbart hämtar 

publikationer som finns indexerade i databasen ISI Web of Science. Moed, Luwel och 

Nederhofs modell ligger mer i linje med den norska modellen för resursfördelning. 

Antalet publikationer och publikationstyper som finns med i en databas är synnerligen 

viktigt för att en bibliometrisk undersökning ska kunna göras och att man på bästa sätt 

tar hänsyn till forskning inom humaniora.  

 

Moed, Luwel och Nederhof (2002) betonade identifieringen av publikationer och 

samarbetade inom detta moment med forskare. Att detta behövs tyder på brister i 

registrering av forskningsresultat.  Jag har kontaktat Karin Henning (2009), 

bibliometriker vid Göteborgs universitetsbibliotek i Göteborg. Hon menar att 

universitetsbibliotekets enda inblandning vid registrering av forskningsresultat är 

registervård och drift.
66

  

 

Jonas Gilbert (2008), e-publiceringskoordinator vid Göteborgs universitetsbibliotek i 

Göteborg, menar att följande faktorer är avgörande för om ett forskningsresultat finns 

med i Göteborgs universitets publikationer, GUP eller inte:  

 

 Tidsaspekten. Det beror på när rektorsbeslutet och beslutet om registreringen 

fattades. Äldre publikationer behöver inte finnas med, om inte en forskare själv 

har lagt in dem. 

 

 Vem som matar in uppgifterna. Detta varierar mellan olika institutioner. Ibland 

är det forskarna och i andra fall någon samordnare. 

 

 Urvalet. Det skiljer sig mellan olika ämnesområden. Vetenskapsområdet 

medicin registrerar framför allt referee-granskade artiklar, medan andra 

vetenskapsområden registrerar många andra publikationstyper också.  

 

                                                 
Moed, Henk F, Luwel och Anthony J. Nederhof 2002. Towards Research Performance in the 

Humanities.     Library Trends, vol. 50, no. 3, s., s. 18.  
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 26 

 

 

Gilbert (2008) påpekar att han som administratör tydligt märker att behov och krav på 

att publikationer ska finnas med i den lokala databasen tydliggörs efterhand och att data 

som registreras är viktig för universitetet i olika sammanhang, till exempel vid 

utvärdering av forskning.
 67

  

 

Det går inte att dra några slutsatser utifrån de här exemplen från verkligheten, men 

universitetsbiblioteket är i det här fallet alltså inte alls inblandat i urvalet av vilka 

publikationer som finns med i universitets lokala databas och inte.  

 

3.1.4 Mättekniska problem med citering 

Kärki och Kortelainen (1998) menar att man vid evaluering med hjälp av kvantitativa 

indikatorer bör hålla tre faktorer i minnet när det gäller jämförelse eller evaluering av de 

citeringar som forskningspublikationer mottar:  

 

 Data bör samlas in från en gemensam källa.  

 

 Indikatorer för studium av antal publikationer och citeringar bör 

väljas ut noggrannt. Publicerings- och citeringspraxis kan avvika 

även inom delområden inom samma ämnesområde.   

 

 Indikatorer bör kompletteras med statistiska konfidensberäkninar.
 68

 
 

Kärki och Kortelainen (1998) menar att man bör samla in data från gemensam källa. 

Frågan är dock om detta är tillämpbart med utgångspunkt i forskning inom humaniora 

eller i den modell för utvärdering som Moed, Luwel och Nederhof (2002) föreslår där 

stor vikt läggs vid identifikation av publikationer. Ovan nämnda punkter tar upp att inte 

enbart bibliometriska indikatorer kan utgöra grunden för jämförelser av ämnesområden. 

Frågan är dock om fältnormering introducerats när Kärki och Kortelainen (1998) skrev 

detta, det vill säga att liknande publikationer inom samma ämnesområde jämförs med 

varandra. Indikatorer torde också ha blivit statistiskt mer avancerade än när Kärki och 

Kortelainen (1998) skrev ovanstående.  

 

Kärki och Kortelainen (1998) anser att det när det gäller forskningsevaluering är viktigt 

att komplettera bibliometriska indikatorer med kvalitativa värden. Med kvalitativa 

värden avser de peer reviewgranskning. Metoderna bör enligt Kärki och Kortelainen 

(1998) kombineras för att ingen av dem i sig är objektiv.
69

  Även Moed (2005) anser att 

en citeringsanalys bör valideras inom ramen för ett kvalitativt, evaluerande ramverk, 

som i större utsträckning än citeringsanalysen förmår ta hänsyn till ämnesinnehållet i 

den vetenskapliga publikationen.
70

 

 

Man kan tänka sig att kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod kan ha större 

betydelse vid evalueringar där man jämför enheter av olika storlekar än annars. Detta 
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för att man oftare tycks använda sig av kvalitativ metod för enheter med ett lågt antal 

publikationer, vilket säkerligen inte sker utan skäl. Resultatet av en undersökning inom 

bibliometri kan liksom inom statistik troligtvis tilldelas större validitet om 

undersökningsmaterialet haft ett visst omfång.   

 

Lundberg (2006) föreslår att man ska kombinera bibliometriska metoder, därför att 

varje indikator har sin begränsning och att en kombinering av metoder kan leda till en 

större öppenhet gentemot undersökningsresultat. Enligt Lundberg (2006) säger den 

bibliometriska indikatorn något om ett tillstånd eller en förändring över en tid, till 

exempel när det gäller prestationen utifrån en viss utgångspunkt. Den bibliometriska 

indikatorn passar enligt Lundberg (2006) bra att använda för att skilja mellan låg och 

hög kvalitet, men däremot inte för att beräkna medelkvalitet.
71

 Man kan utifrån 

Lundbergs beskrivning dra en parallell till Impact Factorn, som påverkas av att ett fåtal 

publikationer mottar ett stort antal citeringar, vilket precis som Lundberg skriver gör att 

medelvärdet rubbas.   

  

Glänzel (2003) klarlägger förutsättningar för bibliometriska indikatorers reliabilitet och 

validitet. Förutom att mätningarna ska gå att upprepa, menar Glänzel (2003) att det är 

viktigt att indikatorerna mäter det man har för avsikt. Precis som Kärki och Kortelainen 

(1998) betonar han att kvalitet på insamlad data spelar en viktig roll och anser att den 

kräver att man uppmärksammar homonymer, synonymer och felstavningar. Glänzel 

(2003) betonar dock i större utsträckning än Kärki och Kortelainen (1998) 

komplexiteten hos bibliometriska indikatorer. Han räknar upp följande faktorer hos 

dessa som kan påverka validiteten:  

 

 Självciteringar. Det är viktigt att eliminera dessa, i synnerhet vid 

analys av samförfattade, internationella publikationer och analys på 

den nivå forskargrupper befinner sig.  

 

 Citeringsfönster. Tiden som går för att uppnå citeringstoppen 

varierar mellan ämnesområden. Därför har den valda period utifrån 

vilken citeringarna beräknas betydelse. Man får ofta göra en 

kompromiss. 

 

 Beräkningsscheman. De tal man får fram vid jämförelse av mängd 

citeringar och publikationer är  svåra att bedöma. Man måste sätta 

dem i relation till andra tal för att få veta hur stora eller små de är.   

 

 De tre vanligaste modellerna för hur man tilldelar citeringar: 

fraktionaliserade tal där varje unik enhet i adressfältet (institution 

eller författare) delar på en artikel, första författare (mostvarande 

institution) tilldelas hela artikeln och hel eller integrerad beräkning 

där varje författare eller unik institution tilldelas en artikel.
72

   

 

Precis som jag tidigare i uppsatsen i avsnittet 3.1.2 Citeringspraxis tagit upp att Moed 

(2005) ser självciteringar som ett dilemma i internationella, bibliometriska 

sammanhang, kan man märka samma tendens hos Glänzel (2003). Det råder ingen 
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motsättning mellan de bådas perspektiv. Båda tycks mena att det inom forskning finns 

hierarkier mellan länder, och att hierarkierna framträder tydligare än annars vid analys 

av samförfattarskap och vilken citeringspraxis som råder.     

  

3.1.5 Bibliometriska indikatorer 

Det förekommer inom tidigare forskning en rad olika sätt att definiera och benämna 

bibliometriska indikatorer. Reserarch Evaluation and Policy Projects (2005) skiljer på 

bibliometriska indikatorer och icke-bibliometriska indikatorer. De menar att de 

bibliometriska indikatorerna som är de vilka är aktuella i den här uppsatsen baserar sig 

på publicerings- och citeringsanalys vilka tillämpas för att analysera publicerad 

litteratur i alla dess former: tidskriftsartiklar, monografier, bokkapitel, patent, 

konferensbidrag etcetera samt citeringarna dessa publikationer innehåller.
73

  

 

Kärki och Kortelainen (1998) använder enbart ordet kvantitativa om bibliometriska 

indikatorer och menar att bibliometriska indikatorer kan säga något om kvalitet.
74

 

Lundberg (2006) delar upp bibliometriska indikatorer i både kvantitativa och 

kvalitativa. Enligt honom beräknas ofta det totala antalet publikationer genom 

kvantitativa indikatorer, medan kvalitativa indikatorer innebär varierade sätt att beräkna 

antal citeringar. Beräknar man det totala antalet citeringar använder man sig enligt 

Lundberg (2006) av en kombination av både den kvantitativa och kvalitativa 

dimensionen. Man får en uppfattning om det totala inflytandet som en enhet har haft på 

det vetenskapliga samfundet.
75

  

 

Jag väljer i den här uppsatsen att utgå från Lundbergs sätt att indela bibliometriska 

indikatorer i kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Förutom dessa slags indikatorer 

nämns i tidigare forskning även strukturindikatorer, exempelvis co-publikation eller 

samförfattarskap.
76

 En fördel med strukturindikatorn är att den förmår mäta omfång och 

struktur på formella samarbetsrelationer både nationellt och internationellt. En nackdel 

är att den ger ett kvantitativt intryck som inte nödvändigtvis avspeglar kvalitet. 

Fördelen med att kombinera samtliga tre indikatorer som jag tagit upp här ovan i en och 

samma undersökning är att man mäter olika aspekter med dem: forskningens 

prestationer, forskningens effekt och samarbetsrelationer. 

 

3.1.5.1 Mätning av impact 

Impact Factor är ett mått som används för att räkna ut vilket inflytande en tidskrift har. 

Ofta används Impact Factor synonymt med Journal Impact Factor (JIF). Med Impact 

Factor avses antalet gånger artiklar från föregående två år citerats under innevarande år 

dividerat med antalet artiklar under de två föregående åren. Impact Factorn anger hur 

många gånger en artikel i en viss tidskrift i genomsnitt citeras. Oftast hämtar man 

uppgifter om vilken Impact Factor en tidskrift har i databasen Journal Citation Reports 

(JCR). JCR är knuten till citeringsindexen i ISI Web of Science. JCR tillhandahåller 

dock listor på fler mått än Impact Factorn, utifrån vilka man kan jämföra och 
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kategorisera tidskrifter.
77

  

 

Säkerligen har ett ansenligt antal av de artiklar som blivit registrerade i ISI Web of 

Science ursprungligen publicerats i tidskrifter med hög Impact Factor. Om en tidskrift 

har hög Impact Factor antas det vara ett mått på kvalitet för tidskriften, så tillvida att 

den antas nå ut till fler läsare och kunna influera andra forskare i högre utsträckning. 

Därför är det troligt att dessa tidskrifters artiklar mottar ett stort antal citeringar och är 

intressanta att låta ingå i citeringsindex. 

 

Visserligen förekommer knappast tidskrifter inom humaniora i JCR. Måttet impact kan 

dock ändå anses aktuellt att ta upp, för att man i modellerna för resursfördelning i 

Skandinavien menar att en ökad internationalisering av vetenskapsområdet humaniora 

anses vara på sin plats. Ordet impact har också kommit att användas i överförd 

bemärkelse, om inflytande generellt sett. Ben Martin och John Irvine (1983) anser 

exempelvis att impact står för inflytandet en publikation har på omgivande 

forskningsaktivitet inom en viss tidsperiod, och att detta även är avhängigt författarens 

prestige, på vilket språk publiceringen sker och hur tillgänglig publikationen görs.
78

   

 

Nederhof (2006) skriver om att Centre for Science and Tecnology Studies (CWTS) har 

startat en utveckling av metoder för att jämföra impact hos publikationer som inte finns 

registrerade i ISI Web of Science med internationella referensvärden för citation impact. 

De börjar då med att upprätta separata referensvärden för olika slags publikationer som 

inte finns registrerade i ISI Web of Science. Därefter jämför de deras referensvärden 

med samtliga publikationers referensvärden som finns lagrade i en databas. De får då 

fram en övre och undre gräns för referensvärdena för samtliga publikationer.
79

   

 

Garfield (2003) gör en jämförelse mellan måtten Impact Factor och totala antalet 

citeringar. Han kommer fram till att båda måtten mäter olika aspekter av tidskrifters 

betydelse och att det senare måttet är ett bättre globalt mått än det förra, om man ska 

mäta inflytande.
80

 Éric Archambault och Vincent Larivière (2009) har i Scientometrics 

kritiserat Impact Factorn. Dessa menar att Impact Factorns användningområde från 

början inte var forskningsevalueringens. Från början var det bibliotekarier i USA som 

ville hitta en objektiv metod för att välja ut tidskrifter till högskole- och 

universitetsbiblioteks bestånd.  

 

Archambault och Larivière (2009) menar att Impact Factorn som mått på kvalitet är 

alltför lätt att manipulera av tidningsutgivare och andra potentiellt okritiska parter. De 

kategoriserar invändningar man kan göra mot Impact Factorn i tre grupper: 

 
1) scientific activities should not be evaluated using bibliometric methods, particularly 

the impact factor;  

 

2) indicators can be easily misused, but there are relatively simple normalizations that 

can, in general, prevent this misuse;  

 

3) indicators are technically flawed but can be re-engineered in depth, and their flaws 
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corrected.
81

 

 

Projektgruppen för Karolinska institutets universitetsbibliotek (2006) reserverar sig mot 

en användning av Impact Factor i syfte att bedöma publikationers kvalitet. De anser att 

Impact Factorn inte är representativ, därför att det inte behöver finnas ett samband 

mellan i vilken tidskrift artiklar publicerats och vilken kvalitet dessa har.  

 

Impact Factorn medför att medelvärdet för citeringar förskjuts, på grund av att ett fåtal 

artiklar hyperciteras. Det är inte ovanligt att 20% av artiklarna mottar 80% av 

citeringarna. Visserligen kan det ses som att Impact Factorn för med sig en hög 

refuseringsgrad i kontexten evaluering, men det är inte bevisat. Därtill bör det göras en 

kompensation för värden som Impact Factorn för med sig när detta är på sin plats, 

exempelvis när det gäller beräknandet av hur många artiklar producerade vid universitet 

eller högskolor storlek som publicerats i tidskrifter med hög Impact Factor. Det handlar 

då om att ta hänsyn till högskolans eller universitets storlek vid beräknandet.
82

   

  

De Bellis (2009) menar att två invändningar mot Impact Factorn är av särskilt intresse, 

på grund av utvecklingen av ISI Web of Science och upprättandet av bibliometriska 

indikatorer: skevheten i citeringarnas fördelning samt konceptuella och tekniska 

begränsningar vid räkningen av antalet citeringar. När det handlar om vilken 

information Impact Factorn ändå kan ge hävdar De Bellis (2009) att:  

 
professional statisticians resolutely stress the importance of data integrity, the necessity 

to take into account potentially confounding factors, and the crucial issue of specifying 

an appropriate statistical model enabling the analyst to estimate the uncertainty 

inherent in results along with the reliance that may eventually be placed on them.
83

    

 

Det finns sammanfattningsvis en stark, generell kritik mot Impact Factorn. Man har 

emellertid ännu inte kunnat hitta något mått som ersätter detta och det verkar finnas ett 

behov av att kunna göra globala jämförelser av impact hos publikationer.     

 

3.2 Peer Review 

Med peer review avses vanligtvis den process där en potentiell utgivare låter ett 

manuskript utsättas för kritisk evaluering av ämnesexperter inom ämnesområdet.
84

 Som 

jag nämnde i inledningen till det här kapitlet ingår inte peer review i bibliometrisk 

forskningsevaluering, men eftersom peer review diskuteras i förhållande till 

citeringsanalys anser jag det ändå vara värt att ta upp. 

 

Peer reviewbedömning kan ses som en hjälp på vägen för forskare att förbättra sina 

prestationer. Det kan också tjäna som ett verktyg i beslutsfattande av fördelning av 

forskningsfinansiering. Peers utses då av administratörer och forskningspolitiker, i syfte 

att evaluera vetenskapsområden, ämnesområden, institutioner eller andra enheter.
85
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Man kan enligt Ben Martin och John Irvine (1983) förhålla sig kritiskt till peer 

reviewprocessen, därför att den är subjektiv och bygger på enskilda forskares 

perceptioner av andra forskares bidrag till den vetenskapliga progressionen. Peer 

revieware kan också influeras av socialt och politiskt tryck från det vetenskapliga 

samfundet, vilket även det medför komplikationer för kollegors arbeten. Det kan också 

påverka resultatet av när peer evaluering används i en policy-kontext.
86

 

 

Inom tidigare forskning finns en åsikt att peer review kan används både vid utvärdering 

av förväntade och utförda prestationer av forskningsdepartement inom vetenskapliga 

institutioner eller discipliner. Exempelvis Sven Hemlin (1991) anser i Quality in 

Science. Researchers Conceptions' and Judgements att peer review passar bättre för 

prognos av utvecklingen av ett forskningsområde, medan citeringsfrekvensen lämpar 

sig bättre vid diagnos av betydelsen av en forskningsprestation.
87

  

 

De Bellis (2009) menar att det tycks finnas två läger när det gäller peer review. Han 

skriver att det i extrema fall finns de som förkastar bibliometriska metoder och menar 

att ingenting kan mäta sig med noggranna och lojala peer revieware. Vice versa finns 

det de som menar att bibliometri är den enda pålitliga evalueringsmetoden och hyser en 

sådan stark tilltro till kvantitativa indikatorer att de låter dem ingå i processer som 

utmynnar i beslut vilka påverkar enskilda forskares karriärer.
88

  

 

Edward J. Hackett och D. E. Chubin (1990) menar att användningsområden för peer 

review kan sägas innehålla motsägelser och spänningar mellan fem 'value pairs' eller 

önskvärda egenskaper hos peer review. Dessa är:    

 
• Effectiveness (conducting thorough peer review) and efficiency (not taking too much 

time): Increases in effectiveness will require more work on the part of peer reviewers 

and will therefore impose greater costs, while high levels of efficiency will usually 

come at the expense of thoroughness. 

• Autonomy (making scientists accountable to scientific peers) and accountability 

(scrutiny by wider publics): Wider accountability might reduce autonomy; more 

autonomy implies less public accountability. 

• Responsiveness (helping identify new avenues of enquiry) and inertia (peer review is 

conservative because new ideas are judged against existing knowledge and 

approaches): This is the tension between tradition and originality. 

• Meritocracy (choosing „the best‟ research) and fairness (e.g. for young researchers, 

or women): A poor paper by a respected academic may be published due to his or her 

reputation. 

