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Abstract: The issue of using citation based indicators in the evaluation 

of science is widely discussed. Only recently did 

bibliometric indicators become one out of many means for 

the allocation of financial resources for scientific research at 

Swedish universities. The purpose of this thesis is to discuss 

the issue of using citations when evaluating science. The 

author studied the issue from the perspective of citers’ 

motives. Previous studies indicate differences in motivations 

for citing between separate research fields. The thesis will 

focus on the field of cardiology. A qualitative interview 

study with cardiology scientists is balanced against existing 

literature in the field of citers’ motives and evaluated in a 

theoretical framework based on normative and social 

constructivist theories. Results indicate multiple motives for 

citing. Normative reasons were generally more common but 

social constructivist motives were also observed. This 

outcome supports the notion that there exists no unifying 

citation theory. The use of citations within science 

evaluation is moderately supported, depending on the 

definition of the term science evaluation. The interview 

study implies that references are mainly chosen based on 

quality and relevance but instances of less preferable 

elements as persuasion, favouring national references and 

randomness of reference selection does also occur. This 

thesis is an incentive to continue studying citers’ motives in 

relation to citation oriented science evaluation within 

different fields of scholarship. A thorough quantitative study 

would either validate or question the use of citations within 

research evaluation on a more general level. 
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1. Inledning  
 

1.1 Citeringsanalysens historik 
 

1927 användes för första gången citeringsräkning för att utvärdera forskning (Bornmann 

& Daniel 2008). Denna tidiga bibliometriska evaluering kom att på 50- och 60-talen 

följas upp av en omfattande utveckling av metoder där publikations- och citeringsantal 

användes för att utvärdera forskning (Case & Higgins 2000). En avgörande händelse i 

utvecklingen av bibliometrisk evaluering skedde 1964 då Institute of Scientific 

Information (ISI) startade Science Citation Index (SCI), ett multidisciplinärt 

bibliografiskt index som till en början indexerade runt 600 vetenskapliga tidskrifter. SCI 

kom att expandera snabbt vilket ledde till att ISI valde att utveckla index även för 

samhällsvetenskaperna (Social Sciences Citation Index, SSCI) samt för konst och 

humaniora (Arts and Humanities Citation Index, A&HCI). Bibliometrins betydelse 

inom forskarvärlden har sedan dess vuxit parallellt med den kontinuerliga expansionen 

av dessa tre index. 1997 överfördes verksamheten till databasform på internet, 

tillgänglig för betalande prenumeranter (Moed 2005, s. 11f). 

 

SCI utvecklades ursprungligen med intentionen att användas som ett verktyg för 

återvinning och dissemination av vetenskaplig litteratur (Moed 2005, s. 12). Relativt 

omgående kom det dock att användas för syften som det i grunden inte var avsedd för, 

nämligen utvärdering av litteratur, individer, institutioner och länder (Davis 2009). 

Garfield (1979, s. 23f), skaparen bakom SCI, hakade dock på den här trenden och 

konstaterade att citeringar var det mest objektiva måttet som fanns för att bedöma 

forsknings betydelse och Cole & Cole (1971) drog paralleller mellan citeringar och 

kvalitetsbegreppet.  

 

Till en början var det främst universiteten som använde ISI:s index för att utvärdera 

forskning, under de senaste årtiondena har denna form av vetenskapsevaluering kommit 

att vinna mark inom statlig förvaltning och nationell fördelning av forskningsresurser i 

flertalet europeiska länder (De Bellis 2009, s. 243; Weingart 2005, s. 125; Wästlund 

2010, s. 13). Moed (2005, s. 15) talar om en ökad betoning på effektivisering av statligt 

finansierad forskning. I relation till detta behöver stater systematiska 

utvärderingsmetoder för att optimera resursfördelning, rationalisera 

forskarorganisationer samt för att uppmuntra produktivitet inom forskning. Statistik och 

lättillgängliga siffror som kan ställas mot varandra är i ett sådant sammanhang ett 

tillsynes enkelt och användbart medel för att kunna ta informerade beslut om hur 

forskning ska finansieras.  

 

Sedan 2009 används citeringsanalys som en av flera metoder vid bedömning av 

forskarprestationer och fördelning av forskningsresurser till svenska högskolor och 

universitet. Denna bibliometriska komponent baseras huvudsakligen på att antalet 

citeringar mäts för varje lärosäte och att skillnaderna i citeringstradition mellan olika 

ämnen kompenseras genom en s.k. fältnormering mot världsgenomsnittet för varje 

ämnesfält (Bibliometrisk indikator som underlag för medelsfördelning 2009, s. 6 & 10). 

Modellen bygger på SOU-rapporten Resurser för kvalitet (Resursutredningen 2007, s. 

241), även kallad RUT 2, där användning av citeringar motiveras med att fenomenet 

anses vara ett tecken på verksamhet med kvalitet. 
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Denna reform har dock föregåtts av en omfattande debatt kring bibliometrins relevans 

som underlag vid fördelning av forskningsresurser (Cullhed 2008; Larsson 2009; 

Nordin 2008). Det finns flera orsaker till oenigheten runt användning av bibliometriska 

indikatorer, såsom citeringsantal, vid fördelning av forskningsresurser. Bohlin-Klarquist 

(2006, s. 44f) sammanfattar ett antal problem med insamling av data ur citeringsindex 

som påvisats i litteraturen: 

 

 Täckningsgrad, det sker ett selektivt urval av litteratur. 

 Disciplin, olika discipliner använder sig av olika typer av publikationer och 

citeringspraxis ser olika ut. 

 Resultaten påverkas av självciteringar. 

 Negativa citeringar kan påverka resultaten. 

 Citeringsindexens angloamerikanska betoning. 

 Publikationernas språk. 

 Informationens tillgänglighet. 

 Tekniska fel i citeringsindexen som synonymer, homonymer, namnändringar 

och stavfel  

 

1.2 Citeringsmotiv 
 

Utöver ovan nämnda bekymmer finns det en annan central problematik med att använda 

citeringar som en indikator vid utvärdering av forskning och det är att det inte finns 

någon konsensus kring vad citeringar egentligen mäter (Cronin 1984; Weingart 2005). 

Shadish och medförfattare (1995) ställer sig den retoriska frågan varför forskare 

behöver bry sig om vad citeringssiffror betyder och följer upp detta med att konstatera 

att citeringsstatistik idag används för att dra slutsatser om nästintill varje aspekt av en 

forskares arbete. Shadish et.al. fortsätter med att fastställa att utveckling inom 

forskningsdiscipliner, fakulteter, individuella forskare och tidskrifter tillhör de som 

bedöms utifrån bibliometriska siffror. Leydesdorff och Amsterdamska (1990, s. 305) 

formulerar det i mer teatraliska termer då de anser att ”[c]itation analysis has conquered 

the world of science policy analysis”. Den djupgående inverkan som citeringsanalys nu 

har på distributionen av forskningsresurser leder Shadish et.al. (1995) till slutsatsen att 

det krävs en omfattande kännedom om en sådan betydelsefull variabel som citeringar. 

Nicolaisen (2007) instämmer och drar slutsatsen att kunskap om citeringsbeteende är 

oumbärligt för att kunna avgöra om det i över huvud taget är meningsfullt att använda 

citeringsanalys vid forskningsevaluering. 

 

Samtidigt som betydelsen av insikter i orsakerna bakom citeringar betonas finns det en 

oenighet i frågan om vilka motiv som ligger bakom referenserna. Utöver diskrepanser 

mellan de listor av motiv som dykt upp sedan frågan först lyftes finns det 

grundläggande meningsskiljaktigheter om vilka idéer och motivbilder som finns bakom 

citering. Dessa kan i stor utsträckning delas upp i två teoretiska block med normativ 

teori på en sida och social konstruktivistisk teori på den andra. Medan normativa 

förespråkare som Merton (se Nicolaisen 2007) menar att citering styrs av en uppsättning 

regler samt att forskare plikttroget hänvisar till alla deras intellektuella influenser så 

anser socialkonstruktivister som Latour & Woolgar (1986) att vetenskaplig publikation 
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handlar om övertalning
1
 och att citering är ett av de verktyg som kan användas för att på 

mer eller mindre ärligt vis höja sin status inom vetenskapssamfundet. 

 

1.3 Problembeskrivning 
 

Den växande industrin av bibliometrisk forskningsevaluering har inspirerat till flertalet 

studier där relevansen för denna typ av evaluering har diskuterats utifrån olika 

perspektiv. Ett perspektiv som ovanstående stycke belyser är motiven bakom citeringar. 

Det framgår tydligt att detta är en aspekt som måste belysas om citeringar ska kunna 

valideras som verktyg vid utvärdering av forskning. Med andra ord fordras kunskap om 

vad citeringar innebär och vilka motiv forskare har för att citera.  

 

Tidigare studier visar att citeringsbeteendet skiljer sig åt med avseende på discipliner 

och t.o.m. mellan specialiteter inom samma disciplin (Case & Higgins 2000; Harwood 

2009; Weingart 2005). Av praktiska skäl omfattar därför studien endast den avgränsade 

disciplinen kardiologi som till författarens vetskap ännu inte utforskats sett till motiv 

bakom citeringar. Tolkningen av resultaten från den empiriska studien gäller endast den 

studerade disciplinen. 

 

Utifrån denna problembeskrivning avser denna studie att belysa möjliga citeringsmotiv 

samt relatera dessa till syftet med citeringsbaserad forskningsevaluering. 

 
1.4 Syfte och frågeställning  
 

Syftet med kandidatuppsatsen är att öka förståelsen för vilka motiv som ligger bakom 

citeringar samt att nå klarhet i citeringars lämplighet som indikator vid bibliometriska 

utvärderingar inom kardiologi utifrån perspektivet citeringsmotiv. För att uppnå detta 

syfte valdes följande frågeställningar: 

 

 Vilka motiv ligger bakom kardiologiforskares citeringar?  

 Hur påverkar dessa motiv resonemanget kring om citeringar är lämpliga att 

använda sig av vid utvärdering av forskning? 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Som nämnt i stycket ovan har tidigare forskning visat att citeringsbeteende skiljer sig åt 

mellan olika discipliner, av denna orsak begränsas uppsatsen till en tydligt definierad 

disciplin. Den valda vetenskapsgrenen är kardiologi. Studien avgränsas också med 

hänsyn till begreppet utvärdering av forskning som för en grundligare analys bör 

studeras mer ingående. I samband med detta skulle en mer uttömmande empirisk och 

teoretisk undersökning av utvärderingsrelaterade begrepp som kvalitet, impact och 

användning vara lämpliga. 