• Reliability and validity: Reliable criteria may be narrow and rigid, and thus may not 

produce the most valid results.
89 
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Att användningen av bibliometriska metoder leder till mindre kostnader än peer review 

torde vara en bidragande orsak till införandet av den bibliometriska indikatorn vid 

evaluering av forskningsresultat i Skandinavien. Enligt Hackett och Chubin (1990) 

skulle dock bibliometri vara bättre än peer review att använda för att identifiera trender. 

När det gäller spänningsparet meritocracy och fairness är den svenska modellen för 

resursfördelning intressant, därför att ett av dess kriterier för fördelning av bidrag till 

forskning är antalet kvinnliga professorer.   

 

Moed (2005) skriver att peer review och citeringsanalys kan relateras till varandra på så 

vis att bibliometriska indikatorer kan ses som supplementerande verktyg i peer 

reviewprocessen. Peer review ger ett mer direkt mått på forskningskvalitet och 

bibliometriska indikatorer ger högre validitet. Resultat av peer reviewprocesser kan 

också användas som instrument för validering av bibliometriska indikatorer och 

bibliometriska indikatorer kan appliceras som verktyg för kartläggning och studier av 

peer reviewprocessen.
90

   

 

Precis som Moed anser Anthony F. J. van Raan (2003) i Technology Assessment-Theory 

and Practice att man inte kan särskilja peer review och bibliometri. Van Raan menar att 

det finns kvantitativa inslag i peer reviewbedömningar, som att man räknar antalet 

artiklar som publicerats i prestigefulla tidskrifter. Omvänt kan forskare genom 

citeringar uttrycka sitt gillande av kollegors publikationer.
91

 Van Raan (2003) menar, 

precis som Moed (2005) att bibliometriska metoder behöver användas som komplement 

till peer review och vice versa.  

 

3.3 Bibliometrisk forskningsevaluering av humaniora 

Det är ingen forskare som tidigare analyserat den aktuella debatten i Skandinavien om 

forskningsevaluering av humaniora. Däremot har insatser gjorts på en rad områden. Jag 

börjar med att ge exempel på tidigare forskning som avhandlar bibliometrisk 

forskningsevaluering av humaniora i allmänhet. Därefter går jag närmare in på vad som 

skrivits om förhållandena i Skandinavien.   

 

Moed (2005) skriver om bibliometrisk forskningsevaluering av humaniora att 

evalueringen huvudsakligen kan eller ska ses som ett sätt att väcka debatt hos forskare 

kring frågor som berör forskningskvalitet. Han menar att bibliometriska indikatorer kan 

assistera när man försöker skapa en inblick i den vetenskapliga kvaliteten, exempelvis 

under en evalueringsprocess, därför att bibliometriska indikatorer då kan hjälpa till att 

bygga upp evalueringsmetoder och utforma ett utlåtande.
92

  

 

Moed (2005) betonar datainsamlandet som ett viktigt moment i evalueringsprocessen 

och menar att ISI Web of Science innehåller brister, vilket gör att man inte enbart kan 

använda det citeringsindexet för att bygga upp valida indikatorer inom 

vetenskapsområdet humaniora, eller åtminstone inte inom alla dess ämnesområden. Han 

anser också att bedömningen av evalueringen bör ske i interaktion med forskarna och 

att det i sista hand är upp till dem själva att bedöma vilken insats de gjort eller planera 
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inför framtida prestationer.  

 

Mariela Hristova (2006) pekar i Bibliometrics & the Humanities. Analysis of Studies 

and Their Implication for Future Research på att användandet av kvantitativ analys 

förebygger att ämnesexperternas inställning till sitt ämne blir för ”mjuk”. Hristova 

förfäktar citeringsanalysens betydelse för forskare inom humaniora, för att de ska uppnå 

en ökad förståelse för sitt vetenskapsområde: ”[T]he tendency of many citation studies 

to explore narrow foci of interest has demonstrated the potential of bibliometric 

approaches to constructively investigate research practices, habits, outcomes and 

processes.”
93

   

 

Karolinska institutets universitetsbibliotek (2008) menar att man inom ramen för 

citeringsanalys bör ta hänsyn till att det tar längre tid för publikationer inom humaniora 

än inom andra vetenskapsområden att uppnå citeringstoppen, det vill säga citeras 

frekvent. För att komma runt en del av dessa dilemman brukar man tillämpa normering, 

det vill säga jämföra artiklar med varandra av samma typ, ålder och inom samma 

ämnesområde.
94

 

 

Nederhof (2006) menar att man vid bibliometrisk kartläggning av humaniora behöver 

inkludera en bredare uppsättnng publikationer och indikatorer än vad man gör vid 

undersökningar av naturvetenskap, detta för att kompensera brister i täckning hos 

databasen ISI Web of Science:  

 

 non-ISI source serials. 

 

 monographs, contributions to edited volumes, in some cases formal reports; and, if 

one desires to monitor the utility of research.  

 

 publications directed to a non-scholarly public.
95 

 

En indikator som är applicerbar där vetenskapliga tidskrifter inte är det huvudsakliga 

forumet för vetenskaplig kommunikation är indikatorn antal publikationer, till exempel 

antalet vetenskapliga, tillämpade eller populariserade papers. För att variera den kan 

man tillämpa viktning, det vill säga tilldela publikationer specifikt antal poäng. Som 

Jarneving (2009) menar handlar det då dock inte längre om bibliometri utan om 

forskningspolitiska rådslut.
96

 

 

När det gäller den aktuella debatten om forskningsevaluering av humaniora i 

Skandinavien har ingen analyserat denna tidigare. Det har gjorts insatser på området. 

Ingen har dock använt diskursanalys som metod eller samlat material från hela 

Skandinavien för att göra detta.   

 

Christiansen och Foss Hansen (1993) har gjort två fallstudier av forskningsevaluering 

av humaniora vid två universitet i Danmark. Det har emellertid gått lång tid sedan 

denna studie utfördes, varför bibliometriska metoder utvecklats sedan dess och frågan 
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är om de förhållanden som tas upp är specifika för Danmark. Christiansen och Foss 

Hansen (1993) har dock gjort en del allmänna reflektioner angående vad man bör ha i 

åtanke när man evaluerar humaniora, bland annat att forskningen har olika innehåll 

beroende på vilken geografisk nivå den bedrivs.     

 

Bjerck Hagen och Johansen (2006) har sammanställt artiklar från motståndare till 

införandet av en ny modell för resursfördelning i Norge. Artiklarna presenteras dock var 

för sig och är skrivna av forskare inom humaniora. De tar inte upp bibliometri i någon 

större utsträckning, men de ändrade mänskliga och ekonomiska villkoren som 

resursmodellen för med sig. Vad forskarna gör uppror mot är också i huvudsak att 

norska nedprioriteras som fackspråk i den norska modellen.     

 

Faurbæk (2007) har skrivit om mätning av forskningskvalitet av humaniora, som det 

sker vid den humanistiska fakulteten i Köpenhamn, i relation till den danska modellen. 

Hon har också ett dynamiskt perspektiv på hur forskare inom humaniora kan anpassa 

sig efter ändrade villkor för publicering: att öka användandet av peer reviewmetoden 

och publicera sig mer internationellt. Därtill har hon även tankar om både peer 

reviewmetodens och citeringsanalysens svagheter: att det ska kunna gå att komma runt 

kravet att peer reviewaren ska vara anonym och att citeringsanalysen ska kunna operera 

med ett större antal publikationer än vad som nu är fallet.  
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4 Material  

4.1 Litteratursökning  

För att jag välja ut materialet till uppsatsen utgick jag från kriteriet att de artiklar och 

blogginlägg som skulle få vara med skulle behandla både humaniora och 

forskningsevaluering eller bibliometri, inte det ena eller andra. Som jag tidigare nämnt 

finns det i uppsatsen en överlappning i tid mellan vad som är uppsatsen material och 

tidigare forskning. Uppsatsens material består dock till skillnad från den tidigare 

forskningen av artiklar och blogginlägg från januari 2007 till juni 2009. 

 

Inledningsvis gjorde jag upprepade sökningar i databaserna Artikelsök, Mediearkivet 

och Google Scholar. Jag använde sökord i olika kombinationer och det visade sig att 

det i stort sett fungerade bäst att använda två sökord i sänder. Efter att ha studerat 

artiklarna jag fått fram i databaserna utgick jag från de dagstidningar respektive 

tidskrifter i vilka artiklar var publicerade och sökte vidare i dessa efter fler artiklar. I de 

fall dagstidningarna eller tidskrifterna kunde återfinnas i elektroniskt format utgick jag 

från deras hemsidor för upprepade sökningar efter artiklar. I annat fall gjorde jag 

begränsade sökningar i ovan nämnda databaser.   

 

Från Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida hämtade jag en lista över utländska 

dagstidningar vilken jag använde mig av. Med utgångspunkt i denna lista gick jag in på 

de i Danmark och Norge större dagstidningarnas hemsidor och skrev in sökord. Vilka de 

större dagstidningarna var i Sverige hade jag kännedom om sedan tidigare.    

 

En fjärde källa till material utgjordes av att jag sökte på egennamn för centrala personer 

inom bibliometri, forskningsevaluering och forskning inom humaniora. Exempelvis 

fann jag på detta vis Ulf Sandströms blogg Forskningspolitik, med länkar till 

publikationer som handlar om utvärdering av forskning.   

 

4.2 Materialet och dess kontext 

Det material jag använder mig av för att utföra analysdelen av uppsatsen består enbart 

av skriftliga källor, närmare bestämt 85 blogginlägg och artiklar publicerade i bloggar, 

dagstidningar och tidskrifter. Tanken är att materialet ska vara aktuellt. Jag har därför 

valt tidsperioden januari 2007 till juni 2009. Jag har velat hämta ungefär lika stor andel 

av materialet från Danmark, Norge respektive Sverige. Idén har inte varit att materialet 

ska vara heltäckande utan tillräckligt stort för att ge en rimlig bild av den aktuella 

debatten. 

 

Att materialet har kommit att hämtas från ett flertal olika källor behöver inte innebära 

någon nackdel. Norman Fairclough (1995) menar att inre motsättningar är 

meningsskapande och en alltför förenklad och enhetlig beskrivning av verkligheten inte 

är eftersträvansvärd i sig:  

 
The diversity is manifestated in the variability and heterogenity of texts: it is 

impossible to arrive at a unitary characterization of the language or register of the 

medical interview in contemporary social and discursive conditions.
97
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De tidskrifter där mer än fem artiklar har återfunnits i Danmark, Norge och Sverige är:   

 

 Magasinet Humaniora: Tidskriften ges ut av Det Frie Forskningsråd | Kultur og 

Kommunikation (FKK) i Danmark. Den ges ut fyra gånger om året och 

innehåller förutom forskningsförmedlande artiklar uppgifter om anslag från 

FKK.  

 

 Forskerforum: Tidskriften är en facktidning om forskning och högre utbildning, 

som ges ut i Norge. Den ges ut tio gånger om året och läses av både anställda 

vid universitetet, universitetsbibliotekarier och andra som har anknytning till 

forskning och högre utbildning. Säkerligen är det många som förväxlar norska 

Forskerforum med danska Forskerforum, vilket också vänder sig till 

universitetsanställda och liksom norska Forskerforum publiceras elektroniskt. 

Kjetil A. Brottveit (2010) menar dock att tidskrifterna inte har något med 

varandra att göra.
98

    

 

 Forskningspolitikk: Facktidningen etablerades 1978 och är medlem i 

Fagpressen. Den utges fyra gånger och årligen och har läsare i hela Norden. Den 

utgörs av ett oavhängigt organ, som syftar till att främja fackbaserad analys och 

debatt av forskning, högre utbildning och innovation. 

 

 Forska: Tidskriften ges ut av Vetenskapsrådet. Den utkommer sex gånger om 

året och syftar till att väcka en diskussion om forskningsfrågor, - information 

och -politiska frågor.  

 

De tidskrifter som är speciellt inriktade på humaniora är Magasinet Humaniora, Prosa, 

Kulturella perspektiv och Tvärsnitt.  

 

Artiklarna och blogginläggen har varierande omfång. Den kortaste texten motsvarar en 

fjärdedels A4-sida och den längsta sträcker sig över fyra sidor. Två tredjedelar av det 

inhämtade materialet har kommit att bestå av tidskriftsartiklar. Tidningsartiklarna har 

varit fler än blogginläggen. I fråga om blogginläggen har det förekommit störst 

variation mellan länderna i hur många jag kunnat finna.    

 

Material 

 Blogginlägg Tidningsartiklar Tidskriftsartiklar 

Danmark 7 9 17 

Norge - 5 18 

Sverige 2 7 20 

 9 21 55 
Tabell 4. Tabell över uppsatsens material.  
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5 Citeringsteori 

5.1 Två teoretiska positioner inom citeringsteori 

Inom citeringsteorin diskuteras vad en citering mäter. Citeringsteoretiker är överens om 

att citeringar utgör en viktig del av den vetenskapliga kommunikationen. Det råder 

däremot ingen konsensus om vad en citering egentligen står för.  

 

Enligt Blaise Cronin (1984) kan man urskilja två skilda teoretiska positioner inom 

citeringsteori. Den ena är relativistisk, inriktad på kontexten och utgår från vetenskapen 

som en social process. Inom denna ser man på citeringar som en process, vilken 

resulterar i bibliografiska referenser till vetenskapliga publikationer och som att 

citeringar reflekterar forskares personligheter och professionella miljö.
99  

 

Daryl Chubin och Kenneth Studer (1980), som tillhör den relativistiska positionen anser 

att citeringsdata handlar om numerologi och att det råder otydligheter när det gäller hur 

man ser på mått och nivåer. Exempelvis menar de att det är svårt att veta i hur hög 

utsträckning en författare som citerar en annan är influerad av denna.
100

 Liknande 

resonemang som hos Chubin och Studer (1980) kan man även återfinna hos De Bellis 

(2009). Han skriver att en tidskrifts impact factor eller en citerad författares prestige 

inte säger någonting om citeringen själv. Att man väljer att citera artiklar i en tidskrift 

med hög impact factor eller en författare med hög prestige kan enligt De Bellis (2009) 

vara ett uttryck för ”showcase effekten” eller ett synsätt som går ut på att högt citerade 

tidskrifter och prestigefulla författare anses utgöra källan till de forskningsresultat som 

är värda att citera.
101

 

 

Den andra positionen är normativ och representeras av bland annat Robert Merton 

(1979). Författares val av referenser anses där styras av en internaliserad uppsättning 

normer. En anledning till att man inom denna position anser det viktigt med skriftlig 

publicering är att forskare därigenom försäkrar sig om prioritet av sina upptäckter. 

Merton (1979) menar att det vetenskapliga etablissemanget drar nytta av forskare som 

publicerar sina resultat inom den vetenskapliga gemenskapen. Symbolisk uppskattning 

överförs då från dokument till författare och konverteras därigenom till social prestige 

och institutionell makt. Citeringar är enligt Merton (1979) första steget i ett slags 

belöningssystem.
102

  

 

Leydesdorff, den teoretiker jag väljer att utgå ifrån i uppsatsen kan sägas tillhöra båda 

de teoretiska positioner som Cronin presenterar. Leydesdorff betonar mätning av 

vetenskap och det vetenskapliga systemets dynamik, det vill säga exempelvis den 

interaktion som förekommer inom det vetenskapliga systemet. Han anser att man inom 

citeringteori inte enbart bör studera citeringen utan även dynamiken i det 

kommunikativa nätverket. Med andra ord anser han exempelvis att författare och 

tidskrifter kan jämföras med varandra med avseende på antal citeringar. Det är dock 

även viktigt att tolka det kommunikationsmönster som forskares nätverk tillhandahåller. 
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Leydesdorff menar att bibliometrin har måttproblem för att det ännu inte har utvecklats 

en reflexiv citeringsteori.   

 

Stephen Cole (1983) skiljer på två slags citeringar som är förekommande inom 

humaniora: citeringar till primärlitteratur, det vill säga skönlitteratur benämner han 

”data source citations” och citeringar till sekundärlitteratur, det vill säga vetenskaplig 

litteratur ”influence citations”. Citeringar till sekundärlitteratur sträcker sig ofta inte lika 

långt bakåt i tiden som citeringar till primärlitteratur.
103

  

 

5.1.1 Citeringsteori enligt Leydesdorff 

Att jag väljer att använda mig av Leydesdorffs citeringsteori i den här uppsatsen beror 

på att denna passar bra i kombination med uppsatsens ämne och metoden diskursanalys. 

När det gäller uppsatsens ämne fokuserar Leydesdorff på det vetenskapliga systemet, 

vilket är fältet där bibliometrisk forskningsevaluering tillämpas. När det gäller metoden 

diskursanalys utgör kontexten inom denna en viktig roll precis som den gör inom 

Leydesdorffs citeringsteori. Kontexten är enligt Leydesdorffs teori användbar för att 

definiera sammanhanget i vilken en kvalitetsmätning eller utvärdering ska ske.  

 

Bibliometriska indikatorer kan ses som beroende variabler och diskursanalysen som en 

oberoende variabel. Med en oberoende variabel menar jag en variabel som påverkar en 

eller flera beroende variabler. Leydesdorff föreslår att man vid analys av det 

vetenskapliga systemet använder sig av bibliometriska indikatorer och diskursanalys. 

Diskursanalysen påverkas av de bibliometriska indikatorerna på ett sådant sätt att den 

bristande överensstämmelsen i diskursanalysen minskas.   

 

Enligt Leydesdorff är det viktigt att se att citeringsanalysen beskriver olika företeelser 

beroende på om man väljer att fokusera på författaren eller texten. Hur stor gruppen 

eller mängden dokument som analyseras är har också betydelse för tolkningen av 

resultatet. I avsnittet 3.1.1 Vad mäter en citering? har jag redan tagit upp Leydesdorffs 

distinktion mellan mikronivå och makronivå, det vill säga två nivåer som anger olika 

premisser för vad den enskilda citeringen kan betyda beroende på var i det 

vetenskapliga systemet citeringen befinner sig.  

 

Leydesdorff har hämtat inspiration från den tyska sociologen Niklas Luhmann, som 

kombinerar teoretiska fragment från bland annat kommunikationsteori, systemteori och 

evolutionsteori. Leydesdorff anser att kommunikationssystemet sällan befinner sig i 

jämvikt utan förändrar sig kontinuerligt genom kommunikation med omvärlden. 

Kommunikativa handlingar producerar kommunikativa handlingar, så länge 

kommunikationssytemet är dynamiskt. Inom kommunikationsteorin utgår Leydesdorff 

från Claude Shannons matematiska teori om hur ett kommunikationssystem ser ut. Han 

begränsar sig dock inte till denna teori, utan hans teori omfattar även mellanmänsklig 

kommunikation.  

 

När det gäller systemteorin menar Leydesdorff att ett system definieras av gränserna 

mellan sig själv och omgivningen. Systemets inre är mindre komplext och kaotiskt än 
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dess yttre.
104

  Med begreppet autopoesis, som ursprungligen lanserades av Humberto 

Maturana och Francisco Varela (1972) avser Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) att ett 

system är relativt autonomt, för att det reproducerar sig själv, är operativt slutet och 

strukturellt kopplat till omvärlden. Inom systemet pågår tillräckligt många processer för 

att kunna hålla ihop det till en enhet och dynamiken som pågår inom systemet kan ses 

som en form av förvärvad insikt hos dem som som ingår i systemet.
105

 Lucio-Arias och 

Leydesdorff (2009) beskriver exempelvis publiceringens dynamik genom att benämna 

den som en autopoetisk operation.
106

  

  

Leydesdorff skiljer på evolution och co-evolution. Evolutionen, menar han grundar sig 

på urval i en naturlig miljö. Den naturliga miljön ses som tämligen fixerad av system 

som är under utveckling och urvalen som görs i den naturliga miljön leder till variation. 