 

Dessa avgränsningar innebär att resultaten från studien endast kan ses som relevant för 

forskning inom den medicinska specialiteten kardiologi.  

 

                                                 
1
 Övertalning är i relation till citeringsmotiv ett mångtydigt begrepp som får en mer uttömmande 

beskrivning i 3.2 Socialkonstruktivistisk teori och i 6.1.4 Övertalning. 
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1.5.1 Kardiologi som forskningsområde 
 

kardiologi (nylat. cardiologi´a, av kardia och -logi´a '-lära', '-vetenskap', av lo´gos 'ord'), 

medicinsk specialitet med ansvar för utredning, behandling och rehabilitering av individer 

med hjärtsjukdomar. Specialiteten utvecklades från 1940-talets mitt från internmedicinen. 

Vid denna tid började man genomföra komplicerade utredningar med hjärtkateterisering, 

och därmed möjliggjordes kirurgisk behandling av medfödda hjärtmissbildningar och 

hjärtklaffssjukdom. 

Viktiga kardiologiska framsteg under 1950-60-talen var utvecklingen av 

läkemedelsbehandling av hjärtsjukdomar, med t.ex. diuretika och betablockerare. Under 

1960-talet infördes behandling med pacemaker. Särskilda avdelningar för hjärtinfarktvård 

(HIA) inrättades från 1960-talets mitt. Andra betydelsefulla landvinningar är icke-invasiva 

undersökningsmetoder av typen ekokardiografi och möjligheten att vidga förträngda 

kranskärl genom ingrepp med hjälp av kateter (angioplastik). 

Från att ha varit en invärtesmedicinskt präglad disciplin har den moderna kardiologin 

alltmer blivit en högteknisk, interventionellt inriktad medicinsk disciplin. En professur i 

kardiologi inrättades 1983 i Göteborg, och senare tillkom professurer i Lund, Stockholm, 

Uppsala och Umeå (Nationalencyklopedin - NE SKOLA 2010). 

 

ISI:s analytiska verktyg Journal Citation Reports (2008) visar att det finns 79 

indexerade tidskrifter inom ämnesområdet ”Cardiac & Cardiovascular systems”. Högst 

Journal Impact Factor (JIF)
2
 har: 

 

1. Circulation    14.595 

2. Journal of the American College of Cardiology  11.438 

3. Circulation Research    9.989 

4. European Heart Journal   8.917 

5. Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine  5.972 

 

Artiklar inom kardiologi är dock inte begränsade till dessa 79 tidskrifter, flertalet 

artiklar inom denna specialitet publiceras i tidskrifter med högre status som klassas som 

internmedicin och allmänna medicinska. Exempelvis i tidskrifter som New England 

Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association och Lancet vilkas 

JIF värden är 50.017, 31.718 och 28.409. 

 

2009 delade vetenskapsrådet (Vetenskapsrådets årsredovisning 2009, s. 49f) ut ca 1 

miljard kronor till medicinsk forskning varav drygt 50 miljoner delades ut till forskning 

relaterad till hjärtat och kärlsystemen. Detta är den femte största anslagssumman inom 

det medicinska området som delas upp i 29 specialiteter. 

 

Kardiologi kan som forskningsområde delas upp i ytterligare specialiteter och 

kombineras dessutom med andra medicinska discipliner inom forskningen. Forskningen 

kan sägas ha ett mycket stort kliniskt värde då statistiken visar att hjärt- kärlsjukdomar 

var den vanligaste dödsorsaken i Sverige 2008 då denna förklaring låg bakom ca 40 % 

av dödsfallen (Dödsorsaker 2008, s. 6) 

 

 

 

                                                 
2
 Journal Impact Factor är det antal citeringar per artikel som en tidskrift i genomsnitt får under en 

begränsad tid (Kärki & Kortelainen 1998, s. 21) 
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2. Tidigare forskning  
 

Flertalet studier har utförts för att försöka utröna motiven bakom citeringar. Dessa 

studier har generellt baserats på tre olika metoder: (1) innehålls/kontext analys, (2) 

självadministrerade enkäter och (3) intervjuer (Bornmann & Daniel 2008; Case & 

Higgins 2000). Nedan följer en sammanställning av en uppsättning studier som kan 

sorteras in under dessa kategorier samt ett kapitel om vad det är man utvärderar med 

hjälp av citeringar. 

 

2.1 Innehålls/kontextanalyser 
 

Denna form av analys söker relationen mellan citerande och citerat dokument antingen 

genom att undersöka citeringar utifrån klassifikationstaxonomier baserade på analys av 

kontext eller genom att analysera det semantiska innehållet i de citerade styckena 

(Bornmann & Daniel 2008).  

 

1962 publicerade Garfield, grundaren av SCI, en artikel där han kategoriserade 

citeringsmotiv baserat på citeringarnas placering i texten, det språkliga innehållet, 

variationer och regelbundenheter i användandet. Garfield konstaterade att den vanligaste 

orsaken till att citera är att tillhandahålla dokumentation eller stöd för olika uttalanden 

men tillägger att det finns flertalet andra skäl. Ingen statistik gavs dock gällande hur 

vanligt förekommande de olika kategorierna är. Garfield listade följande citeringsmotiv: 

 

1. Hylla pionjärer 

2. Ge erkännande till relaterade arbeten (Hylla kollegor) 

3. Identifiera metodologi, utrustning etc. 

4. Tillhandahålla bakgrundsläsning 

5. Rättelse av eget arbete 

6. Rättelse av andras arbete 

7. Kritik av tidigare arbete 

8. Styrkande av påståenden 

9. Uppmärksamma forskare på kommande arbeten 

10. Leda uppmärksamhet till dåligt spridd, dåligt indexerat eller icke citerat arbete 

11. Styrkande av data och fakta (fysiska konstanter etc.) 

12. Identifiering av originalpublikationer där idéer eller begrepp diskuterats 

13. Identifiering av originalpublikation eller annat arbete som beskriver ett 

eponymiskt koncept eller begrepp som t.ex. Hodgkins sjukdom (…) 

14. Förkasta andras arbeten eller idéer (negativa påståenden) 

15. Bestrida tidigare anspråk från andra (negativa hyllningar) 

 

Moravcsik och Murugesan (1975) utförde 13 år senare en studie som de ansåg vara den 

första djupgående studien om citeringars kvalitet. Materialet som analyserades var 

artiklar publicerade i tidskriften Physical Review, som berör ämnet högenergifysik. De 

hade fyra dikotomier utifrån vilka de undersökte motiven bakom citeringar i dessa 

artiklar: 

 

1. Är referensen konceptuell eller operationell, handlar om huruvida referenserna 

används för teoretiskt stöd eller för att hänvisa till ett verktyg/en teknik. 
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2. Är referensen organisk eller slentrianmässig, handlar om huruvida referenserna är 

nödvändiga för texten eller om de bara finns där för att bekräfta att en text inom 

samma område författats. 

3. Är referensen evolutionär eller alternativ, handlar om referensen är till för att texten 

bygger på en annan text eller för att texten ska ses som ett alternativ till en annan 

text. 

4. Är referensen bekräftande eller negativ, handlar om texten ger stöd till referensens 

slutsatser eller om den ger motsägande resultat (negativa referenser/citeringar). 

 

Resultaten av undersökningen visade bl. a. att ca 2/5 (41 %) av referenserna var av den 

typen som inte är nödvändiga för texten utan de bara finns där för att bekräfta att en text 

inom samma område författats. Ungefär 1/7 (14 %) av referenserna var s.k. negativa 

referenser. Moravcsik och Murugesan menar att resultaten i deras undersökning 

överskuggar validiteten av hur citeringssiffror används vid forskningsevaluering. 

 

Chubin & Moitra (1975) undersökte samma år citeringar i 43 texter publicerade i olika 

fysiktidskrifter för att sortera dem utifrån kategorierna: 

 

- Referensen är central för artikeln 

- Referensen är inte direkt kopplad till artikelns ämne men är fortfarande 

nödvändig 

- Referensens fynd/idéer stödjer artikeln 

- Referensen citeras utan att kommenteras (slentrianmässiga) 

- Referensen ses som delvis felaktig och artikeln korrigerar den 

- Referensen ses som totalt felaktig och artikeln erbjuder en alternativ tolkning 

 

De tre första kategorierna var de vanligast förekommande medan endast 5 % av 

referenserna sågs som delvis felaktiga och inga referenser ansågs vara totalt felaktiga. 

Det bör också tilläggas att en femtedel av citeringarna var sådana som gjordes utan att 

kommenteras. Chubin & Moitras studie visade också att det fanns betydande 

intradisciplinära skillnader bakom citeringsmotiv, något de ansåg berodde på vilken 

artikeltyp som använts.   

 

Spiegel-Rösing (1977) har genomfört en kontextanalys av citeringar från 66 artiklar i 

tidskriften Science Studies. 13 citeringsmotiv identifierades varav den överlägset 

vanligast förekommande orsaken att man citerade var för att stödja ett påstående eller en 

slutsats alternativt för att hänvisa till relevant information, 80 % av citeringarna kunde 

härledas till detta motiv. Andelen kritiska citeringar var mycket låg, endast 2 %. 

 

2.2 Självadministrerade enkäter 
 

Vinkler (1987) har i sin studie låtit ett antal forskare kommentera de referenser de 

använt sig av i en av deras artiklar genom ett frågeformulär. Närmare bestämt 20 

forskare inom kemiområdet. Forskarna fick kommentera sina referenser utifrån två 

huvudområden, professionella motiv och sociala motiv, som delades in i ytterligare 

undergrupper. De professionella motiven var relaterade till det teoretiska och praktiska 

innehållet i en refererad text medan sociala motiv var relaterade till en önskan att knyta 

band inom det vetenskapliga samhället. Forskarna kunde ge flera olika orsaker till en 

referens om de ville. Resultaten visade att professionella motiv generellt var mycket 
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vanligare än sociala motiv bortsett från att det var vanligt att lyfta fram ens egna tidigare 

bedrifter (37 %). Andelen negativa citeringar var mycket låg (5 %). Som slutsats 

konstaterade Vinkler att eftersom professionella motiv dominerade undersökningen så 

kunde citeringar fortfarande ses som pålitliga bibliometriska indikatorer.  