När urvalen matar information till system som är under utveckling leder detta till co-

evolution. Det uppstår då en relation mellan två system. Med co-evolution menar 

Leydesdorff att två kommunikationssystem ömsesidigt påverkar varandra.
107

     

 

Här nedan ämnar jag resonera kring nyckelord inom Leydesdorffs citeringsteori och 

relatera dessa till bibliometrisk forskningsevaluering. Jag har valt att utgå från 

Leydesdorffs allmänna resonemang kring citeringar och publikationer, och inte gå in på 

specifika indikatorer som Leydesdorff presenterar i teoretiska texter. Anledningen är att 

debattörer inom den aktuella debatten om forskningsevaluering av humaniora i 

Skandinavien inte heller går särskilt djupt in i resonemanget kring enskilda indikatorer.  

 

5.1.1.1 Det vetenskapliga systemet 

Det vetenskapliga systemet har en viss autonomi på grund av att det är tillräckligt 

komplext och stort för att utgöra en totalitet. Leydesdorffs teori om det vetenskapliga 

systemet överensstämmer på flera punkter överens med Maturana och Varelas definition 

av autopoesis här ovan. Enligt Leydesdorff berättigar systemet autonomi dess integritet 

gentemot omvärlden, vilket underlättar dess utveckling. Ett exempel är att omvärlden 

genom publicering får kännedom om vilka framsteg som görs inom det vetenskapliga 

systemet. Kunskapen om under vilka villkor publiceringen sker stannar dock inom det 

vetenskapliga systemet. Det finns således en koppling mellan omvärlden och det 

vetenskapliga systemet, som medverkar till att det vetenskapliga systemet kan 

rekonstruera sig själv med hjälp av publicering. 

 

Det förekommer dock påtryckningar på det vetenskapliga systemet från både historiska 

processer och exempelvis etablerade institutioner. I förhållande till dessa påtryckningar 

är det vetenskapliga systemets självständighet inte lika stor som i förhållande till 

omvärlden.  

 

Det vetenskapliga systemet utsätts för påverkan från existerande teorier och paradigm. 

Den feedback som fås från bibliometriker och peer revieware förstärks sedan genom att 
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det finns ett reflexivt inslag i publiceringen.
108

 Med reflexivt åsyftas då att 

publiceringen som utvärderas inte enbart riktar sig till omvärlden utan även till dem 

som utvärderar publiceringen.    

 

När det gäller kontroll som ett paradigm utövar på det vetenskapliga systemet kan det 

tolkas som en regim vilken går att specificera teoretiskt. Inom paradigmet reproduceras 

kommunikationsmönster från år till år. Ju längre paradigmet består, desto mer 

differentierat blir det dock.
 109

 Paradigmet kan användas för att förstå och reflexivt 

beskriva vetenskapens utveckling.   

 

I ett differentierat system kan varje delsystem, exempelvis grupper av forskare hävda 

företrädesrätter och intressen utifrån sina perspektiv.  Varje forskargrupp kan hävda 

kontroll genom projicerandet av ett mellansystems sätt att kommunicera på dess interna 

utveckling av en yrkesjargong. Det kan gå till på det viset att forskargruppen ställer 

frågor som handlar om marknadens betydelse för kontroll av samhället och politiska 

delsystem. Kontroll beror på vilket perspektiv man har och kan medföra att man 

successivt kan förutspå ändrade förhållanden.
110

 

 

Centrer för kontroll av en publikations kvalitet är i det vetenskapliga systemet inte 

organiserade, vilket kontrasterar mot institutionella villkor som exempelvis uppställda 

kriterier för evaluering och krav på att kunskapsproduktion inom forskning sker 

organiserat. Kontrollen av kvalitet sker i stället på flera ställen i kommunikationen 

mellan forskare och differentiering kan i det vetenskapliga systemet därför anses 

vanligare än integration.  

  

5.1.1.2 Det vetenskapliga systemets aktörer  

Med aktörer menas individer, institutioner eller andra enheter som handlar eller agerar. 

Man kan enligt Leydesdorffs teori se att det finns två aktörer: det vetenskapliga 

systemet och författaren. I det kommunikativa nätverket finns det två kontaktytor där 

kommunikation sker: kontaktytan mellan citerande författare och det vetenskapliga 

systemet och kontaktytan mellan det vetenskapliga systemet och citerad författare. De 

två kontaktytorna möjliggör att det sker operationer inom det vetenskapliga systemet 

via publikationer. 

 

Det vetenskapliga systemet ser annorlunda för citerande och citerad författare. Det 

beror på olika roller som intas beroende på var i nätverket man befinner sig. Den 

citerande författaren hänvisar genom citeringen till ett generellt kunskapsinnehåll i en 

publikation och den citerade författaren hamnar därigenom exempelvis i ett 

professionellt förhållande till den citerande författaren. Det kan också upprättas en 

diskursiv relation mellan den citerande och citerade författarens texter. Operationen där 

citeringen upprättar en relation mellan citerande och citerad författare eller text är alltid 

strukturellt dubblerade i sin samvariation. 
111
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Enligt Leydesdorff utgörs inte det vetenskapliga kommunikationssystemet av en 

sammanlagd effekt av en grupp forskares prestationer, men av en sammanvägning av 

deras vetenskapliga interaktioner. Leydesdorff är mer inriktad på processen än 

produkten av forskning, och menar att man inte ska problematisera exempelvis 

relationen mellan en grupp forskare och deras ämnesområde.  

 

Inom systemet råder systemets spelregler, exempelvis en speciell citeringspraxis som 

man bör följa om man är upptagen av systemet. Det kan exempelvis handla om att det 

är vissa författare man ”bör” citera, för att visa att man är insatt inom sitt ämnesområde. 

När det gäller kontexten kring systemet, är systemet inte förutbestämt av kontexten 

förutom i samvariationen med denna. Samvariationen med systemet förväntas dock 

vara relativ.  

  

5.1.1.3 Publikationers placering och kontext 

Nya kunskapsanspråk, som är ett resultat av vetenskaplig praxis och forskningsaktivitet 

formuleras i publikationer, och valideras genom bedömningsprocesser varefter de 

eventuellt blir publicerade. Om det sker en publicering kan kunskapsanspråket 

integreras med samlad vetenskaplig kunskap och blir eventuellt en del av den 

strukturerande globala repertoaren av vetenskaplig kunskap.
112

   

 

Publikationers dynamik ses, som jag tidigare nämnt av Lucio-Arias och Leydesdorff 

(2009) som en autopoetisk operation. Publikationers produktion, cirkulation och 

mottagande kan med andra ord anses utgöra ett eget, relativt autonomt 

kommunikationssytem. När det gäller publikationernas cirkulation i det vetenskapliga 

systemet, är publikationens publicering ofta temporär inom detta. Den kan innebära att:  

 

 Publikationen placeras bland andra publikationer längs en tidsaxel. 

  

 Publikationen tilldelas en förväntad omplacering, som kan innebära att den får 

en uppgraderad status genom att den publiceras i en tidskrift med hög impact 

factor. 

 

 Publikationens kunskapsinnehåll skrivs om i den vidare utvecklingen av 

diskursiv kunskap, exempelvis genom att den citeras.
113

 

 

Enligt Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) korresponderar dessa tre placeringar för 

publikationer mot tre olika kontexter, som utgörs av att: 

  

 Vetenskapliga publikationer skrivs och läses.  

 

 Publikationerna lagras och cirkulerar utanför författarens eller läsarens kontroll. 

Det är här som bibliometriker eller peer revieware kan komma in i bilden.  

 

 Intellektuell feedback införlivas med texterna. Författaren till en vetenskaplig 

publikation kan exempelvis välja att ta hänsyn till en peer reviewares 
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utlåtande.
114

  

 

Det är framförallt skedet där publikationen tilldelas en förväntad omplacering, som är 

intressant i kontexten evaluering. En omplacering kan ske till följd av en värdering eller 

bedömning av kompetens eller kunskap, som förmår ändra en publikations 

kunskapsteoretiska status.
115

 Detta kallas validering. En validering sker exempelvis när 

peers uppnår konsensus om att en publikation inte bara är nyskapande utan också 

relevant för utvecklingen av vetenskaplig kunskap. Att det kan vara svårt att uppnå 

validering beror på att en publikation kan ha olika betydelse för en intellektuell 

organisering inom vetenskapsområdet, en forskargrupp och en enskild forskare.  

 

Det är dock andra skäl än validering som kan leda till en publikations omplacering. Hur 

uppmärksammad en publikation blir kan också tänkas bero på forskarens val av 

publiceringskanal. Publikationen cirkulerar dock även i detta fall utanför författarens 

kontroll.   

 

5.1.1.4 Influenser 

Leydesdorff teorier om variation och urval grundar sig på evolutionsteorin. Genom att 

system opererar varierar de sina relationer med andra system i den ”naturliga” 

omgivningen och det sker på så sätt ett utbyte av information. Det kan exempelvis 

handla om influenser som ämnesområden hämtar från andra ämnesområden.  

 

Den observerbara variationen i det vetenskapliga systemet kan enligt Léon Brillouin 

(1962) förstås som en distribution. Brillouin (1962) menar att man förblir osäker på ett 

meddelandes betydelse tills man funnit ett referenssystem med vars hjälp man kan tolka 

meddelandet. Osäkerheten byts då ut mot diskursiv konstruktion av mening.
116

 Man 

påverkas exempelvis av en text man citerar och läser ofrånkomligen in sina egna 

erfarenheter i den.   

 

Leydesdorff och Van den Besselaar (1997) menar att variationen inom ramen för det 

vetenskapliga systemet tenderar att ersättas av differentiering, uppkomsten av skillnader 

i något som tidigare var enhetligt. Differentiering tenderar att bytas ut mot 

funktionalitet, det vill säga att ett systems tillstånd har en konsekvens för ett annat 

system. Funktionalitet tenderar dock också att bytas ut mot självorganiserad kritisk 

hållning, vilket underminerar det andra systems integration.
117

   

 

Urval minskar osäkerhet, eftersom det normaliserar observerad information med hjälp 

av referenser till det observerat system. Med urval avses ett gensvar på publicerade 

publikationer, som innebär att nya publikationer responderar och konstrueras utifrån 

dessa. Evalueringen kan där tänkas ha en tongivande roll. Publikationer påverkas dock 

även av att relationer inom nätverket där de befinner sig är formaliserade och att 

forskare har ett krav på sig att förbättra den intellektuella kontexten ur ett nyskapande 

perspektiv.  
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Publikationerna kan operera inom tre dimensioner:  

 

 Publikationerna opererar i relation till andra publikationer.  

 

 Publikationerna opererar i förhållande till tidigare publikationer.  

 

 Publikationerna opererar som deltagare i reflexiv rekonstruktion.
118

 

 

För att sammanfatta relationen mellan variation och urval menas med variation en 

operation i kommunikationssystemet som visar att dess aktörer kommunicerar med ett 

annat kommunikationssystem i termer av specifika urval exempelvis av vilka 

publikationer som ska citeras. Kommunikationssystemet är inte direkt observerbart, 

men går att specificera genom att man ställer upp hypoteser. Hypoteserna verkar genom 

att de bygger upp förväntningar kring vilket innehåll publikationer har och vilken 

utveckling som kommer ske inom ämnesområdet.
119

   

 

5.1.1.5 Upprättandet av en yrkeskod 

Leydesdorff lägger i sin citeringsteori stor vikt vid den interaktion mellan forskare som 

sker via publikationer. Kunskap om hur denna interaktion går till utgör forskares en 

viktig del av professionalitet och Leydesdorff benämner den kodifiering. Kodifieringen 

har en strukturell och temporär funktion. Den produceras i den kommunikativa 

operationen, som exempelvis citerandet innebär och tillskrivs sedan publikationerna till 

skillnad från publikationerna själva som kan tillskrivas författare eller organisationer.
 
 

 

Kodifiering utgörs av kommunikationen av distinktionen mellan meningsfull 

information och ett slags osäkerhet. Med kodifiering avses upprättandet av ett slags 

yrkeskod, att man samlar de eventuellt spridda koderna för citeringspraxis som råder 

inom det vetenskapliga systemet. Detta sker genom rekonstruktion av det förflutna och 

som en reflexiv process i realtid. Att kodifieringen är reflexiv beror på att det 

vetenskapliga systemets strukturer rekonstruerar sig själv.
 
 

  

Kodifiering delar in diskursiv kunskap i speciella domäner som exempelvis kan utgöras 

av ämnesområden. Den kan operera antingen genom utvecklandet eller upprätthållandet 

av gruppspråk eller citeringspraxis inom ämnesområdet. På så vis har kodifieringen 

både en mer konserverande och en mer radikal sida.
 120

   

 

Enligt Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) kan kodifieringen ses som konserverande på 

så vis att den reproducerar redan etablerade kunskapsanspråk. På så vis skyddar 

kodifieringarna det vetenskapliga systemet från förändring.
121

 Om kodifieringen 

upprepas under en tid kan den till och med bli institutionaliserad, det vill säga svårare 

att rubba. Institut kan dock utplånas eller ersättas. 
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Det behöver inte enbart vara etablerad kunskap som kodifieras, utan kodifiering kan 

även ske av ny kommunikation. Redan existerande kunskapsstrukturer omdefinieras då 

och resulterar ofta i att det sker en differentiering, det vill säga uppkommer skillnader i 

ett ämnesområde som tidigare varit enhetligt.  

 

5.1.1.6 Diskursiv kunskap 

Med diskursiv kunskap avser Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) specifik 

yrkeskunskap, det vill säga kunskap som forskare tillägnat sig steg för steg genom 

interaktion via publikationer. Administratörer och policy makers har inte erövrat någon 

diskursiv kunskap som liknar forskarnas. De kan därför heller inte ingripa i forskarnas 

yrkesutövande, utan enbart råda över institutionella och mänskliga villkor för 

forskare.
122

 

 

På en mer detaljerad nivå anser Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) att diskursiv 

kunskap alstras genom utbyten av specifika argument, omnämnanden eller citeringar.
123

 

Med Leydesdorffs terminologi benämns referenserna kodifierade element. Det är själva 

kodifieringarna eller sammanställningar av oskrivna regler som det sker utbyte mellan 

när forskare interagerar. Utbytet av dem framtvingar utvecklingen av en professionell 

jargong. I vetenskapliga publikationer finns också ofta ambitionen att skilja ut sig från 

tidigare publikationer. Där spelar också citeringar en viktig roll.
124

  

 

Beroende på var i det vetenskapliga systemet en publikation befinner sig har citeringen 

olika betydelser. Den pågående interaktionen mellan forskare påverkas av detta faktum, 

att citeringar ändrar betydelse. Man kan därför även se interaktionen mellan forskare 

som transformativ och den resulterar i diskursiv kunskap. 

 

5.1.1.7 Evaluering 

Publicering operationaliserar dynamiken mellan forskningens och evalueringens 

kontext och gör det därigenom möjligt att mäta denna process. Detta sker enligt Lucio-

Arias och Leydesdorff (2009) genom medling. Vetenskapliga publikationer förväntas 

exempelvis ha en inre substans, vara knutna till forskningens kontext och ha en funktion 

med referens till evalueringens kontext. Medlingen mellan vetenskapens och 

evalueringens kontext kan ske genom processer där kriterier används som utvecklats av 

föregående publikationer och deras inbördes interaktion.  

  

Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) menar att forskare och exempelvis bibliometriker 

befinner sig i olika kontexter. De anser att forskare och bibliometriker har tillträde till 

intellektuella strukturer och dynamik inom det vetenskapliga systemet, även om de med 

nödvändighet förenklar dessa. De menar att forskare säkerligen intuitivt konstruerar en 

utvärderingsmodell för sitt speciella ämnesområde när de gör bedömningar av var och 

hur de ska publicera nya kunskapsanspråk. Likaså generaliserar bibliometriker för att få 

överblickar över hur bibliometriska indikatorer kan tillämpas.
125
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Bibliometriker observerar med andra ord variationer i interaktioner på en relativt låg 

nivå, där strukturer för urval tenderar att förbli latenta. Exempelvis kan inte 

bibliometrikern gå in på var varje publikation befinner sig i förhållande till andra 

publikationer eller en eventuell förändring i dess status och innehåll. Bibliometrikerns 

perspektiv avgörs av dennes kodifieringar av tidigare erfarenheter, som tillåter 

rekonstruktion i form av hypoteser. Bibliometrikerns perspektiv baserar sig på hur väl 

han specificerat hypoteser och valt metoder i förhållande till empirisk information. 

 

Utfallet av bibliometrikerns undersökningar bestäms till stor del av utvecklingen och 

produktionen av bibliometriska indikatorer för det ämnesområde som ska studeras. Det 

ger information om de kodifierade dimensioner av det kommunikationssystem som 

studeras. Hur väl citeringspraxisen är utvecklad inom ämnesområdet vilket ska studeras 

har också betydelse.  

 

För att utveckla bibliometriska indikatorer kan det tillåtas att man hämtar inblick från 

olika underliggande teoretiska perspektiv. Den scientometriska indikatorn fokuserar på 

analys av tillgängliga data, vilket man inte behöver begränsa sig till om man använder 

bibliometriska indikatorer som bygger på reflexiv differentiering av teoretiska 

perspektiv. Olika tolkningar kan vara lika värda. Att kombinera potentiellt många 

tolkningar till en reflexiv modell kan ge förutsättningen för en mer systematisk 

förståelse.126  
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6 Metod 

I uppsatsen använder jag mig av kvalitativ metod, så tillvida att jag försöker fånga 

kontentan i det jag undersöker. Kunskap söks i den här uppsatsen genom subjektet, det 

vill säga uppsatsförfattaren, som förhåller sig kritisk till om det i själva verket existerar 

någon objektiv kunskap. Uppsatsen befinner sig i en historisk och kulturell kontext som 

inte går att bortse ifrån och genom att bejaka denna, som består av bland annat 

humaniora som vetenskapsområde och de delar av statliga utredningar som tar upp 

bibliometrisk forskningsevaluering är förhoppningen att kunna skapa en djupare 

förståelse för den aktuella debatten om forskningsevaluering av humaniora i 

Skandinavien.  

 

Metoden är idiografisk, eftersom den följer ett vetenskapsideal som syftar till att nå 

kunskap om det enskilda eller unika. Den aktuella debatten om forskningsevaluering av 

i Skandinavien från januari 2007 till juni 2009 kommer inte att upprepa sig och 

uppsatsen analyserar debatten med avseende på vilka diskurser som ryms inom denna. 

Diskurser är också något som förändrar sig kontinuerligt.    

 

Jag använder mig av hyptotetisk-deduktiv metod genom att jag formulerar hypoteser 

kring uppsatsens material, som jag sedan försöker logiskt härleda konsekvenser ur. I 

uppsatsens andra del har metoden ett komparativt inslag, så till vida att jag utgår från 

diskurserna jag kommit fram till i uppsatsens första del och för ett fördjupat 

resonemang kring dessa med avstamp i hur tidigare forskning resonerar kring 

bibliometrins värden och icke-värden. Syftet är inte att bevisa att någon har rätt eller fel, 

utan enbart att fördjupa analysen av debatten ytterligare.   

 

Det finns skäl att ta upp subjektivitet som en faktor vilken inverkar på uppsatsens 

validitet. Ett skäl är att skribenterna i uppsatsens material är påverkade av politiska 

värderingar i det de debatterar innehållet i statliga utredningar som rör humaniora och 

bibliometri. Jag syftar emellertid till att behandla uppsatsens material på ett 

värdeneutralt sätt i den utsträckning detta är möjligt.  

 

Ett annat skäl till att ta upp subjektivitet är att uppsatsförfattaren har filosofie 

kandidatexamen i litteraturvetenskap, vilket gör att jag kan tänkas ha en djupare 

förståelse för vetenskapsområdet humaniora. Det kan också vara en faktor som gör mig 

mindre objektiv. Jag är dock, om jag ska utgå ifrån Alvesson och Sköldbergs trilaterala 

sanningsbegrepp mindre ute efter att finna korrespondens, det vill säga avspegling av 

fakta, än efter att finna signifikans och applikation.
127

 Det finns dock en förhoppning att 

forskare som studerar samma artiklar och blogginlägg som vederbörande ska kunna 

komma fram till liknande resultat. En stor del av uppsatsens material är publicerat open 

access och går därför lätt att återfinna.  
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6.1 Diskursanalys  

Foucault (1972) brukar i och med sitt utgivande av Archeology of knowedge anses som 

diskursanalysens grundare. Den variant av diskursanalys som han utvecklade ifrån ett 

poststrukturalistiskt perspektiv brukar kallas den franska eller den kontinentala 

diskursanalysen. Foucault talar om biomakten som en makt i det moderna samhället 

vilken gjort att kunskap kommit att förknippas med makt. Foucaults diskursanalys 

kretsar kring en konceptualisering av begreppen makt, kunskap och subjektivitet samt 

deras inbördes relationer.
128

  

 

Foucault (1972) menar att diskursen konstituerar den sociala världen genom sättet varpå 

den ger betydelse och kategoriserar delar av verkligheten. Diskursen är normerande, 

därför att den står för kunskap som genom språket formar de objekt som den handlar 

om, det vill säga bidrar till deras identiteter och sociala relationer. Men även omvänt 

förhållande råder, nämligen att omvärlden genom språket spelar en aktiv roll i 

skapandet av diskursen.
129

 

 

I The Archeology of Knowledge beskriver Foucault (1972) diskursen på följande sätt: 

 
Instead of gradually reducing the rather fluctuating meaning of the word 'discourse', I 

believe I have in fact added to its meanings: treating it sometimes as the general 

domain of all statements, sometimes as an individualizable group of statements, and 

sometimes as a regulated practice that accounts for a number of statements.
130

 

 

Diskursens natur är enligt Foucault (1972) källan till maktrelationer och motstånd. Den 

möjliggör eller begränsar de sociala objekten och identiteterna eller utsikterna att 

komma till tals eller handla. De mönster som diskursen bildar kan studeras genom 

diskursanalys, till exempel i studiet av en relation mellan en institution och en 

forskningspolitiker.  Relationen bestämmer enligt Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips (2000) i Diskursanalys som teori och metod exempelvis kriterier för 

sanningshalten i påståenden och reproduktionen av den underliggande sociala 

ordningen som understödjer institutionerna. Diskursen har på det viset en impersonell 

karaktär som ringar in forum för språk och handlingar.
131

  

 

Diskursanalysen kan appliceras som både teori och metod. I den här uppsatsen 

använder jag mig dock enbart av diskursanalysen som metod. Detta för att 

diskursanalys utgör en kvalitativ metod och jag i uppsatsen analyserar debatten kring ett 

kvantitativt ämne där citering har central betydelse. Därför passar citeringsteorin bättre 

än diskursanalysen att använda som teori.  

 

Att jag i uppsatsens första analysdel väljer att använda mig av diskursanalysen som 

metod beror på att den lämpar sig väl att använda vid en debattanalys, därför att 

debattanalysen är ett forum där många olika åsikter konkurrerar om utrymme och 

diskursanalysen tar fasta spänningar, motsättningar eller enigheter i utsagor. 
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Materialet för den här uppsatsen består framförallt av artiklar knutna till universitetet, 

och genom att inte bara materialet utan även materialets kontext spelar en viktig roll i 

diskursanalysen hjälper diskursanalysen till att placera in materialet i en sociopolitisk 

kontext. Kontexten för uppsatsen material i den här uppsatsen består exempelvis av 

humaniora och statliga utredningar, som behandlar bibliometrisk forskningsevaluering.  

 

Som uppsatsförfattare strävar jag efter att visa regler och strukturer kring vad som får 

sägas och inte. Samtidigt är jag själv underkastad den vetenskapliga diskursen. Detta 

kan ses som en begränsning, liksom att jag även i diskursanalysen är hänvisad till 

språket. Jag kan inte ta reda på mer än det språket uttrycker.  

 

Urvalet av material kan också sägas påverka resultatet av diskursanalysen. Önskan är 

dock i den här uppsatsen att mängden material delvis ska kompensera för detta. 

Materialet för analysen är hämtat från tre länder med olika språk och sina olika fora för 

debatt kring bibliometrisk forskningsevaluering. Det kan alltså ses som tämligen 

disparat.  

 

För att kunna utföra uppsatsens analysdel krävs det att jag gör en generalisering av vad 

som egentligen inte går att generalisera, för att därefter kunna komma fram till vilka 

enskildheter jag ska granska närmare. I analysen strävar jag dock efter att återge 

ståndpunkter från alla viktiga håll, både när det gäller vilka politiska partier eller åsikter 

som finns representerade när det gäller forskningsevaluering.   

 

6.1.1 Den kritiska diskursanalysen 

Det som är kännetecknande för den kritiska diskursanalysen, som är den variant av 

diskursanalys som jag kommer tillämpa i uppsatsen, är att den beskriver diskursen som 

en fixering av betydelse inom ett särskilt ämnesområde. Diskursanalysens syfte är enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) att: ”kartlägga de processer där vi kämpar om 

hur tecknens betydelse ska fastställas och vissa betydelsefixeringar blir så 

konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga.
132 

 

 

Enligt den kritiska diskursanalysen innebär diskursanalys att mångtydighet reduceras 

till entydighet och att en sådan reducering av möjligheter i hög grad kännetecknas av 

vad den utesluter. Man fokuserar på diskursens effekter när det gäller att förändra, 

reproducera eller bygga upp ideologier. Det finns en tanke om att diskursen är socialt 

konstruktiv. Språkliga element av sociala händelser kan bidra till förändring i andra 

sociala element.  

 

En fördel med den kritiska diskursanalysen är att den ger analysredskap för att belysa 

maktstrukturer i samhället. Jag angriper språket som är delaktigt i utformningen av 

verkligheten, både i ens tankar och den kontext i vilken man ingår. Diskurserna har ett 

dynamiskt inslag, så tillvida att deras regelsystem vilka legitimerar vissa kunskaper 

eller personers uttalande men inte andra hela tiden förändrar sig.
133

  

 

 

                                                 
132

 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 32. 
133

 Bergström, Göran och Kristina Boréus 2005. Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 309.  



 

 49 

Anledningen till att jag valt den kritiska diskursanalysen är också att det är en metod 

som lämpar sig bra vid en debattanalys, så tillvida att den benar upp utsagor. 

Skribenterna i uppsatsens material, utgörs av forskningspolitiker, bibliometriker och 

forskare som är styrda av politiska värderingar och därför har liknande eller motstridiga 

åsikter om bibliometrisk forskningsevaluering av humaniora.  

 

I uppsatsen låter jag den kritiska diskursanalysen företrädas av både Laclau och Mouffe 

samt Fairclough. Jag använder mig av Laclau och Mouffes terminologi och förhåller 

mig fritt till Faircloughs analysmodell. Att jag använder mig av Laclau och Mouffes 

begreppsapparat beror på att denna tillhandahåller också en begreppsapparat för att 

relatera diskursen till social praktik och bildning av ideologier. De tar även hänsyn till 

kontexten kring debatten samt gör en koppling mellan språk och sociala händelser och 

praxis.  

 

Laclau och Mouffe (2001) hävdar att det kan tillföra analysen något att man hämtar 

material från olika delar av verkligheten.
134

 I uppsatsens material ingår artiklar hämtade 

från tre olika länder. Det finns dock uppenbara kopplingar mellan länderna och deras 

forskningspolitik, som att man i både Sverige och Danmark inspirerats av den norska 

modellen för resursfördelning.  

 

Att jag valt att fritt utgå från Faircloughs modell beror på att modellen är anpassad för 

att göra en konkret, lingvistisk textanalys vilket passar bra vid analys av ett 

textmaterial.  Fairclough diskursanalys skiljer sig från Foucaults, på så sätt attt den inte 

är betraktar diskursen som normerande. Med andra ord bortser han på ett annat sätt från 

det gemensamma i diskursen.  

 

Fairclough (1995) utgår från den lingvistiska diskursanalysen på en semiotisk nivå. En 

fördel med diskursanalysen är enligt Fairclough att användning av intertextuell analys 

inom lingvistisk analys kan bidra till nedbrytning av distinktion mellan form och 

innehåll:  

 
[T]he signifier (form) and signified (content) constitute a dialectical and hence 

inseparable unity in the sign, so that one-sided attention to the signified is blind to the 

essential material side of meaning, and one-sided attention to the signifier (as in much 

linguistics) is blind to the essential meaningfulness of form.
135  

 

Fairclough (1995) skriver att intertextuell textanalys har en viktig funktion som länk 

mellan text och kontext. Den intertextuella textanalysen uppmärksammar diskursiva 

praktiken hos textproducenter och -tolkare, vilkas egenskaper beror på den 

sociokulturella praktiken som resulterar i homogena eller heterogena texter.
 
Fairclough 

(1995) menar att varje användning av språket har tre dimensioner. Språket kan 

representeras av: 

 

 en text, till exempel en skrift eller ett tal. 

 

 en diskursiv praktik, vilket innebär produktion eller konsumtion. 
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 en social praktik. 

 

Inom texten undersöker man formella drag hos texten, som dess vokabulär, grammatik, 

semantik etcetera. Man undersöker hur sociala relationer, samt kunskaps- och 

betydelsesystem upprättas i texten.  

 

Inom diskursiva praktiken undersöks vilken betydelse ord har i praktiken och hur dessa 

förhåller sig till varandra när det gäller hur textmottagare använder diskurser i 

produktion och konsumtion av texten. Där studeras även hur aktörer i uppsatsens 

material bygger på redan existerande diskurser och genrer, om det förekommer några 

motsägelser och vilka kontexter som frammanar olika betydelser.  

 

Inom den sociala praktiken analyseras huruvida den diskursiva ordningen reproducerar 

eller transformerar den existerande diskursordningen och vilken betydelse det får för 

den sociala praktiken. Här kartläggs aspekter som rör förändring och ideologi i 

samhället. Exempelvis lämpar det sig att kopplar hur en företeelse beskrivs i olika 

sammanhang till teoribildningar och tidigare forskning.
 136 

 

6.1.1.1 Laclau och Mouffes terminologi 

Medan Foucault (1972) i hög grad förknippar diskurser med makt och kunskap, 

beskriver Laclau och Mouffe (2001) i Hegemony and Socialist Strategy. towards a 

radical democratic politics diskursen utifrån ett socialt perspektiv, där konventioner, 

förhandlande och sociala konflikter bidrar till att forma och fastställa betydelse. Vad 

som skiljer deras sätt att se på diskursen är också att Foucault (1995) betraktar den som 

normerande till skillnad från Laclau och Mouffe (2001). Diskursen innebär enligt 

Laclau och Mouffe (2001) en enskild betydelsefixering inom ett visst område, eller 

struktureringen av ett fack. Den utgör ett försök att skapa entydighet. De möjligheter till 

betydelse som diskursen utesluter bildar det diskursiva fältet. De eventuellt motstridiga 

diskurser som opererar i samma terräng grupperar sig i diskursiva formationer.
 137

  

 

Tecken, som kan ses som den minsta beståndsdelen i diskursanalysen, står för en 

sammanvägning av ett ords uttryck och innehåll. Somliga tecken har en priviligierad 

status till skillnad från andra och tecken strävar inom diskursen efter att definiera sig i 

förhållande till dessa.  

 

Med element avses de tecken som inte slutgiltigt har fått sin mening fixerade. Diskursen 

försöker göra elementen till moment eller med andra ord reducera deras mångtydighet 

till entydighet. När betydelsen reducerats så mycket som det är möjligt utgör diskursen 

en tillslutning, eller låsning i tecknens förskjutning i betydelse. Denna är dock aldrig 

fullständig.
138

  

 

Moment utgörs av tecken vilkas betydelse är relativt fixerade eller oemotsagda. De 

tecken som ingår i diskursen är moment. Deras betydelse är fixerad på så sätt att de 

skiljer sig från varandra på ett bestämt sätt. Moment utgörs oftast av en flytande 

signifikant, som låser fast det antal betydelser som utmärker diskursen och låsningen 

                                                 
136

 Fairclough 1995, s. 211.  
137

 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 72. 
138

 Laclau, Ernesto och Chantal Mouffe 2001. Hegemony and socialist strategy. towards a radical 

democratic politics, s. 93. 



 

 51 

bidrar till en uppsättning positioner och distinktioner mellan olika uttryck. Låsningen 

sker i ett slags dialektisk process i diskursen där den resulterande ekvivalenskedjan 

både är ett resultat av och en orsak till nodalpunktens tillfälliga entydighet.
139

   

 

En nodalpunkt kan ses som ett priviligierat tecken kring vilket andra tecken ordnas och 

får betydelse. Den är en signifikant, så till vida att den betyder eller betecknar något. 

Vad det är nodalpunkten betecknar kan undersökas genom att den relateras till andra 

signifikanter. Nodalpunkt hänvisar till en enskild punkt i diskursen. Diskursen etableras 

genom att betydelse fixeras kring några nodalpunkter.  

 

Med flytande signifikanter menas den kamp om viktiga tecken som förs mellan 

diskurser, eller element som är särskilt öppna för olika identiteter. Man kan alltså säga 

att den flytande signifikanten till skillnad från nodalpunkten pekar på flera punkter i 

diskursen. Via kartläggning av flytande signifikanter kan man indentifiera diskurser, det 

vill säga vilka betydelser som kämpar om att definieras och även få ett grepp om hur 

denna kamp ser ut. Olika diskurser erbjuder olika innehåll åt en och samma flytande 

signifikant. Det sker genom sammanknytning av flytande signifikanter i 

ekvivalenskedjor som etablerar en identitet relationellt sett. 
 
 

 

Laclau och Mouffe (2001) definierar ekvivalens på följande sätt: ”[E]quivalence creates 

a second meaning which, though parasitic on the first, subverts it: the differences cancel 

one other out insofar as they are used to express something identical underlying them 

all.”
140 

 I ekvivalenskedjan redogörs för hur det i diskursen uppstår bestämda kopplingar 

mellan moment. Det finns i ekvivalenskedjan en bestämd tendens i hur momenten sluts 

och blir likvärdiga eller ekvivalenta. När man kan identifiera en ekvivalenskedja 

illustrerar den en sammanhängande diskurs där nodalpunkten och momenten ömsesidigt 

stödjer varandra i en bestämd tolkning, åsikt eller position. Ekvivalenskedjor betecknar 

den verksamhet där knuttecken får innehåll. 

 

Det är när man låter sig representeras av en samling flytande signifikanter med en 

nodalpunkt som centrum som det uppstår en identitet. Identiteten ses som något man 

tilldelas, antar eller behandlar i diskursiva processer och den resulterar i social 

gruppering. Oftast är det en flytande signifikant som dominerar mer än de andra.
141

 

 

Antagonism uppstår när olika identiteter hindrar varandra från att existera eller 

diskurser stöter ihop. Antagonism utlöses genom att artikulation återupprättar 

entydighet, vilket sker genom undertryckandet av faktiskt existerande möjligheter. 

Proceduren resulterar i diskurser eller nya fixeringer av betydelse.
142
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7 Diskursanalys av den aktuella debatten i 
Skandinavien  

I kapitlet Tidigare forskning om bibliometrisk forskningsevaluering har jag bland annat 

redogjort för betydelsen av begreppen citeringsanalys och impact och vilka tidigare 

insatser som gjorts när det gäller tillämpandet av dessa metoder på vetenskapsområdet 

humaniora samt forskares tankar kring detta. Jag ämnar därför börja analysen i enlighet 

med Faircloughs analysmodell och Laclau och Mouffes terminologi.  

 

Jag börjar med att redogöra för vad man inom den aktuella debatten kan enas om inom 

bibliometrisk forskningsevaluering. Med andra ord inleder jag med att klarlägga 

nodalpunkterna. Därefter går jag vidare med att undersöka vad det förekommer 

stridigheter om, eller att finna de flytande signifikanterna i uppsatsens material.    

 

För att göra detta undersöker jag textuella drag hos uppsatsens material, exempelvis 

vilken semantisk betydelse olika benämningar för bibliometrisk forskningsevaluering 

har. Jag undersöker också vilka existerande diskurser som finns, och om det 

förekommer några motsägelser mellan dessa.  Detta kan sägas motsvara de två första 

analysstegen i Faircloughs modell: texten och den diskursiva praktiken. Jag frångår den 

dock bland annat för att jag inte undersöker närmare vilken betydelse ord har i 

praktiken. Det tredje steget i Faircloughs analysmodell återkommer jag till i uppsatsens 

andra analysdel.  

  

Vad jag har för tankar angående den aktuella debatten i Skandinavien om 

forskningsevaluering av humaniora innan genomförandet av analysen är att skribenters 

syn på bibliometriska forskningsevaluering av humaniora är präglad av deras syn på 

universitets roll och uppgift i samhället. De flesta tidskrifter från vilka jag hämtat 

artiklar är också knutna till universitetet på ett eller annat sätt. De fyra tidskrifter som 

jag hämtat flest artiklar ifrån är som jag tidigare nämnt Magasinet humaniora, 

Forskerforum, Forskningspolitikk och Forska.  Kännetecknande för dessa är att de alla 

har anknytning till forskning och högre utbildning.   

 

Några debattörer i debatten menar att bibliotek borde ta ett större ansvar när det gäller 

forskninsevaluering av humaniora, bland annat när det gäller forskningsregistrering och 

utlåningsstatistik som ligger till grund för utvärdering av forskning inom humaniora. 

 

Andra debattörer tycks anse det viktigt att markera att humaniora delvis har andra 

publiceringskanaler än andra vetenskapsområden, för att de har en tradition inom sitt 

vetenskapsområde att nå ut till offentligheten. Detta för att kunna väcka offentlig debatt, 

vilket i förlängningen främjar demokrati.  

 

Aktörer debatterar det ökade kravet uppifrån på internationalisering av forskning inom 

humaniora. Detta för att det påverkar forskares språkliga val, ämnesval och val av 

publiceringskanal. Det finns de som argumenterar för och emot en anpassning till ökad 

internationalisering. De som argumenterar för anser att risken kommer minskas att 

forskningen upprepar sig själv. De som argumenterar emot anser att en ökad 

internationalisering kommer leda till likriktning inom humanistisk forskning. De 

ifrågasätter bland annat vad läsare av tidskrifter utgivna i USA kan ha för intresse av 

svensk humanistisk forskning som i många fall har en lokal eller regional inriktning.  
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Vidare debatterar skribenterna i artiklarna och blogginläggen om humaniora ska vara en 

del av tvärvetenskap eller inte. De ifrågasätter peer reviewares expertkunskap inom 

humaniora och menar att de borde dra lärdom från peer revieware inom 

genusvetenskap, som redan har erfarenhet av att utvärdera ett ämnesområde med 

tvärvetenskaplig karaktär.  