 

Canos studie från 1989 är ett empiriskt test av den modell för citeringsbeteende som 

Moravcsik och Murugesan presenterade 1975. 21 forskare inom 

byggnadsingenjörsdisciplinen deltog i studien. Varje forskare fick en kopia på två av 

deras senaste publikationer och ett frågeformulär baserat på Moravcsik och Murugesans 

modell. Där skulle de bl. a. klassificera vilka typer av citat som fanns i deras texter och 

hur viktiga citaten var för texterna. Resultaten av studien visade att den vanligaste 

kategorin av citat var sådan som enbart var till för att bekräfta att en text inom samma 

område författats (26 %). Andra vanliga orsaker var citat som var nödvändiga för 

förståelsen av artikeln (21 %) och konceptuella citat som behövdes för att redogöra för 

koncept/teorier från andra artiklar (19 %). Andelen negativa citat var bara 2 %. Cano 

introducerade också tanken att olika sorters citat är mer frekventa i olika delar av 

artiklarna. Exempelvis så är de slentrianmässiga citaten vanligare i inledningen av en 

artikel. I introduktionen fanns generellt flest citat. Cano konstaterade också att en 

referens värde för texten kunde associeras med hur många gånger den citeras i 

publikationen.  

 

Bonzi & Snyder gjorde 1991 en studie över 51 forskare på State University of New 

York College och Syracuse University där de undersökte motiven bakom självciteringar 

och citeringar till andra inom olika naturvetenskapliga inriktningar. Respondenterna fick 

själva välja ut en artikel de skrivit medan Bonzi & Snyder valde ut ett antal citat i dessa 

artiklar som de skulle kommentera. Bonzi & Snyder baserade sina frågor på hur andra 

författare tidigare klassificerat olika citeringsmotiv samt en pilotstudie med intervjuer 

där de kom fram till ett antal andra kategorier. Studien visade att de viktigaste orsakerna 

bakom citeringar till andra artiklar var att; identifiera relaterade artiklar (64 %), tidigare 

arbete som texten bygger på (40 %), det bästa/mest relevanta arbetet som texten bygger 

på (48 %). En citering kunde bero på olika saker varför procentantalen inte tillsammans 

blir 100. En annan motivkategori som togs upp var den som rörde underbyggande av 

påståenden. Den kategorin nämndes vid 29 % av citaten. 17 % av citaten till andra 

artiklar var s.k. negativa citeringar. En av författarnas slutsatser var att orsakerna bakom 

självciteringar och citeringar till andra inte skiljer sig åt särskilt mycket. 

 

Liu (1993) har genomfört en studie över 415 forskare som publicerat artiklar i 

tidskriften Chinese Physics under åren 1981-1987. Dessa forskare fick svara på frågor 

om en av deras nyligen publicerade texter i en enkätstudie. Frågorna handlade bl.a. om 

hur stor del av deras referenser de ansett vara viktiga för sin forskning. 84 % utav dessa 

415 forskare ansåg att mindre än 80 % av referenserna var essentiella för deras artiklar. 

44 % ansåg att mindre än 40 % av referenserna var viktiga för deras artiklar. Vidare 

visade undersökningen att övertalning (persuasion) var en viktig aspekt bakom 

citeringar. I relation till detta ansåg drygt hälften av respondenterna (50,8%) att 

författarens status hade viss eller stor betydelse när de valde referenser. En majoritet av 

respondenterna (62,6%) övervägde dessutom huruvida referenser var publicerade i 

prestigefulla tidskrifter när de valde vilka referenser de skulle använda.  

 

Shadish et.al. (1995) har till sin artikel genomfört tre studier av forskares motiv för 

citeringar inom psykologi. Studierna resulterade i sex olika klasser av citeringsmotiv: 
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1. Citering av klassiska referenser, skrivna av erkända forskare 

2. Negativa citeringar som motsäger referenser 

3. Citering av referenser som stödjer texten 

4. Citering av referenser som presenterar ovanliga eller innovativa metoder/teoretiska 

aspekter 

5. Citeringar av referenser som kraftigt influerat författaren 

6. Citeringar som görs av sociala orsaker, t.ex. referensen är skriven av någon som är 

inblandad i granskningsprocessen. 

 

Shadish et.al. genomförde sedan en multivariat analys för att undersöka vilka av de 

ovan nämnda kategorierna som kunde kopplas till väl citerade artiklar. Analysen visade 

att väl citerade artiklar ofta citeras för att de ses som klassiska referenser och är skrivna 

av erkända forskare. Sociala orsaker var ytterst ovanliga. 

 

Case & Higgins (2000) har genomfört en studie som inkluderar 32 citeringsmotiv. 

Utifrån dessa skickades enkäter ut till författare inom kommunikationsvetenskap som 

citerat en av två kända forskare på området. I resultaten framträdde fem motiv till 

citering ur mängden: 

 

1. Referensen ger en översikt över tidigare forskning på området (24 %) 

2. Referensen är en konceptmarkör (20 %) 

3. Referensen dokumenterar en metod eller design som används (11 %) 

4. Referensen legitimerar ämnet i artikeln (11 %) 

5. Referensen är skriven av en erkänd auktoritet på området (5 %) 

 

Case & Higgins genomförde precis som Shadish et.al. även en multivariat analys av sitt 

material som visade att de artiklar som får mycket citeringar citeras av följande orsaker: 

(1) för att de uppfattas som nya på området, kända, samtidigt som de handlar om samma 

ämne som publikationen; (2) för att författaren tror att citering av ett prestigefullt arbete 

kommer höja hans artikels nivå av auktoritet; (3) för att kritisera referensen, vilket i sin 

tur etablerar författaren som en auktoritativ och kritisk tänkare.  