 

Det finns de debattörer som anser att det är möjligt att mäta citeringar eller genomslag 

inom humaniora, i samband med andra evalueringsmetoder. De menar att det finns en 

fara i att särbehandla humaniora, och att bibliometriska evalueringar kan ge ett nytt 

perspektiv på vetenskapsområdet humaniora eller bidra till att göra 

evalueringsprocessen mer objektiv. Det finns dock även ett stort antal motståndare, som 

menar att det är befängt att blanda in bibliometri vid evaluering av kvalitativ vetenskap.  

 

7.1 Vad är man överens om inom forskningsfältets diskurser 
för bibliometrisk forskningsevaluering?  

Jag ämnar börja med att göra en studie av uppsatsens material genom att beskriva de 

nodalpunkter, eller nav som det går att enas kring i diskursen. Nodalpunkter kan ses 

som särskilt viktiga tecken inom diskursen, med anledning av att de andra tecknen som 

inom diskursen får sin betydelse i förhållande till dessa. Nodalpunkten i sig själv har dock 

inte särskilt djup betydelse.   

 

Till exempel kan Evaluering ses som en nodalpunkt såtillvida att det råder enighet om att 

evaluering är en viktig del av forskningsprocessen. Nodalpunkten evaluering ger dock i sig 

själv inte mycket information utan det krävs att andra tecken fyller det med mening. Tecken 

som kan ge nodalpunkten evaluering betydelse kan exempelvis vara metoder som bör 

användas vid en evaluering, till exempel kvantiativ eller kvalitativ evaluering, eller som kan 

representera föreställningar om hur en evaluering bör gå till, exempelvis egenevaluering.  

 

Vad som gör att nodalpunkten enar andra benämningar är att den enbart hänvisar till en 

enskild hållpunkt i en diskurs. Nodalpunkten kan därför sägas ha en identitetsskapande, 

diktatorisk funktion, så tillvida att den utövar dragningskraft på angränsande tecken så 

att de ska upphöra att vara ”flytande” och ansluta sig till en meningsskapande struktur. 

Diskursen etableras genom att betydelse fixeras kring några nodalpunkter. 

Nodalpunkter är dock temporära, för att de är bundna till en viss tid som definierar 

deras status som nodalpunkter. Därför kan nodalpunkterna upphöra att vara 

nodalpunkter. 

 

För att undersöka nodalpunkterna inom diskursen i den aktuella debatten studerar jag 

här nedan de benämningar för bibliometrisk forskningsevaluering kring vilka andra 

benämningar organiserar sig och hämtar sin betydelse.  

  

7.1.1 Evaluering 

Benämningen evaluering har en bred betydelse, men som det inte tycks förekomma 

några direkta stridigheter om. Det används för att beskriva utvärdering på en allmän 

nivå. I statliga utredningar talar man om att det är viktigt att göra systematiska 

utvärderingar. När artikel- och bloggförfattarna använder begreppet tycks ofta 

begreppet evaluering användas synonymt med utvärdering och även värdering.  
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Utvärdering kan anses synonymt med evaluering. Värdering däremot beskriver ett 

omdöme, som kan vara antingen positivt eller negativt. Man kan se det som att 

begreppet värdering står i motsatt förhållande till objektivt omdöme som exempelvis 

statistik ibland uppfattas som. 

 

Benämningar som förekommer i anslutning till utvärdering eller evaluering kan ha en 

abstrakt karaktär: evalueringsdimensioner, evalueringsproblemen. Benämningar i 

anslutning till evaluering kan också ha en mer specifik betydelse: fackevaluering och 

egenevaluering. Det implicerar att det är olika aktörer som utför analyserna av 

forskningsresultat.  

 

Det finns utsagor där begreppet evaluering står för att stötta snarare än att bedöma 

forskning. Metaforer för utvärdering utgörs då bland annat av: belysa verksamheten och 

støtte videnskabelig kommunikation. 

 

Tecknen kvantitet och kvalitet förekommer i ungefär lika hög utsträckning i anslutning 

till evaluering. Kvalitet förekommer dock oftare tillsammans med ordet bedömning än 

vad kvantitet gör. Utifrån detta kan man sluta sig till att ordet kvalitet verkar ha en 

laddning, som kan komma sig av att evaluering uppfattas som betygsättning eller 

värdering.  

 

Kvantitet förekommer relativt ofta tillsammans med kvalitet: kvalitet är mer än 

tellekanter och kvantitativa kvalitetsmått [måste] i väsentligt större utsträckning 

kompletteras av kvalitativa. Det förekommer ett generellt motstånd mot kvantitet i 

uppsatsens material, men det framkommer även att man känner sig vilsen i allmänhet 

när det gäller forskningsevaluering av humaniora.  Man anser att det inte finns något 

objektivt sätt att mäta kvalitet inom humaniora och måste mäta det som är värt att 

mätas. Man menar också att det är ett stort antal metoder som är i omlopp och används, 

men ingen som är dominerande.   

  

7.1.2 Statistik  

Innan begreppet bibliometri myntades, talade man om bibliografisk statistik. 

Nodalpunkten statistik knyter ihop benämningar som dels rör datainsamlande och dels 

utvärdering med hjälp av statistik. Det förekommer i uppsatsens material ett generellt 

önskemål om att kunna förbättra det statistiska underlaget för indikatorer.  

 

Ordet mätning och förekommer relativt ofta, vilket i och för sig inte är märkligt 

eftersom bibliometri är en gren av biblioteks- och informationsvetenskap där 

kvantitativa studier utförs. Jan Odelstad (1994) skriver i ”mätning” i 

Nationalencyklopedin att: ”Mätning gör det möjligt att tillämpa matematik i empiriska 

sammanhang, t.ex. att formulera samband mellan variabler (storheter) som matematiska 

ekvationer, och att tillämpa kvantitativa metoder.”
143
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Flera utsagor i uppsatsens material som rör statistik framhåller komplexiteten hos den 

bibliometriska modellen och dess användande. Bland annat hävdas att man behöver 

vara specialkunnig i matematik, till exempel matematisk statistiker för att förstå den 

svenska resursmodellen.  

 

När det gäller statistik omtalas detta på två nivåer: både på indikatorns och 

resursmodellens. Det unika med statistik i förhållande till bibliometrisk 

forskningsevaluering, är enligt utsagor att indikatorn som presenteras i resursmodeller: 

tar mål av seg til å være komplett, er statistisk brugbar och används bland annat i 

fördelning av statliga forskningsmedel. 

 

Det framgår av utsagorna i uppsatsens material att statistiken utgör grunden i 

resursmodellerna och därmed i förlängningen avgör utfallet av evalueringar. Utsagorna 

hävdar både vikten och komplexiteten när det gäller insamlandet av statistik och en del 

utsagor menar till och med att man behöver vara initierad för att kunna förstå sig på 

statistiken som ligger till grund för resursmodellerna.  

 

7.1.3. Publicering  

I uppsatsens material förekommer både begreppen publikation och publicering. Man 

kunde tänka sig att publikation skulle finnas med i fler kombinationer av ord än vad det 

gör. Publikation är ett substantiv, som går att mäta och evaluera. Exempelvis 

förekommer ordsammansättningarna publikationsmätningar och publikationslistor.   

 

Publicering är mer förekommande än publikation och kan räknas både som ett verb och 

ett substantiv. Det kan också anses ha en mer varierad betydelse, beroende på vilket 

slags ord det är sammansatt med. Den verbiala karaktären hos ordet publicering 

förstärks genom sammansättningar med verbiala ord som aktivitet, praxis och 

praktiken. Den substantivistiska karaktären förstärks genom sammansättningar med 

substantivistiska ord som listor, bokföring och statististiken.  

 

Premfors (1989) skriver att: ”[e]n utvärdering bör både beskriva och värdera både 

process och produkt; dess objekt bör vara både genomförande och effekter.”
144

 Ordet 

publicering indikerar i högre grad än publikation att en text har genomgått en 

granskning, att den har blivit publicerad. En publikation skulle kunna utgöras av en 

potentiell publicering. Beroende på om man fokuserar på processen eller produkten 

skulle det kunna vara så att man talar om en publikation eller en publicering.  

 

Inom uppsatsens material menar man att det i internationella sammanhang går att mäta 

publicering, för att det indikerar en prestation eller kan ses som dokumentering av 

kvalitet. Man menar dock att det inte går att tillämpa bibliometriska metoder för att 

mäta en forskares hela publicering. Anledningen till detta är dock oklar. Att mäta antalet 

publikationer borde inte vara någon svårighet, åtminstone inte i samarbete med 

forskaren. Det kan vara så att det föreligger en kritik mot h-indexet, som mäter den 

enskilde forskarens citeringar i relation till dennes publikationer. 

 

Åsikten att forskares hela publicering faller bort i och med användande av 
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bibliometriska metoder kan dock även, enligt Foucault (1979) också ses som ett uttryck 

för att författares namn inte existerar mer än i form av variabler för att karaktärisera 

existensen och cirkulationen av vissa diskurser inom samhället.
145

 

 

Skepticismen gentemot att bibliometriska metoder kan mäta en författares hela 

produktion kan också handla om att databaser, vilka man hämtar data från vid 

bibliometriska undersökningar inte täcker alla publikationer. Exempelvis tar författare 

till uppsatsens material upp begränsningar i ISI Web of Science och registren över 

publiceringskanaler som används i de skandinaviska länderna. En anledning till fokuset 

på publiceringskanaler i uppsatsens material kan vara att modellerna för 

resursfördelning gör explicita uttalanden om att publiceringskanalerna har betydelse för 

bedömningen av publikationens kvalitet. Administratörer och politiker anser att forskare 

inom humaniora i högre utsträckning bör dokumentera samt genom internationalisering 

höja kvaliteten i sin forskning. Diskussionen kring publiceringskanaler är något som är 

specifikt för debattens kontext. 

 

7.2 Vad förekommer det stridigheter om inom forskningsfältets 
diskurser för bibliometrisk forskningsevaluering?  

För att beskriva de stridigheter kring bibliometrisk forskningsevaluering som 

förekommer inom den aktuella debatten ämnar jag redogöra för de flytande 

signifikanter eller benämningar vilkas innehåll är särskilt utsatt för betydelsekamp av 

diskurser. Diskurser försöker bidra till individers identitetsskapande och indelning i 

grupper. Det är svårt att renodla diskurser, eftersom olika diskurser kan förekomma 

exempelvis inom en och samma artikel. Vissa diskurser är dock mer dominerande än 

andra. Nyare diskurser relaterar även till tidigare och kan därför vara svåra att skilja ut. 

Vad som fokuseras i den här delen av uppsatsens analys är vilken syn på bibliometrisk 

forskningsevaluering som diskurserna för med sig. För att beskriva den händelsen när 

diskurser konkurrerar om att ge flytande signifikanter innehåll knyter jag samman 

element inom diskursen i ekvivalenskedjor, för att göra de identiteter som föreslås av 

diskurser mer överskådliga.  

 

Ekvivalenskedjorna bildar delar av diskurser som kommer till uttryck i tidskrifter och 

blogginlägg i uppsatsens material. Vilka diskurser jag kommit fram till är avhängigt 

uppsatsens material. Med ett annat slags material hade jag säkerligen kommit fram till 

andra diskurser.    

 

Jag utgår inte från att det finns en enda diskurs i materialet, utan snarare diskursiva 

formationer som Foucault definierar dessa, det vill säga konkurrerande diskurser som 

delvis täcker samma områden. I det här fallet representerar diskurser skribenters syn på 

bibliometrisk forskningsevaluering som det kommer till uttryck i dagstidningar, 

blogginlägg och tidskrifter, som framförallt är knutna till universitetet.   

 

I artiklarna och blogginläggen är det både forskare inom humaniora, forskningspolitiker 

och bibliometriker som uttalar sig om bibliometrisk forskningsevaluering. Man kan 

tänka sig att det är delvis avgörande för vilken attityd som avspeglas i deras utsagor. 
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Wim Blockmans (2007), som är professor i medeltidshistoria vid Leidens universitet, 

skriver att:  

 
Det bliver ikke stillet spørgsmål ved, at man stræber efter objektivitet på grundlag af 

kvantificerbare indikatorer, så længe man anerkender diversiteten i kontekster og fora. 

Imidlertid er der en vis fare ved at begrænse en evalueringsproces til rent kvantitative 

indikatorer og det enkle forhold mellem input i form av ressourcer (penge såvel som 

menneskelige ressourcer målt i fuldtidsækvivalenter) og output målt i form af 

publicerede artikeler. Den særlige værdi, som forskning i humaniora og 

samfundsvidenskab kan bidrage med til samfundet risikerer at blive undervurderet.
146

  

 

Peter Harder, som introducerade kvalitetsbarometern, menar enligt Kristoffer Holm 

Pedersen (2007), att: "Humaniora har brug for et system der kan overbevise omverden, 

rektor og videnskabsministeriet om at de for noget for de penge de poster ind i 

humaniora."
147 

Skillnaden mellan Blockmans och Harders utsagor består i att 

Blockmans hävdar ett egenvärde hos humanistisk forskning, som inte behöver bevisas. 

Harder menar att ett tänkande i ekonomiska termer skulle stärka humanioras position 

gentemot omvärlden. Utsagorna går stick i stäv med varandra. Argumentationen eller 

presentationen av samma fenomen är avgörande för vilka variabler som lyfts fram hos 

samma fenomen. Detta är ett exempel på vad jag kommer gå närmare in på i den här 

delen av analysen.  

   

7.2.1 Modeller för resursfördelning  

Exempel på benämningar som ofta förekommer på tal om modeller för resursfördelning 

i uppsatsens material är modell och system. Man kan se ett samband mellan dem 

såtillvida att man använder dem för att studera ett fenomen, ofta i vetenskapliga 

sammanhang. En modell utgörs av en representation av ett fenomen, och ett system är 

något som byggs upp av delar för att kunna studera en helhet.   

 

Ord som ofta används i anslutning till modeller för resursfördelning är reform och ny. 

Båda uttrycken kan sägas höra ihop, genom att reform innebär en förändrig som man 

förberett under en tid.  

 

Det förekommer en rad metaforer för modeller för resursfördelning som uttrycker ett 

förtryck, som tycks handla om formalism. Exempel är: den byråkratiska och oflexibla 

indikatormodellen, tellekantregimet och tellekantreglerna. Överlag handlar ett stort 

antal av aktörernas inlägg i den aktuella debatten om forskarnas inflytande. Detta kan 

kopplas till det Premfors (1989) skriver att en utvärdering är beroende av tydligt 

formulerade kriterier. Premfors (1989) skriver att kriterierna ska vara analytikerns egna, 

men att de ska ha varit formulerade i nära anslutning till aktörers förväntningar och 

målföreställningar. 
148

   

 
Vurderingen av akademisk forskning er noe bare forskere kan gjennomføre, og like 

fullt er innflytelsen forskere har over rangeringen og kategoriene i det nye 
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tellekantsystemet i beste fall indirekte. 149  
 

 

FOR DET FØRSTE: Systemet må gjøres mer transparent [---]150 

 

Tellekantregimet er ikke så objektivt som det gir seg ut for.
151

 

 

I den bureaukratiske og ufleksible indikatormodel kan der ikke skelnes mellem æbler 

og pærer - alt skal sættes på én brøkstreg.
 152  

 

 

Ekvivalenskedja 

noe bare forskere kan gjennomföre 

Systemet må gjöres mer transparent 

ikke så objektivt 
den bureaukratiske og ufleksible indikatormodel 

 

Det förekommer skribenter som av olika skäl förhåller sig positiva till den 

bibliometriska modellen:   
 

Med tellekantsystemet får vi vist hvor kompetansen og forskningsinnsatsen er.
 
153   

 

”[d]en norske model”, [er] med dens fokus på differentierede publikationstællinger, 

den hidtil mest originale og velfunderede bibliometrisk model internationalt set.
 154   

 

Etter mitt syn er det i denne sak av underordnet betydning hvordan vi får pengene: det 

viktigste med tellekantene og databasen Frida er dokumentasjon.
 155  

 

 

Ekvivalenskedja 

får vi vist hvor kompetansen og forskningsinnsatsen er 

den hidtil mest originale og velfunderede  
det viktigste med tellekantene og databasen Frida er dokumentasjon.  
 

Det föreligger oenighet när det gäller modellen för resursfördelning. Det finns de som 

menar att modellen är rigid och leder till minskat inflytande hos dem vilkas 

publikationer evalueras. Det finns också de som menar att den fyller en 

systematiserande funktion. 
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7.2.2 Bibliometrisk indikator  

Det förekommer varierade sätt att omnämna den bibliometriska indikatorn. Man lägger 

märke till en distanserad hållning gentemot indikatorn, på två nivåer. Den ena nivån 

indikerar att beslutandet om införandet av indikatorn tagits av en högre nivå i en 

hierarki. Man benämner då indikatorn som: ett mål, ett initiativ, överordnad och de 

uppställda. Den andra nivån handlar om indikatorns konstruktion.  Här lägger man 

märke till orden objektiv och algoritm.  

 

Benämningar som en föregivet objektiv och rationell indikator, visar en bakomliggande 

skepsis mot naturvetenskap och för tanken till en epistemologisk distinktion mellan 

naturvetenskap och humaniora.   

 

När det gäller utsagor i uppsatsens material som är positiva till den bibliometriska 

indikatorn, handlar den positiva attityden ofta om att indikatorn gör det enklare att se 

och besluta om var det ska satsas forskningsmässigt:  

 
Lad bibliometrin blive et redskab i selve forskningen, og i dens formidling. Fint, hvis 

humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning gøres mer synlig. Men drop tanken 

om at ranordne universiteter og arrangere konkurrencer om indikator-point.
156

 

 
[e]n kvalitetsindikator [kan] hjelpe til at synliggøre, vor der skal satses 

forskningsmæssigt.
 157  

 
 

 

[s]amförfattarskapet mellan forskare från olika länder ökar stadigt. Bibliometriska 

undersökningar visar dessutom att sådana artiklar får större genomslag och citeras 

mer.
158 

 

 
Dansk forskningskvalitet skal således synliggøres ved, at der helt konkret udvikles et 

forskningskvalitetsbarometer, der kan afspejle temperaturen på de danske 

forskningsresultater. Indikatorer, der påtænkes at indgå i målingen, kan (som det 

praktiseres i udlande) fx omfatte citationsfrekvens og publikationsaktivitet.
 159 

 
Norge har ikke ”forlatt et evalueringssystem basert på lesning og vurdering av det som 

faktisk blir publisert”, men vi har fått en overordnet forskningsindikator som for 

eksempel synliggjør at 20 prosent av all vitenskapelig publisering i Universitets- og 

høgskolesektoren er i humaniora. 
160
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Ekvivalenskedja 

hvis humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning gøres mer synlig 

synliggøre, vor der skal satses forskningsmæssigt 
Bibliometriska undersökningar visar dessutom att sådana [samförfattade] artiklar får större 

genomslag och citeras mer  

afspejle temperaturen på de danske forskningsresultater 

at 20 prosent av all vitenskapelig publisering i Universitets- og høgskolesektoren er i 

humaniora 

 

 

Uttalat negativa utsagor om indikatorn rör sig om ekonomisk vinst och likriktning inom 

forskning. 

 
”Det er ikke en kvalitetsindikator, men et mål for forskningsproduktion, som der 

arbejdes med”, forklarer direktør Inge Mærkedahl, FI (ministeriets Forsknings- og 

innovationsstyrelse).
161

 

 
Det er angiveligt den indikator som giver den mest 'entydige' metode til måling af 

forskningskvalitet og forskningsbasering af universitetsuddanelserne' lyder argumentet.
 

162  
 

 

Et muligt scenario er således, at man en dag vil begynde at tage højde for ”de 

bibliometriske forsknings-indikatorer” i ansættelsepolitikken. Altså kun ansætter de 

forskere, det bogstavelig talt betaler sig at have gående. 
163

 

 

[e]t initiativ, som skal bringe forskningens resultater ind på en endimensional akse.
 164   

 

 

Ekvivalenskedja 

mål for forskningsproduktion         

Den mest entydige metode til målning af forskningskvalitet 

ansætter de forskere, det bogstavelig talt betaler sig at have gående 

skal bringe forskningens resultater ind på en endimensional akse 

 

Det finns de som är positiva till den bibliometriska indikatorn och menar att den fyller 

en funktion i och med dess förmåga att synliggöra förhållanden. De som är negativa till 

den bibliometriska indikatorn menar att den är kopplade till effektivisering och 

förenkling, på ett sätt som inte främjar forskningen.   
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I avsnittet 7.2.1 Bibliometrisk modell var den flytande signifikanten knuten till tecken 

som tycktes visa på betydelsen av förtryck som handlade om formalism, exempelvis 

byråkratiska och oflexiba, tellekantregimet och tellekantreglerna.  

 

När det gäller den bibliometriska indikatorn kunde man lägga märke till en distanserad 

hållning till det centrala elementets innebörd, både som bestod i att det var en högre 

hierarki som beslutat om dess införande och som handlade om indikatorns konstruktion.   

Man kan dra slutsatsen att det i båda dessa flytande signifikanter förekommer tecken 

som visar på legalt-rationell auktoritet, det vill säga att en grupp utövar inflytande över 

en annan med hjälp av de senares tro på förnuftigheten i nätverk och lagar.  I uppsatsens 

material är byråkratins hierarki närvarande, som legitimeras av övergripande, rationella 

målsättningar.   

 

Man kan sammanfatta det som att den verkliga kritiken inom de flytande 

signifikanterna riktas mot modeller för resursfördelning. Kritiken mot indikatorn är inte 

särskilt stark. Det handlar mer om frustration över brister i det statistiska 

dataunderlaget. Det går inte att bortse från en allmän kritik gentemot kvantitativ 

forskningsevaluering. Att nå upp till internationella standarder och synliggöra uppfattas 

dock positivt.   

 

7.2.3 Citering 

Ordet citering förekommer i uppsatsens material i flera ordsammansättningar som har 

stort betydelsedjup, exempelvis: citeringsvärde, citeringsgrad och fältnormaliserad 

citering. Detta tyder på att de som använder begreppen är insatta i forskningsfältet 

bibliometrisk forskningsevaluering. Hänsynstagande till citeringens kontext, för att 

ringa in betydelse inom ramen för det vetenskapliga systemet, görs dock inte alltid.   

 

Det är flera tecken, som kombineras med citering som kan hänföra sig till statistikens 

område, exempelvis summering, mätning och tabeller. Det handlar om att 

dataunderlaget är viktigt för att kunna göra en så korrekt citeringsanalys som möjligt.  

 

En del utsagor som rör citering och humaniora inom bibliometrisk forskningsevaluering 

handlar om att nå upp till en internationell standard, vilket anses vara en positiv 

bieffekt. En annan är att det sker en metodutveckling inom forskningsfältet 

bibliometrisk evaluering.  

 
Humaniora og samfundsvidenskab har reageret positivt på udfordringen fra systemet 

med citat-optælling ved at være mere opmærksom å internationale standarder for 

publicering og evaluering. Peer-review bliver anvendt i stigende grad. 
165 

  

 
Jag menar att samhällsvetare och humanister behöver konfronteras med de 

internationella tidskrifterna och att den processen i sig kommer leda till en 

kvalitetshöjning. Därför har jag föreslagit ett system för all svensk forskning som utgår 

från den internationella tidskriftsfloran och med fokus på citeringar, vilket gör att  

Thomsons databas är mest lämplig.
166
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[a]tt kunna använda citeringarna är poängen med den svenska modellen. Den är 

nämligen inte endast kvantitativ utan försöker att så exakt som möjligt ge uttryck åt den 

citeringsgrad som publikationerna från ett universitet har fått. Detta skiljer sig från den 

norska modellen som försöker att ”estimera” hur viktig publikationskanalsen är genom 

att utgå från att det är svårare att publicera i vissa tidskrifter och vissa förlag. 
167 

  
 

Varför skulle forskarna reagera på signalen om fokus på citeringsgraden genom att öka 

antalet publiceringar? I stället kommer forskarna att vårda sina resultat, använda 

avancerade metoder och presentera teoretiska förklaringsmodeller som gör det 

intressant för kollegor att referera till resultaten. 
168

 
 

Ekvivalenskedja 

reageret positivt på udfordringen fra systemet med citat-optælling ved at være mere opmærksom på 

internationale standarder 

behöver konfronteras med de internationella tidskrifterna och att den processen i sig kommer leda 

till en kvalitetshöjning 

[a]tt kunna använda citeringarna är poängen med den svenska modellen  

I stället kommer forskarna att vårda sina resultat, använda avancerade metoder och presentera 

teoretiska förklaringsmodeller  
 

I kontrast till ovan nämnda skribenters utsagor om citeringars möjlighet att mäta 

kvalitet uttalar sig följande skribenter negativt om detsamma.   
 

[i]nte ens inom samma disciplin är citeringsfrekvensen alltid jämförbar. 
169 

 
 

[i]nden for de humanistiske videnskaber kan lignende bibliometriske analyser 

[citationsanalyse] ikke gennemføres grundet manglende datagrundlag fra indekserede 

forskningspublikationer. 
170

   

 
Citeringsindex premierar en viss publiceringsform som i sig inte grundar sig på vad 

som är forskningsmässigt eller samhälleligt önskvärt. 
171

 
 

Att få med alla citeringar inom humaniora och samhällsvetenskap är mycket svårt. 

Även om man bara tar med svenska publikationer i en nationell databas måste man 

räkna citeringar även från utländska författare. Och då måste man i realiteten gå 

igenom all internationell vetenskaplig litteratur inom området. 
172
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[i]nte ens inom samma disciplin är citeringsfrekvensen alltid jämförbar 

i]nden for de humanistiske videnskaber kan lignende bibliometriske analyser [citationsanalyse] 

ikke gennemføres grundet manglende datagrundlag fra indekserede forskningspublikationer  

Citeringsindex premierar en viss publiceringsform som i sig inte grundar sig på vad som är 

forskningsmässigt eller samhälleligt önskvärt 

Att få med alla citeringar inom humaniora och samhällsvetenskap är mycket svårt  

 

Utsagorna som är odelat positiva till citeringsanalys presenterar att metoden är målet: 

att kunna tillämpa citeringar och att citeringsanalys ”hjälper” forskare att höja den 

internationella standarden på sina publikationer. Utsagor som menar att forskare inom 

humaniora inte skulle kunna höja standarden på sina publikationer utan citeringsanalys 

vittnar möjligtvis om en omyndigförklaring av forskare inom humaniora. De som är 

negativt inställda mot citeringsanalys menar att det är svårt eller omöjligt att tillämpa 

citeringsanalys på humaniora, bland annat beroende på bristande dataunderlag 

  

7.2.4 Impact 

Impact kan vara svårt att skilja från citering så tillvida att impact har att göra med 

frekvensen med vilken en genomsnittlig artikel blivit citerad i en vetenskaplig tidskrift 

under en viss tidsperiod. I uppsatsen material diskuteras impact i relativt liten 

utsträckning. Tecknet 'system' förekommer i samband med elementet impact, precis 

som det gjorde på tal om modell för resursfördelning. 'Impact' verkar dock, om man ska 

uttala sig utifrån antalet tecken, vara ett mindre omdebatterat mått på kvalitet, än de 

som de som ingår i den flytande signifikanten modell för resursfördelning.   
 

En del utsagor i artiklar och blogginlägg påpekar skevheter i mätning av Impact eller 

som kan uppstå i samband med mätning av Impact. Politiker som grupp utpekas som 

användare av Impact Factorn, trots dess svagheter.  En anledning kan som De Bellis 

skriver vara: ”Science administrators do not usually take the time to carry out complex 

calculations, nor do they  linger over the subtle specifications that a complex 

standardization method would require.” 
173 

    

 
[s]pecielt citationsanalyse og tidsskrifternes 'impact factor' i mange lande bruges 

ganske ukritisk af politikere og medier til at rangliste universiteter på tværs af  

disciplingrænser, lande og kulturelle forskelle. 
174

 

 
et vurderingssystem som foretrekker kvantitet diskriminerer kvinner. Den viser at 

kvinners forskningspublikationer siteres mer enn menns, men at kvinner publiserer 

mindre i de prestisjetunge tidsskriftene. 
175 

  

 
[h]vordan afvejes den originale idé og nyskabende tilgange over for forskernes 

hidtidige resultater? Her rummer den øgede kvantificering en risiko for, at vi mister 

blikket for de innovative understrømme ved at se på havet af 'impact'-målinger. 
176
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impact faktoren, [er] gradvis blevet standarden for fremragende akademisk dygdighed. 

Imidlertid er det en stærkt problematisk overvurdering af dette måleinstrumentet. Når 

det kommer til stykket er det  en afspejling af et kommunikationsmønster og ikke 

nødvendigvis et mål for kvaliteten af en præstation. 
177 

 

 
Hvis man vil gøre citationsstudier, skal man tælle det faktiske antal citationer (ikke 

journal impact), og det kan man kun gøre efter to-tre år efter publiceringen. 
178
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bruges ganske ukritisk 

et vurderingssystem som foretrekker kvantitet diskriminerer kvinner.  

mister blikket for de innovative unerstrømme 

en afspejling af et kommunikationsmønster 

det faktiske antal citationer (ikke journal impact) 

 

När det gäller undertryckandet av innovativa underströmmar anser Terje Hillesund 

(2005) i Norsk medietidsskrift att det har visat sig svårt för unga tidskrifter att uppnå en 

högre prestige. Med prestige menar hon då tillhörighet till de erkända tidskrifterna inom 

forskarens ämnesområde och som finns med i de kommersiella distributionssystemen. 

Dessa är sällan open access- tidskrifter, till skillnad från de unga tidskrifterna. 
179

 

 

En del utsagor ger alternativa förslag på vad Impact mäter: peer reviewares värderingar 

och kommunikationsmönster.  

 
Impact faktor-systemet er ikke i sig selv et vurderingsinstrument: det avspejler 

peerreviewernes vurdering.
180

 

 
For tiden foregår der ikke nogen efektiv og bredt accepteret anvendelse af impact 

faktorer, citatantal inden for humaniora og samfundsvidenskab generelt, men der findes 

heller ikke nogen international klassificerng af tidsskrifter. 
181

 

 
Antallet af gange en artikel fra et tidsskrift bliver citeret – enten i form af kritik eller 

som en kilde til viden – i en anden offentliggjort videnskabelig artikel, påvirker både 

tidsskriftets impact faktor og forfatterne. 
182
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avspejler peerreviewernes vurdering  

findes heller ikke nogen international klassificerng af tidsskrifter 

enten i form af kritik eller som en kilde til viden 
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Sammantaget kan man säga att måttet impact har mottagit skarp kritik men heller inte 

har någon större aktualitet eller användning. En del av kritiken kan troligen ha uppstått i 

och med att personer utan djupare kunskap inom bibliometri har använt det. Det finns 

de som hävdar att impact factorn fyller en svag funktion.  

 

7.2.5 Peer review 

Som jag nämnt tidigare hör inte peer review till bibliometrisk forskningsevaluering. Att 

jag ändå tar upp utvärderingsmetoden beror på att peer review diskuteras i relation till 

bibliometrisk forskningsevaluering.  

 

När det gäller bibliometri finns det en kritik mot dess tillämpning på humaniora. På 

samma sätt tycks det bland bibliometriker förekomma en generell kritik mot att enbart 

tillämpa peer review på humaniora vid forskningsevaluering.   

 

En del av dem som förespråkar peer review hänvisar främst till deras ämneskunskap 

som någonting positivt och menar att de är kvalificerade och duktiga. En del av dem 

som förespråkar bibliometri anser att peer revieware är godtyckliga och olämpligt 

sammansatta.  

 

Begreppet referee, en förekommande synonym till peer review används i uppsatsens 

material i ringa grad. Man kunde tänka sig att referee har en mer negativ klang än peer 

review, såtillvida att det på engelska även kan betyda domare, och därmed borde åsyfta 

bedömning i högre utsträckning än peer review. Att så skulle vara fallet avspeglas dock 

inte i vilket begrepp man använder när i uppsatsens material. 

 

Peer review refereras till som ett kvalitetsmål och som att det till skillnad från 

bibliometri är en metod med vars hjälp man kan hantera tvärvetenskap.  

 
vetenskapliga tidskrifter med högt renommé, dvs. i sådana som använder sig av ett 

peer review-förfarande.
 183

 

 
[f]agfællebedømmelse - ikke mindst i international forskning - anses som det bedste 

kvalitetsmål.
 184   

 

[d]en forskningsform, der vil kunne betale sig, er den peer-reviewade artikel.
185  

 

 
[s]tall av duktiga sakkunniga som har gedigen egen erfarenhet av tvärvetenskapliga 

projekt och därför kan bedöma sådana utan att hemfalla åt den ämneschauvinism som 

annars tenderar att slå till som en ryggmärgsreflex.
 186   
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vetenskapliga tidskrifter med högt renomme 

anses som det bedste kvalitetsmål 

[d]en forskningsform, der vil kunne betale sig 
[s]tall av duktiga sakkunniga som har gedigen egen erfarenhet av tvärvetenskapliga projekt och 

därför kan bedöma sådana utan att hemfalla åt den ämneschauvinism  
Bibliometriska mått har ingen entydig koppling till vetenskaplig kvalitet 

Jag menar att bibliometrikerna inte har varit tillräckligt källkritiska 

Bibliometri mäter en variabel som forskaren inte rår över, nämligen efterfrågan. 

 

Aktörer inom den aktuella debatten som förespråkar peer review kritiserar bibliometri 

för att inte kunna mäta kvalitet på ett bra sätt. 

 

Bibliometriska mått har ingen entydig koppling till vetenskaplig kvalitet.
187

  

 
Jag menar att bibliometrikerna inte har varit tillräckligt källkritiska. Förvisso försöker 

de raffinera sina metoder, men detta räcker inte.
188

 

 
Bibliometri mäter en variabel som forskaren inte rår över, nämligen efterfrågan. Du 

kan sträva efter att optimera kvaliteten på din forskning, men aldrig förutse hur den 

emottas.
189  

 

Bibliometri är ett instrument för administratörer, inte för forskare.
190 
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ingen entydig koppling till vetenskaplig kvalitet 

bibliometrikerna [har] inte varit tillräckligt källkritiska 

Bibliometri mäter en variabel som forskaren inte rår över, nämligen efterfrågan. 

Bibliometri är ett instrument för administratörer 

 

Precis som det förekommer kritik mot bibliometri återfinns även en kritisk hållning mot 

peer review-metoden i uppsatsens material. Det är då ungefär samma nackdelar med 

peer review som De Bellis (2009) skriver om: ”the peer review system is biased by 

prejudices, inconsistencies, and conflicts of interests.”
191

 När det gäller subjektiviteten 

skriver Beate Elvebakk och Vidar Enebakk (2006) om att det bara är ett fåtal tidskrifter 

som praktiserar så kallad blind peer review, det vill säga att författarens namn är 

borttaget under själva värderingen. De hänvisar till studier där man kunnat påvisa att 

namn och institution har betydelse vid peer review och även om det är en man eller 

kvinna som skrivit artikeln.
192  
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Få som diskuterar frågor kring bibliometri förstår att skilja på bibliometriska metoder 

som underlag för utvärdering av forskning och bibliometriska metoder som underlag 

för att skapa incitament i forskninssystemet. [---] Jag vill mena att bibliometrin idag 

ger en mer rättvisande bild än den typ av peer review som av Naturvetenskapliga 

forskningsrådet (NFR) introducerade under 1970-talet. I den modellen beror alltför 

mycket på urvalet av reviewers.
193 

 

 

NFR-modellen är rätt så brutal, dvs går igenom resultat per enskild forskare, vilket kan 

kännas lite väl pang på rödbetan. Bibliometrin har förvisso svagheter men ger ett mer 

stabilt resultat grundat på hur hela forskarsamhället (indirekt) värderat forskarnas 

resultat.
194

 
 

En simpel kvalitetsindikator som fagfællebedømmelse er naturligvis ikke et udtryk for 

en differentieret kvalitetsmåling i sig selv. 
195 

 
Fagfællevurdering er ikke noen garanti for objektivitet; hvilke artikler som antas 

avgjøres ofte av vennskap och kjennskap.
 196  

 

 
[m]ötet mellan olika discipliner. Det är mycket svårt att använda peer-review systemet 

på sådana projekt.
 197  

 
 

Peer reviews i forkant av publisering har egentlig ingen viktig funksjon. Størst 

betydning har de utvilsomt for forfatterne selv, som på denne måten får veiledning til å 

forbedre sine tekster.
198 
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Jag vill mena att bibliometrin idag ger en mer rättvisande bild  

ger ett mer stabilt resultat  

ikke et udtryk for en differentieret kvalitetsmåling 
ikke noen garanti for objektivitet 
[m]ötet mellan olika discipliner. Det är mycket svårt att använda peer-review systemet på sådana 

projekt. 
När skribenter resonerar kring vad peer review har för funktion tycks det till stor del handla om 

vägledning.  

Peer reviews i forkant av publisering har egentlig ingen viktig funksjon. Størst betydning har de 

utvilsomt for forfatterne selv, som på denne måten får veiledning til å forbedre sine tekster. 
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Förespråkare för peer review anser att peer reviewmetoden har förmågan att hantera 

tvärvetenskap och applicera peer reviewarnas ämneskunskap. De som förespråkar 

bibliometri menar att peer revieware främst har inflytande över författares texter och att 

bibliometri ger en bra överblick över forskningsresultat och ett stabilare resultat. 

 

7.3 Slutsatser kring enigheter och meningsskiljaktigheter inom 
forskningsfältets diskurser för bibliometrisk 
forskningsevaluering 

I den här delen av uppsatsen summerar jag tolkningen av utsagorna i uppsatsens 

material i form av diskursiva formationer. De tre diskursiva formationer som jag kunnat 

identifiera är: Tillämpningen, Bibliometri versus peer review och Förbättring av 

evalueringsmetoder.  