 

Kim (2004) har gjort en enkätstudie över 321 forskare inom samhällsvetenskaperna och 

frågat dem om citeringsmotiv. Kim har utgått från citeringar som en social produkt, 

sprungen ur forskarnas interaktion med deras sociala omgivning. Respondenterna fick 

kommentera sina referenser utifrån fem olika svarsalternativ som byggde på tidigare 

studier om citeringsmotiv; (1) Konceptuella motiv. (2) Metodologiska motiv. (3) 

Övertalning, inkluderar positiva, praktiska och negativa motiv. (4) Slentrianmässiga 

(Perfunctory) motiv . (5) socialt motiverade citat bygger på personliga relationer och 

vilken kunskap man är bekant med. Den procentuella fördelningen blev relativt jämn: 

 

Konceptuella  29,74% 

Övertalning  24,59% 

Slentrianmässiga 22,81% 

Metodologiska 19,88% 

Socialt motiverade 2,97 % 

 

Tang & Safer (2008) har genomfört en enkätstudie med biologi- och psykologiforskare 

för att ta reda på vikten av samt orsakerna bakom enskilda citeringar. För att utveckla en 
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lista av citeringsmotiv att basera studien på användes studierna av White (2001), Brooks 

(1986) och Liu (1993). Det visade sig att motiven till citeringar var mycket lika mellan 

de två grupperna. Bristen på skillnader förklarar Tang & Safer med att citeringspraxis 

inom psykologidisciplinen ligger närmare naturvetenskaperna än 

samhällsvetenskaperna. De två mest framträdande orsakerna till att citera var för att ge 

generell bakgrundsinformation (37,3%) och för att hänvisa till koncept/idéer (31 %). 

24,3 % var till för att beskriva metoder och data. Endast 3,3 % kunde relateras till 

gruppen negativa citeringar. Tang & Safer undersökte även hur dessa citeringsmotiv 

spreds ut över texterna samt hur viktiga författarna ansåg att varje enskilt citat var. Detta 

ledde till slutsatserna att bakgrundsciteringar var vanligast i introduktionen, 

metodciteringarna dominerade i metoddelen och de koncept/idébeskrivande citaten var i 

majoritet i resultat och diskussionsdelarna. När det gäller de individuella citatens 

betydelse för publikationen visade det sig att metodciteringarna samt 

koncept/idéciteringarna sågs som mycket viktiga medan referenser som enbart citerades 

i introduktionen för att ge bakgrund sågs som mindre viktiga. Denna sistnämnda grupp 

placerar Tang & Safer inom Moravcsik & Murugesans grupp slentrianmässiga citat. 

Författarna kunde också bekräfta hypotesen att desto fler gånger en referens citeras i en 

artikel desto mer central är den för publikationen. Självciteringar visade sig tillhöra de 

citeringar som är viktigare för publikationen, generellt hamnade de inom kategorin 

koncept/idéciteringar. 
 

2.3 Intervjuer 
 

Prabha (1983) har genomfört en enkätstudie kombinerat med en intervjustudie med 19 

medlemmar av fakulteten för affärsadministration på universitetet i Illinois. Varje 

deltagare fick tillsammans med en enkät tillgång till en av de artiklar han/hon författat. 

Utifrån dessa artiklar skulle de svara på om (1) hur många av källorna som de faktiskt 

läst, (2) hur många artiklar de läst specifikt i förberedelse för författandet av artikeln 

och (3) hur många av referenserna som de ansåg viktiga för utvecklandet av temat i 

artiklarna. Prabha ville med andra ord ta reda på huruvida referenser faktiskt hade 

använts, i vilken omfattning författarna använde sig av de olika källorna, författarnas 

åsikter om referensernas betydelse för deras artiklar och antalet artiklar som lästs som 

inte fått plats i referenslistan. Intervjuerna gjordes sedan för att försäkra sig om att man 

förstått svaren rätt och att deltagarna förstått frågorna rätt. Resultaten visade att endast 4 

% av referenserna aldrig hade lästs, 63 % hade lästs specifikt inför författandet av 

artikeln medan 33 % av referenserna hade lästs vid ett tidigare tillfälle. När det gäller 

referensernas betydelse för artikeln gavs deltagarna svarsalternativen tung (heavily), 

måttlig (moderately) och perifer (peripherally). Så mycket som ungefär hälften av 

referenserna (48 %) ansågs vara av perifer betydelse. Mindre än en tredjedel av 

referenserna ansågs avgörande för författandet av artiklarna.  