 

Tillämpningen tar upp vilken funktion den bibliometriska evalueringen fyller och vilka 

förutsättningar som bör vara uppfyllda för att det ska gå att göra en bibliometrisk 

forskningsevaluering på vetenskapsområdet humaniora. Delar av det innehåll som 

Tillämpningen tar upp har tidigare påträffats i ekvivalenskedjorna inom Citeringsanalys 

och Statistik. 

 

Bibliometri versus peer review har karaktären av en debatt. Det förekommer en relativt 

stor antagonism i utsagorna kring hur man bör använda dessa metoder. Att det gör så 

kan vara ett resultat av att det ligger ett allmänintresse i evaluering av 

forskningsresultat. Frågor som tas upp i debatten är: anpassning till internationella 

standarder eller inte, utvärderingsmetoders objektivitet eller subjektivitet. Innehåll i 

Bibliometri versus peer review har tidigare tagits upp i bland annat ekvivalenskedjor för 

de flytandes signifikanterna Peer review och Citering.  

 

Förbättring av evalueringsmetoder tar upp ämnen som rör synpunkter på hur man kan 

förbättra metoderna för bibliometrisk forskningsevaluering. Förbättring av 

evalueringsmetoder har tidigare berörts i exempelvis ekvivalenskedjor för Impact.  

 

7.3.1 Tillämpningen  

Frågan om bibliometri kan användas för att evaluera humaniora är en fråga där 

åsikterna skiljer sig åt, även om de flesta är överens om att den rymmer stor 

komplexitet. Oftast är utsagorna som argumenterar för att bibliometriska metoder inte 

kan tillämpas på humaniora vaga. Det finns dock de utsagor som explicit anger att data 

saknas för att kunna tillämpa citeringsanalys på humaniora.  

 

Inom humaniora har dokumentation av forskningsresultat betydelse för att den 

bibiometriska evalueringen, till exempel citeringsanalys ska kunna utföras.  Med 

dokumentation menas i sammanhanget biblioteks- och informationsvetenskap 

exempelvis insamling, klassificering, indexering och organisering av dokument. I 

avsnitt 7.1.2 Statistik redogjorde jag för dataunderlag och statistik, att det kan anses 

utgöra grunden för bibliometrisk forskningsevaluering. Statistik och dataunderlag är 

vad som möjliggör kvantitativa analyser av ett stort material, exempelvis hämtat från 

citeringsindex.  
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Utsagor i uppsatsens material menar att det faktum att det för närvarande råder brister i 

dataunderlag för att kunna utföra bibliometrisk forskningsevaluering av humaniora, 

åtminstone inom alla dess ämnesområden för med sig ökade krav på dokumentation för 

humanioras del. En av utsagorna som menar att dokumentation inom humaniora är ett 

komplext företag är.  

 
Att få med alla citeringar inom humaniora och samhällsvetenskap är mycket svårt. 

Även om man bara tar med svenska publikationer i en nationell databas måste man 

räkna citeringar även från utländska författare. Och då måste man i realiteten gå 

igenom all internationell vetenskaplig litteratur inom området.
199

 

 

Det finns inget större citeringsindex inom humaniora med internationell inriktning 

förutom A&HCI i söktjänsten ISI Web of Science. Det innehåller därtill referenser 

framförallt till publikationer från engelskspråkiga länder. Vad Garfields utveckling av 

citeringsindex ISI Web of Science kommit att betyda för forskningsvärlden är svårt att 

säga. Emellertid kan det antas vara avgörande att detta började användas i kontexten 

forskningsevaluering, något som de från början inte var avsedda för.   

 

Dokumentationen som görs av forskningsresultat sker dock inte bara på en 

internationell nivå utan även i universitets lokala databaser. Gilbert (2008) menar att 

flera faktorer är avgörande för om ett forskningsresultat finns med i den lokala 

databasen eller inte, exempelvis tidsaspekten, vem som matar in uppgifterna och 

urvalet.
200

 Det går dock inte att dra några slutsatser utifrån detta eftersom Gilbert uttalar 

sig om ett enskilt fall.   

 

I Norge har kravet på dokumentation inom det nationella dokumentationssystemet DBS 

understrukits i högre utsträckning än i Sverige och Danmark. Norge har emellertid även 

varit före de andra länderna när det gäller införandet av den bibliometriska modellen 

och det är inte otänkbart att de följer efter även när det gäller deras satsning på 

dokumentation.  
 

Det  spesielle med den norske statistikken er nemlig at den tar mål av seg til å være komplett. 

Den skal dekke absolutt alle vitenskapelige publikasjoner, innenfor alle fag.
201

 

 

Att statistiken skulle vara komplett i DBS kräver stor noggrannhet inom dokumentation 

och risken är att inte bara de som producerat forskningsresultat utan även de som utför 

arbetet med dokumentation utsätts för stark kontroll. Enligt Premfors är detta vad som 

kännetecknar kvantitativa utvärderingar, att det råder en hierarki och att tyngdpunkten 

läggs på effekter.    

 

När det gäller den noggrannhet som krävs vid dokumentation hör det enligt Henning 

(2009) inte till universitetsbibliotekets uppgifter att sköta mer än registervård och drift 

av registrerade forskningsresultat.
202

 Henning (2009) uttalar sig dock enbart om ett 

enskilt fall. Ett antal utsagor i uppsatsens material menar emellertid att biblioteket 

skulle kunna stötta forskare i högre utsträckning än vad det gör, bland annat genom att 
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utföra forskningsregistrering och bibliometriska analyser. Flera utsagor betonar det nära 

sambandet mellan evaluering och dokumentation av kvalitet, som bland annat består i 

att dokumentationen är statistiskt användbar och ger underlag för bedömning.  

 

De som anser att tillämpningen av bibliometriska metoder på humaniora kan leda till 

något positivt anser framförallt att vetenskapsområdet kommer internationaliseras, 

vilket är önskvärt. De som anser detta benämner exempelvis den bibliometriska 

modellen: den hittills mest välfungerande modellen internationellt sett och 

dokumenterade internationella kvalitetsbaserade fördelningsprinciper.   

  

Man kan fråga om de som argumenterar för att humaniora ska internationaliseras har 

någon strategi för hur man i sammanhanget ska hantera att en stor del av forskningen 

inom humaniora är nationellt och regionalt inriktad. Det för med sig frågor om 

publikationerna är relevanta oberoende eller beroende av geografisk ort. I avsnittet 7.2 

framkom att aktörer i den aktuella debatten anser att citeringsanalys kan appliceras 

internationellt, men däremot inte på en enskild författares produktion.  

 

Det finns en antagonism mellan dem som anser att en ökad dokumentation av 

forskningsresultat inom humaniora kan möjliggöra citeringsanalys inom 

vetenskapsområdet och dem som anser att metoden citeringsanalys inte ska tillämpas på 

humaniora.  Utsagor som menar att bibliometri kan ha en positiv inverkan på 

humaniora uttrycker en tanke om citeringsanalys kan hjälpa humaniora att anpassa sig 

efter internationella standarder. Samtliga menar att en gemensam, internationell 

satsning på ökad registrering och indexering av forskningsresultat är önskvärd. 

 

7.3.2 Bibliometri versus peer review 

Man kan fråga sig vad komparationen mellan bibliometri och peer review har för 

aktualitet. De Bellis (2009) skriver: ”a sizable amount of statistical evidence has been 

generated, every now and then, on the positive correlation existing between citation 

scores and independent appraisals of individual performance, above all peer ratings.”
203

   

 

Bibliometri och peer review tas i uppsatsens material upp i samband med varandra. En 

del av de utsagor som jämför bibliometri och peer review fokuserar på värdering. Det 

finns skribenter som anser att citering är ett sätt att värdera, precis som peer review, 

vilket kan relatera till De Bellis (2009) uttalande om att försöka hitta statistiska bevis 

för en korrelation mellan citeringsräkning och peer reviewares uttalanden. 

 
Impact faktor-systemet er ikke i sig selv et vurderingsinstrument: det avspejler 

peerreviewernes vurdering.  

 

De Bellis (2009) tar även upp att det under de senaste decennierna pågått en debatt om 

evalueringsmetoder och standarder. I extrema fall anser den ena parten att man bör göra 

sig av med bibliometriska metoder, för att inget väger upp mot pålitliga och noggranna 

peer revieware och den andra parten att bibliometriska metoder är så tillförlitliga, att de 

i viss utsträckning kan ingå i system, processer och ligga till grund för besut.
204

  

 

                                                 
203

  De Bellis 2009, s 184. 
204

 Ibid., s. 197.  



 

 71 

De aktörer som i den aktuella debatten förespråkar peer review framför bibliometri 

anser att peer review utgår från det faktiska innehållet i en publikation och bedömer vad 

som är relevant utifrån ämneskunskap. De har lättare att vara källkritiska och kunna 

upptäcka nyskapande publikationer.  

 

De som menar att bibliometri är att föredra framför peer review menar att bibiometri 

inte är personavhängig, ger ett mer stabilt och objektivt resultat samt har en förmåga att 

synliggöra förhållanden samt uppmuntrar eller medför anpassning till internationella 

standarder.  

 

7.3.3 Förbättring av evalueringsmetooder 

I uppsatsens material förekommer en rad exempel på benämningar som uttrycker 

frustration över att rådande evalueringsmetoder inte är perfekta är: kvalitet är mer än 

tellekanter, en myriad av metoder och i snäva citeringstabeller. En åsikt som finns väl 

representerad i uppsatsens material är att bibliometrikerna, eller de som utför 

utvärderingar behöver samarbeta mer med forskarna för att resultatet av utvärderingen 

ska uppfattas som giltigt av forskarna. Bland annat borde de på förhand låta forskarna 

veta vilka kriterier som är gällande. När det gäller hur samarbetet ska se ut föreslår 

forskarna också att de själva ska konstruera mätredskap.  

 

En fråga när det gäller förbättringen av bibliometrisk forskningsevaluering handlar om 

relaterandet till ekonomiskt intresse eller inte. De utsagor kring bibliometrisk 

evaluering, som inbegriper ekonomiskt intresse skiljer sig från dem som inte gör det. 

De förra betonar det nära sambandet med resursförbrukning eller -tilldelning och de 

senare lägger fokus enbart på evaluering eller belysning och stöttning av verksamhet.  

 

I de utsagor i vilka det argumenteras för forskningsevaluering, som sammankopplade 

med belysning av verksamhet, fokuseras det framförallt på att hitta metoder som 

underlättar forskares arbete. I de utsagor som inriktar sig på resurstilldelning och 

förbrukning framkommer det att både politiker och administratörer väljer att hämta stöd 

från bibliometrisk forskningsevaluering.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de senare har en mer instrumentell syn på 

forskning än de förra. De använder forskningsresultaten för att kategorisera och 

rangordna och därigenom legitimera ekonomiska bidrag. De förra utför bibliometriska 

undersökningar i syfte att stötta forskare i deras verksamhet. Där är de målen och inte 

som i förra fallet en del av systemet.  

 

Det föreligger en generell kritik gentemot Impact Factor som internationellt mått på 

kvalitet. En utsaga föreslår totala antalet citeringar som ett alternativ, medan en annan 

menar att det ännu inte utvecklats någon mätmetod som kan ersätta Impact Factor.

  

Det finns en del aktörer i den aktuella debatten som anser att det inte finns någon 

optimal utvärderingsmetod för humaniora. Ett antal utsagor inom den aktuella debatten 

menar att man bör kombinera kvalitativ och kvantitativ metod i högre usträckning än 

vad som görs inom forskningsevaluering. 
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8 Diskurserna i ljuset av tidigare forskares resonemang 
kring bibliometrins värden och icke-värden 

Jag utgår i den här delen av uppsatsen både ifrån diskursanalysen av den aktuella 

debatten i Skandinavien och tidigare forskning om bibliometrisk forskningsevaluering. 

Det kan eventuellt tyckas märkligt att jag gör en kvalitativ analys av debatten kring ett 

kvantitativt ämne. Julian Warner (2000) menar dock i Journal of Information Science 

dock att: “If information science can contribute a broader theoretical understanding and 

an awareness of issues of value, as well as established techniques, it might avoid the 

danger of its own further marginalisation.”
205

 Att jag i den här uppsatsen inte fokuserar 

enbart på värdefrågor eller tekniker, utan debatten kring ett kvantitativt ämne kan 

således anses positivt för biblioteks- och informationsvetenskapen.  

 

Syftet i den här delen av uppsatsen är att belysa diskurserna i ljuset av tidigare forskares 

resonemang om bibliometrins värden och icke-värden. Med värde avser jag här att om 

något har ett positivt värde, så är det ett värde. Om något har ett negativt värde så utgörs 

det av ett icke-värde.   

 

I Faircloughs analysmodell utgör det sista steget i analysen den sociala praktiken.
206

 Det 

är detta jag väljer att utgå ifrån och förhålla mig fritt till i den här delen av uppsatsen. I 

Faircloughs modell analyserar den sociala praktiken huruvida den diskursiva ordningen 

reproducerar eller omvandlar den existerande diskursordningen och vilken betydelse det 

får för den sociala praktiken. Med den sociala praktiken avses bland annat aspekter i 

samhället som rör förändring och ideologi.  

 

Jag ämnar frångå den sociala praktiken på så sätt att jag fokuserar på hur den diskursiva 

ordningen opererar, men inte de konsekvenser som detta för med sig. Jag ämnar lägga 

större vikt vid att koppla hur en företeelse beskrivs i olika sammanhang och i relation 

till tidigare forskning och teoribildning.  

 

Man kan tänka sig att samma skribenter förekommer i uppsatsens material och inom 

tidigare forskning. Det då skulle förekomma en överensstämmelse i innehåll mellan 

uppsatsens material och tidigare forskning. Få skribenter förekommer dock både inom 

diskursen och tidigare forskning, troligtvis beroende på att jag inom tidigare forskning 

har jag använt mig av författare från fler olika länder och inte begränsa mig till några 

särskilda utgivningsår.  

 

8.1 Modellerna för resursfördelning och deras inverkan på 
humanioras utformning 

Modellerna för resursfördelning som presenterades i kapitel 3 utgör en kontext till den 

aktuella debatten om forskningsevaluering av humaniora i Skandinavien. Det är första 

gången bibliometri används för att utföra analyser som sedan ska ligga till grund för 

distribution av ekonomiska anslag till forskning.  
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Modellerna för resursfördelning anses i den aktuella debatten vara under utveckling, 

precis som den bibliometriska indikatorn. Generellt sett framkommer det en vilja att 

hitta alternativ till modellerna för resursfördelning. Det finns dock en diskurs i den 

aktuella debatten som menar att modellerna kan ha ett värde för utvecklingen av den 

bibliometriska indikatorn, med vars hjälp man kan utföra systematiska evalueringar.  

  

I kontrast till ovan nämnda diskurs framkommer det i den aktuella debatten en annan 

diskurs som menar att biblioteket skulle kunna ta ett ökat ansvar för 

forskningsregistrering och för att ge bibliometrisk service till forskare. 

 

Inom tidigare forskning finns det ett stort antal forskare som menar att utvärdering av 

humaniora kan ske med hjälp av bibliometriska metoder. Dessa uttalar sig emellertid 

inte om bibliometriska utvärderingsmetoder som ligger till grund för distribution av 

forskningsanslag, vilket ger en annan kontext. När bibliometrisk forskningsevaluering 

kopplas till ekonomiskt intresse, vilket är fallet när modeller för resursfördelning 

tillämpas, är huvudsyftet enligt Premfors kontroll. Många av de kännetecken för en 

utvärdering där syftet är kontroll känns igen från modellerna för resursfördelning: 

kvantitativ resultatmätning, kriterier och mål ställs upp av en högre hierarki och 

resultaten distribueras uppåt i hierarkin för att ligga till grund för styrning.
207

  

 

Enligt Leydesdorffs citeringsteori ingriper inte administratörer och policymakers i 

forskningsprocessen, men skapar de institutionella villkoren och ramarna för forskarna. 

Det tycktes dock inte vara helt självklart med utgångspunkt i uppsatsens material. Där 

verkar det som att administratörer och policymakers ”stör” det vetenskapliga systemets 

integritet. Enligt Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) utsätts forskarna även av kontroll 

uppifrån av paradigm och nerifrån av historiska processer. Detta innebär att antalet 

kollisioner med den kontrollutövande instansen ökar och den självorganiserade modell 

som den vetenskapliga institutionen utgör skadas.
208

 Enligt Foucault (1970) i 

Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 

1970 är utbildningssystemet ett politiskt medel vilket syftar till att bevara och förnya 

anammandet av diskurser som inkluderar kunskaper och makt.
209

 Som Faurbæk (2006) 

påpekade krävs det en period av anpassning när tillägnelse av diskurser förändras, så att 

nya kunskaper hinner internaliseras.
210

 Innan de gjort det förekommer en förskjutning i 

maktförhållandet mellan administratörer och forskare att föreligga.  

 

Inom tidigare forskning relateras inte bibliometrisk forskningsevaluering till 

ekonomiskt intresse i lika hög utsträckning som inom den aktuella debatten. Där är 

fokus i stället processen och att främja forskares inlärning. Vad som är kännetecknande 

för denna slags evaluering är att bibliometriker i sista hand låter forskarna själva 

bedöma dess resultat. Det kan anses naturligt, eftersom forskarna besitter en diskursiv 

kunskap, som de erövrat genom interagerande via publikationer på nätverksnivå. Lucio-

Arias och Leydesdorff (2009) menar att det är interaktionen mellan forskare som leder 

fram till den diskursiva kunskapen, som utgör det vetenskapliga systemet. Precis som 

tidigare forskning är Lucio-Arias och Leydesdorff (2009) inriktade på inlärning och 
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processer och inte effekterna av forskares prestationer.
211

   

 

Ser man på vilka konsekvenser det för med sig att ekonomiska aspekter blandas in i 

forskningsevalueringen kan man dra slutsatsen att det skapar en situation präglad av 

otrygghet. Inom ramen för den aktuella debatten skriver bland annat Budtz Pedersen 

(2008) att frågor som är väsentliga för forskare inom humaniora, som bildning, 

kulturförmedling och kritisk reflektion riskerar att komma i kläm om 

vetenskapsområdet sätts under ekonomisk press.
212

  

 
Citeringsindex premierar en viss publiceringsform som i sig inte grundar sig på vad 

som är forskningsmässigt eller samhälleligt önskvärt.
213

 

 

Johansen (2006) påpekar att konkurrensutsättandet av ekonomiska bidrag kan ses som 

ett slags omyndigförklarande av forskare, på så sätt att en högre nivå i en hierarki inte 

tycks tro att forskarna presterar sitt bästa annars.
 214

 Man kan tänka sig att den känslan 

förstärks i och med att i synnerhet den svenska modellen för resursfördelning är svår att 

sätta sig in i och bara räknar med publikationer registrerade i ISI Web of Science. 

Emellertid kan man se det som att det är forskares publikationer och inte forskarna 

själva som evalueras. När publikationer evalueras befinner de sig enligt Leydesdorffs 

teori i den andra kontexten för publikationer, där publikationen ligger utanför forskarens 

eller författarens kontroll i väntan på en förväntad omplacering inom nätverket och i 

förhållande till andra publikationer.
215

  

 

Inom den aktuella debatten finns utsagor som betonar att humaniora i högre grad än 

andra vetenskapsområden är beroende av statligt stöd. Det finns dock även från 

forskarnas sida en förståelse för redovisningskravet samt att kvaliteten på forskningen 

bör förbättras. Kärki och Kortelainen (1998) föreslår att man vid mätning av antalet 

publikationer bör ställa dessa i relation till anslag och personal. Sett ur ett det 

perspektivet skulle det vara naturligt att kriterier för kvalitativ forskning såg annorlunda 

ut för forskare inom humaniora jämfört med forskare inom exempelvis naturvetenskap, 

eftersom forskare inom humaniora rör sig med knappa resurser. 

 

8.2 Den bibliometriska forskningsevalueringens möjligheter att 
avspegla kvalitet inom forskning inom humaniora  

Den aktuella debatten om bibliometrisk forskningsevaluering av humaniora kan sägas 

avhandla huruvida bibliometri som mäter kvantitet kan avspegla kvalitet. Jag utgår från 

de resonemang som återfinns i diskursen och analyserar dessa utifrån hur de avspeglas i 

ljuset av tidigare forskning.    

 

Det tycks som om aktörer inom den aktuella debatten är överens om att det finns ett 

värde i att internationalisera sin forskning i viss utsträckning och i framtiden låta sina 

publikationer genomgå citeringsanalys. Med hänvisning till Lucio-Arias och 

Leydesdorff (2009) kan man säga att än så länge har kodifieringen för en citeringspraxis 
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inom humaniora inte utvecklats fullt, men det har skett en differentiering eller införts en 

ny kommunikation vilken gör att existerande strukturer håller på att omdefinieras. 

 

Inom en diskurs i den aktuella debatten läggs stor vikt vid att forskning inom humaniora 

ska nå upp till högre kvalitet genom att öka sin internationella inriktning. Jämför man 

denna diskurs med tidigare forskning ser man att den tidigare forskningen menar att en 

sådan anpassning får ödesdigra konsekvenser för innehållet i forskning inom humaniora 

och vilken publik den vänder sig till. Enligt Nederhofs och Christiansen och Foss 

Hansens definition av humanioras publik och innehåll skulle cirka två tredjedelar av 

humanioras publik och innehåll försvinna. Det aktualiserar en frågeställning om 

konflikt i kvalitetskriteriet, som gäller om man ska inrätta sig efter elitism och egalitära 

normer. Inriktar man sig mot elitism når man inte ut till många och en alltför stark 

inriktning kan leda till konservatism och det kan hända att man missar nyskapande 

tendenser.   

 

Från administrativt håll anser man att kvaliteten på forskning av humaniora kan höjas 

genom att den anpassas till internationella genomsnitt för citeringsimpact. Inom ramen 

för den aktuella debatten förekommer det en diskurs som stämmer överens med detta 

förslag, nämligen att internationaliseringen kan ske som ett resultat av om man 

tillämpar citeringsanalys på vetenskapsområdet. Forskare inom humaniora kommer då 

att anpassa sitt publiceringsmönster efter internationella standarder. Frågan är dock om 

inte en internationalisering kan ske ändå, utan hjälp av citeringsanalysen. Christiansen 

och Foss Hansen (1993) skriver att:  

 
Den kulturelle forankring har implikationer for forskningsevaluering. Ønskes det 

vurderet med hvilken kvalitet, forskerne inden for et givent felt leverer den nationale 

produktionsopgave, kan dette ”kun” vurderes af nationale, eventelt nordiske ”peers”. 

Argumentet er her dels, at de pågældende skal være familiære med den nationale 

kultur, dels selvfølgelig at de skal kunne læse de relevante publikationer.
216

  

 

En aspekt som utsagor i uppsatsens material tar upp är att en ökad internationell 

inriktning inte uppmuntrar till den slags forskning forskare inom humaniora anser vara 

mest central. Man kan då dra slutsatsen att det är den nationella eller regionala 

forskningen som forskare inom humaniora värnar om mest. Christiansen och Foss 

Hansen (1993) skriver att det är den som berikar kulturen, präglar kulturförståelsen och 

deltagandet i diskussioner i samhället.
217

  

 

Enligt Christiansen och Foss Hansen (1993) skulle en ökad internationalisering föra 

med sig att innehållet i publikationer ändrade sig, till att fokusera mer på teorier och 

begreppsutveckling och mindre på berikande av kulturen, formande av kulturförståelsen 

och skapandet av diskussioner i samhället.  

 

I uppsatsens material förekommer det ett resonemang om att bibliometriska metoder är 

billigare att applicera än peer reviewmetoden. Vilken metod som betalar sig bäst, beror 

enligt andra utsagor i uppsatsen dock inte enbart på vilka som är mest kostsamma utan 

även på vad metoderna har för fördelar och nackdelar. Ett exempel är:  
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 [d]en forskningsform, der vil kunne betale sig, er den peer-reviewade artikel.
218

  

 

Ett liknande resonemang kan man även finna hos Scott (2007), inom tidigare forskning. 

Han refererar till Hackett och Chubin (1990), som menar att peer reviewmetoden bland 

annat befinner sig i spänning mellan värdeparet effectiveness och efficiency. Det handlar 

enligt Scott (2007) om att det är önskvärt att peer revieware utför sitt arbete grundligt 

och samtidigt att det inte tar för lång tid. Grundlighet kan medföra höga 

prestationsnivåer medan lång tid kan medföra ökade kostnader. Därför gäller det att 

hitta en balans mellan tilllämpandet av peer review och bibliometri.
219

 De flesta tidigare 

foskare anser att man bör använda båda utvärderingsmetoderna. 

 

De Bellis (2009) anser att peer review-metodens styrka bland annat ligger i att forskare 

kan känna sig trygga vid peer review, för att peer revieware gör kompetenta utlåtanden 

mot bakgrund av kollegors och företrädares insatser.
220

 Det kan dock säkerligen även ge 

en ökad känsla av trygghet om identifikation av publikationer sker i samarbete med 

bibliometriker, när man gör en utvärdering med hjälp av bibliometriska metoder.  

 

I uppsatsens material anses att bibliometri kan vara bra för att synliggöra förhållanden, 

bland annat att antalet samförfattade internationella publikationer ökar. Inom tidigare 

forskning menas dock att internationellt samförfattarskap komplicerar frågor som rör 

citeringspraxis och insatthet i andra länders forskning.
221

 Bland annat är det viktigt att 

självciteringar elimineras.
222

 Frågan är om kunskapen om detta är utbredd eller inte. 

Inom den aktuella debatten tycks det exempelvis vara vanligt att administratörer 

använder sig av bibliometrisk forskningsevaluering, och enligt tidigare forskning har 

dessa inte alltid tid att analysera resultatet av bibliometriska undersökningar noggrant.  

 

Inom både uppsatsens material och tidigare forskning anser man att vilken metod det 

ekonomiskt lönar sig att använda beror på flera variabler, som exempelvis metodernas 

för- och nackdelar samt hur de tillämpas. Inom Förbättring av evalueringsmetoder 

föreslås att forskare ska få mer inflytande och att kvantitativa evalueringsmetoder i 

högre utsträckning ska kompletteras med kvalitativa. Leydesdorff är i sin citeringsteori 

också inne på att det är en fördel att kombinera olika metoder. Han menar att man kan 

uppnå en mer organiserad förståelse genom att kombinera eventuella tolkningar som 

bibliometriska indikatorer resulterar i genom att sätta samman dem till en modell.  

 

Inom både diskursen och tidigare forskning förekommer kritik mot Impact Factorn. 

Alternativ till Impact Factorn föreslås, men åsikten att Impact Factor fortfarande skulle 

vara det bästa globala måttet. 
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8.3 Bibliometrisk forskningsevaluering och humanioras 
avvikande publicerings- och citeringsmönster  

I den aktuella debatten tar författare till artiklar och blogginlägg upp en rad särdrag för 

humanioras publicerings- och citeringsmönster samt debatterar dessa i förhållande till 

modeller för resursfördelning. Jag ämnar här utreda hur dessa resonemang reflekteras i 

tidigare forskning  

 

Cronin (1984) skriver att man bör tänka på citeringar som en process som reflekterar 

författares personligheter och professionella miljö i form av bibliografiska referenser till 

vetenskapliga publikationer.
223 

Leydesdorff (1998) skriver också att en citerings 

betydelse beror på kontexten, men då i stället var i det vetenskapliga systemet den 

befinner sig. Inom humaniora, där monografier skrivna av enskilda författare kan antas 

vara vanligare än samförfattade internationella publikationer är Leydesdorffs mikronivå 

mer aktuell än hans makronivå, därför att den visar hur enskilda författare och texter, 

och inte grupper av dessa förhålla sig till varandra inom citering.
 224

  

 

Det råder stridigheter om huruvida modellerna för resursfördelning kan skilja mellan 

olika slags publikationstyper. Den norska modellen tar större hänsyn till 

publikationstyper än den svenska som bara utgår ifrån ISI Web of Science. Störst 

hänsyn till olika publikationstyper förespråkar dock Moed, Luwel och Nederhof (2002) 

i tidigare forskning. Där föreslås bibliometriker samarbeta med forskare för en 

noggrann identifikation av publikationer. I modellen som syftar till att bygga upp en 

bibliometrisk indikator tar man hänsyn till humanioras särdrag inom publicering som 

innebär att vetenskapsområdet publicerar sig i stort antal fora och vänder sig till några 

olika publiker. De hävdar vikten av en noggrann datainsamling i samarbete med 

forskare, där stor vikt läggs vid identifiering av den enskilde forskarens produktion 

utifrån uppställda kriterier. Det gäller publikationer i böcker, doktorsavhandlingar och 

publikationer som överskrider fem sidor. Dessa kommer sedan att utgöra 

kärnpublikationer i den bibliometriska analysen. 

 

Samtliga aktörer i debatten och tidigare forskning verkar vara överens om att man vill 

öka registreringen av forskningsresultat, så att statistiken av vad som publiceras blir så 

komplett som möjligt. I tidigare forskning betonas i högre utsträckning än i debatten 

vikten av stringens vid insamling av data för att kunna genomföra evaluering med hjälp 

av kvantitativa indikatorer, exempelvis att uppmärksamma kvaliteten på insamlad data, 

som homonymer, synonymer och felstavningar. Statistik intar en nyckelroll i fråga om 

kvalitet, för att man med hjälp av statistik lättare kan beräkna potentiell osäkerhet och 

tillförlitlighet.   

 

I en diskurs inom den flytande signifikanten Citering hävdas att citeringsfrekvens inte 

alltid är jämförbar ens inom samma ämnesdisciplin.
225

 Eftersom humaniora utgörs av 

flera ämnesområden kan frågan vad en citering mäter anses vara aktuell när man vill 

jämföra ämnesområden med varandra utifrån citeringsfrekvens.   
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När det gäller metoder som inbegriper citeringsanalys och som har utvecklats speciellt 

för vetenskapsområdet humaniora skriver exempelvis Nederhof (2006) att CWTS har 

börjat använda en metod för att jämföra citeringsimpact hos publikationer som inte 

finns med i ISI Web of Science. Där används internationella referensvärden för 

citeringar för att jämföra publikationer.
 
 

 

Hemlin (1991) tar precis som en rad andra tidigare forskare upp komplementära 

användningsområden för citeringsanalys och per review, trots att det som vi kunnat se 

inte råder några skarpa skiljelinjer mellan metoderna. Han menar att citeringsanalysen 

och peer reviewmetoden fyller olika funktioner. Citeringsanalys lämpar sig bättre när 

man vill göra en diagnos av betydelsen av en forskningsprestation medan peer review 

passar bättre för att göra en prognos av utvecklingen av ett forskningsområde.
226

 Lucio-

Arias och Leydesdorff (2009) menar att för att göra en prognos kan man använda sig av 

intellektuella strukturer och göra en förenkling av dessa, eller använda sig av tidigare 

erfarenheter.
227
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9 Slutsatser 

Debattörer i den aktuella debatten kan enas om betydelsen hos nodalpunkterna 

publicering, evaluering och statistik. När det gäller publicering anser debattörerna att 

det är viktigt att ta hänsyn till både processen och den färdiga publikationen. Evaluering 

kan sammankopplas med problem i samband med evaluering, Det råder dock ändå inga 

oenigheter bland debattörerna om vad evaluering innebär. Statistik har som det 

framkommer egentligen två innebörder: datainsamlande och utvärdering med hjälp av 

statistik. Det råder dock konsensus om att man vill förbättra datainsamlandet.   

 

Vad det förekommer stridigheter om i den aktuella debatten handlar framförallt om att 

tillämpningen av bibliometrisk forskningsevaluering, bibliometri kontra peer review 

och förbättring av evalueringsmetoder. 

 

Debattörer har olika åsikter om vad det finns för förutsättningar för att tillämpa en 

bibliometrisk analys. I uppsatsens material finns en diskurs inom vilken det råder en 

generell skepsis gentemot kvantitativa metoder och en del åsikter om att det råder 

bristande dataunderlag för att kunna utföra citeringsanalys på vetenskapsområdet, i alla 

fall för om denna ska ligga till grund för beslut om ekonomiska anslag. I en annan 

diskurs, som också förhåller sig till citeringsanalys anser man att citeringsanalys kan 

tillämpas på humaniora och att det kan leda till att forskare inom humaniora blir mer 

medvetna om kvalitet och mer internationellt inriktade.  

 

Det förekommer en rad åsikter om peer review i förhållande till bibliometri. Det finns 

de debattörer som anser att bibliometri leder till likriktning inom forskning och att 

metoden är alltför förenklad. Vice versa finns det de som anser att peer review är en 

subjektiv metod som leder till förutsägbara resultat. Att citeringsanalys än så länge inte 

lämpar sig att tillämpa på humaniora beror på brister i dataunderlag. I synnerhet i 

tidigare forskning anser man att vikt bör läggas på identifikation av publikationer och 

det framkommer ett nära samband mellan dokumentation, det vill säga registrering och 

indexering av forskningsresultat, och evaluering.  

 

Det finns i uppsatsens material representerade ett antal funderingar om hur man kan 

förbättra bibliometriska evalueringsmetoder. Det hänger samman med en frustration 

över att det finns många metoder i omlopp och att det inte råder konsensus om att någon 

av dem skulle vara bättre att tillämpa än någon annan.  

 

Vid belysning av diskurserna i uppsatsens material mot bakgrund av tidigare forskning 

framkom det apropå humaniora och modeller för resursfördelning att bibliometrisk 

forskningsevaluering kan ha två helt olika syften beroende på om bibliometrisk 

forskningsevaluering ligger till grund för beslut om ekonomiska anslag eller inte. I förra 

fallet blir syftet kontroll, vilket framgår av diskurser i uppsatsens material, att 

debattörerna upplever det som att de inte har något inflytande och är underkastade 

formalistiska krav. Sett utifrån det perspektivet går det att uppfatta bibliometri som ett 

icke-värde. I senare fallet utgör syftet med bibliometri inlärning. Där interagerar 

bibliometriker och forskare med varandra bland annat för att identifiera publikationer 

och bygga upp en bibliometrisk indikator. Resultatet av undersökningen stannar då 

också i händerna på forskarna själva och det är upp till forskarna att avgöra hur de ska 

gå vidare utifrån det. Bibliometri kan då i stället uppfattas som ett värde.  
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Den bibliometriska metoden där syftet är inlärning kontrasterar bjärt mot den svenska 

modellen för resursfördelning där enbart citeringsindexet ISI Web of Science används 

för identifikation av publikationer. Att detta är aktuellt beror också på att humaniora i 

större utsträckning än andra vetenskapsområden publicerar sig i olika fora. Inom 

tidigare forskning problematiseras identifikation av publikationer i stor utsträckning till 

skillnad från inom den aktuella debatten. Inom den aktuella debatten finns en diskurs 

som anser att universitetsbiblioteket skulle kunna spela en större roll vid 

forskningsregistrering. 

 

I modellerna för resursfördelning och den aktuella debatten finns en diskurs som önskar 

att humaniora ska inrikta sig mer internationellt, för att detta kan leda till att 

forskningskvaliteten ökar. Tidigare forskning visar dock att om humaniora genomgick 

en sådan anpassning skulle den tappa stora delar av sin publik, bland annat den icke-

vetenskapliga och även en väsentlig del av sitt innehåll, bland annat den som behandlar 

den regionala och nationella kulturen och demokratifrågor.      
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10 Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att analysera den aktuella debatten om bibliometrisk 

forskningsevaluering av humaniora i Skandinavien 2007-2009 och därefter belysa den i 

ljuset av hur tidigare forskning resonerar kring bibliometrins värden och icke-värden. 

Med bibliometri avses i den här studien kvantitativa studier av den vetenskapliga 

litteraturen, dess struktur och utveckling.  

 

Kontexten för uppsatsen utgörs av statliga utredningars presentationer av nya modeller 

för resursfördelning, där bibliometri ingår som en avgörande faktor för fördelningen av 

det konkurrensutsatta, ekonomiska anslaget till institutioner. Kontexten är förutom detta 

även vetenskapsområdet humaniora med avseende på dess i förhållande till andra 

vetenskapsområden avvikande publicerings- och citeringsmönster.  

 

Uppsatsens material består av 85 artiklar och blogginlägg hämtade från Danmark, 

Norge och Sverige. Framförallt består materialet av tidskrifter knutna till universitetet. 

Tanken har varit att jag skulle samla ungefär lika många artiklar från Norge, Sverige 

och Danmark. Det har dock varierat något.   

 

Som analysmetod har jag använt diskursanalys, för att denna metod lämpar sig väl vid 

analysen av en debatt, där olika åsikter kommer till uttryck och konkurrerar om 

utrymme. Jag utgår från Laclau och Mouffes terminologi och förhåller mig fritt till 

Faircloughs analysmodell. Den teori jag använder mig av i uppsatsen är Leydesdorffs 

citeringsteori. Att jag valt just denna teori beror på att Leydesdorff är inspirerad av 

diskursanalysen och förhåller sig till det vetenskapliga systemet. Citeringsteorin 

avhandlar vad en citering mäter.  

 

I uppsatsens analys inleder jag med att klargöra vad debattörerna kan enas om i 

debatten, vilket visar sig vara om hur evaluering ska ske, samt hur man förhåller sig till 

publicering och statistik. Därefter går jag vidare och klarlägger vad det råder 

stridigheter om. De tre diskursiva formationer eller grupper av utsagor som 

stridigheterna kan sammanfattas kring är Tillämpningen, Bibliometri versus peer review 

och Förbättring av evalueringsmetoder. Dessa låter jag i uppsatsens andra del belysas 

med hjälp av hur tidigare forskare resonerar kring bibliometrins värden och icke-

värden.  

 

Slutsatser som jag kan dra utifrån undersökningen är att bibliometri har ett icke-värde 

när citeringsanalys tillämpas på humaniora i relation till ekonomiska aspekter och ett 

värde när metoden tillämpas i syftet inlärning.  

 

Att citeringsanalys än så länge inte lämpar sig att tillämpa på humaniora beror på brister 

i dataunderlag. I synnerhet i tidigare forskning anser man att vikt bör läggas på 

identifikation av publikationer. Det framkommer att det finns ett nära samband mellan 

dokumentation och evaluering och att universitetsbiblioteket eventuellt skulle kunna 

arbeta med forskningsregistrering.  

 

I modellerna för resursfördelning och den aktuella debatten finns en dominerande 

diskurs som anser att forskning inom humaniora bör inrikta sig mer internationellt. 

Tidigare forskning visar dock att det kan vara ödesdigert för vetenskapsområdet, för att 

det då kommer att tappa en väsentlig del av både innehåll och publik.  
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