 

Brooks (1985) genomförde precis som Prabha en intervjustudie med ett antal forskare 

vid ett universitet. Skillnaden i urvalet var dock att Brooks valde att plocka deltagare 

från ett stort antal olika fakulteter på universitetet, det totala antalet deltagare var 26 

utspritt på 19 fakulteter. Brooks valde att strukturera intervjuerna utifrån 7 olika motiv 

för citeringar som han plockat ut baserat på genomgång av det tillgängliga empiriska 

materialet kring citeringsbeteende. Dessa 7 motiv var: (1) nyhetsvärde vilken handlade 

om hur inställda deltagarna var på att använda nytt material; (2) negativa referat; (3) 

operationell information handlar om att använda sig av metoder/tekniker/slutsatser från 

referenser, (4) övertalning handlade om att använda sig av referenser för att övertyga 
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om sin artikels korrekthet; (5) positivt erkännande; (6) uppmärksammande referat 

handlade om nytt/annat relevant och intressant material; (7) social konsensus handlade 

om att lista referenser enbart för att man tror att kollegor tycker de är viktiga. För att 

svara på frågorna fick deltagarna kryssa i skalor som rankades från ett till tre, 

möjligheten fanns att ge flera olika motiv till en och samma referens. Slutsatser av 

studien blev bl. a. att övertalning var den överlägset viktigaste orsaken bakom att 

referera. Nyhetsvärde och positivt erkännande fick en del stöd, Brooks gav möjligheten 

att detta kunde bero på att dessa två kategorier liknade övertalningskategorin. De andra 

motiven fick mycket låga siffror, däribland negativa referat och social konsensus. 

Brooks avslutar med att konstatera att olika författare citerar av olika orsaker och att 

citering är ett komplext fenomen. 

 

Ett år efter sin första studie gör Brooks (1986) en likadan undersökning den här gången 

med 20 andra forskare utspridda på 15 fakulteter, natur- såväl som 

samhällsvetenskapliga sådana. I denna artikel drar han en tydligare parallell kring hur 

de 7 olika motivgrupperna hänger samman. De flesta (70,7%) av referenserna hade en 

kombination av flera olika citeringsmotiv. De 7 motiven kunde delas in i tre grupper; 

(1) övertalning, positivt erkännande, nyhetsvärde och social konsensus, (2) negativa 

referat och (3) uppmärksammande referat och operationell information. Den första 

gruppen dominerades, precis som i Brooks första studie av övertalningsmotivet. Brooks 

tolkar svaren kring denna grupp av referenser som att det handlar om nya och viktiga 

texter. När det gäller negativa referat anser han att negativa referenser kan vara dolda 

bakom oseriösa hyllningar eller kombineras med positiva kommentarer. Den tredje 

gruppen ser Brooks enbart som att författarna refererar till texter som ger 

bakgrundsinformation. Brooks såg dessa tre motivgrupper som en bas som framtida 

undersökningar skulle kunna bygga på.  

 

White & Wang (1997) har genomfört en intervjustudie med 12 jordbruksekonomer om 

deras motiv till citeringar. Denna studie skiljer sig ur mängden eftersom att 

respondenterna intervjuades vid två tillfällen. Dels tidigt i projektet när författarna läste 

in sig på sitt område och dels i slutet av projektet när texterna var färdiga. 

Undersökningen står också ut från de andra därför att respondenterna inte givits några 

svarsmöjligheter utan har själva fått beskriva orsaker till citeringar med sina egna ord. 

White och Wang skiljer på vad citerade dokument bidrar med och kriterier för att välja 

referenser. Vad citat/referenser bidrar med är; 

- Analogier/kontraster/jämförelser: koncept används för att jämföra med 

- Bekräftelse: koncept används som stöd för artikelns diskussion 

- Data: data/information från referensen används 

- Identifiering av upphovsmannen 

- Rättfärdigande: Berättigande av artikeln 

- Metodologi: Artikeln använder sig av metodologi från en referens 

- Perifer/ceremoniell: Relaterar inte till artikeln men författaren känner ett ansvar 

att hänvisa till denna litteratur, ex. p.g.a. anpassning efter bedömare 

- Teorier/koncept/definitioner 

- Verifikation: För att kontrollera om något har eller inte har gjorts 

 

28 kriterier bakom val av referenser delas in i tre grupper; (1) interna orsaker handlar 

om dokumentet som ska citeras, exempelvis vem författaren eller vilken tidskriften är 

(2) självrelaterade orsaker handlar om forskarens intellektuella och fysiska möjligheter, 

exempelvis om texten är tillgänglig (3) externa orsaker handlar om hur texten kommer 
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att mottas av tidskrifter, finansierare, kollegor etc. Precis som Brooks (1985) kommer 

White och Wang till slutsatsen att citering är en komplex, flerdimensionell aktivitet som 

bl. a. innefattar val gällande hur dokument kan bidra och kriterier för dessa dokument. 

Vid en sammanfattning konstaterar White och Wang att deras viktigaste fynd är; (1) 

Forskare använder fler dokument än de citerar. (2) Hur dokumenten bidrar verkar vara 

en huvudfaktor i valet av referenser. (3) Forskare använder sig av flertalet kriterier för 

att utvärdera referenserna. (4) Vissa val av referenser verkar bero på externa faktorer, 

ex. hur den slutgiltiga texten kommer att bedömas av andra. 

 

Harwood (2009) har genomfört en intervjustudie med 12 forskare inom datavetenskap 

och sociologi för att jämföra deras åsikter om vilka motiv som ligger bakom citeringar. 

De fick precis som respondenterna i White & Wangs studie fritt kommentera citeringar 

de gjort i sina egna artiklar, med andra ord gavs de inga checklistor/kategorier att 

placera sina citeringar i utan fick själva ge citeringarna attribut. De fick ge varje enskild 

citering så många förklaringar som de ville.  

 

I intervjuerna identifierades 11 citeringsmotiv (citeringsfunktioner); 

(1) Skyltning – för att hjälpa mindre insatta läsare att sätta sig in i materialet, för att 

undvika längre förklaringar och för att spara utrymme 

(2) Stöd – för att rättfärdiga ämnesvalet, metoden och/eller påståenden 

(3) Erkännande – för att signalera att någon annan ligger bakom idén/metoden 

(4) Positionering – för att identifiera representanter av olika åsikter, förklara en 

ståndpunkt i detalj och/eller för att följa en forskares/ett fälts utveckling över tid 

(5) Kritik – för att kritisera en text i olika utsträckning 

(6) Påbyggande – använder idéer/metoder för att sedan vidareutveckla dem 

(7) Sammanknytande – för att knyta samman metoder, för att knyta samman olika 

discipliner, för att knyta samman debatter inom en specifik fråga 

(8) Reklam – för att göra läsare uppmärksamma på tidigare arbete (av författaren 

eller av andra) 

(9) Framtid – för att etablera framtida forskningsplaner 

(10)Kompetens – för att understryka författares expertis genom att hänvisa till 

kunskap inom ett område eller förmåga att bedriva forskning 

(11)Ämnesmässiga – för att visa att forskningen är relaterad till en aktuell och 

relevant fråga 

 

Vid jämförelse konstaterar Harwood att det finns en hel del likheter mellan de 

kategorier han kommit fram till och de som tidigare studier presenterat. Utifrån det 

faktum att mer än hälften av citaten hade flera förklaringar drar Harwood slutsatsen, 

precis som Brooks (1985) samt White & Wang (1997), att citeringsmotiv är ett 

komplext fenomen som inte går att förklara till fullo. Den grupp som Harwood kallar 

skyltning, och liknas vid de s.k. slentrianmässiga citaten, kan enligt Harwood ha en 

betydande funktion som ändå motiverar deras roll när citeringar räknas. Dessa citat är 

viktiga för att bilda läsaren och sätta in honom/henne i området. Författaren tar med 

andra ord på sig en lärarroll. När det gäller kritik och negativa citeringar konstaterar 

Harwood att denna form av hänvisning är mycket vanligare inom 

samhällsvetenskaperna och humaniora. Harwood resonerar kring om detta beror på 

ämnets mer diskursiva natur. I Harwoods studie framkom det också att kritiken sällan 

var entydig, positiv och negativ kritik blandades med olika tyngdpunkt vid olika 

tillfällen. Generellt konstaterar Harwood att citeringsbeteende skiljer sig från disciplin 

till disciplin men hans material pekar också på att citeringsbeteende skiljer sig inom 
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discipliner. Harwood anser att detta kan bero på vilken sorts text det handlar om, 

publiceringskanal men nämner också individuell citeringsstil som en möjlig orsak till 

intradisciplinära skillnader i citeringsbeteende. 

 

2.4 Vad är det man utvärderar med hjälp av citeringar? 
 

Som nämnts i inledningsstycket motiveras användningen av olika citeringsindikatorer i 

dagens statliga resursfördelningssystem till forskning med att användningen av 

citeringar anses vara ett tecken på kvalitet (Resursutredningen 2007, s. 241). Karolinska 

Institutet, som i Sverige varit tidiga med att införa bibliometrisk utvärdering av 

forskning, använder sig delvis av tre citeringsbaserade indikatorer vid utvärdering av 

forskning. Dessa är Journal Impact Factor, antal citeringar och fältnormerande 

citeringsgrad. Motivationen bakom denna evalueringsform är att den anses direkt 

relatera till kvalitet och forskningsprestation (Karolinska Institutets 

Bibliometristyrgrupp 2009, s. 3f). 

 

Garfield (1979, s. 23f), mannen bakom SCI, menar att ”[s]ince authors refer to previous 

material to support, illustrate, or elaborate on a particular point, the act of citing is an 

expression of the importance of the material. The total number of such expressions is 

about the most objective measure there is of the materials’ importance to current 

research”. 

 

Bibliometriska forskare som Moed (2005, s. 221-5) har poängterat vikten av att 

bibliometri används med försiktighet och med kunskap om metodikens brister och 

problem. Bibliometrisk statistik anses dock vara en mer robust kvalitetsindikator på 

aggregerade nivåer när medelvärden är baserade på ett stort antal publikationer. Moed 

diskuterar i sammanhanget två teoretiska koncept av kvalitativ natur i relationen mellan 

citeringsanalys och forskningsevaluering och dessa är intellektuella influenser och 

bidrag till den vetenskapliga utvecklingen. Moed drar som slutsats av sin 

litteraturöversikt att citeringar kan ses som en indikator på dessa begrepp men reserverar 

sig samtidigt med att påstå att det inte finns någon given korrelation. Han anser att en 

sådan korrelation inte kan konstateras utan att en definition av begreppen utförts. 

Aksnes (2006) menar att antalet citeringar som görs till ett vetenskapligt arbete kan ses 

som ett mått på den uppmärksamhet som arbetet får bland andra forskare. Ofta tolkas 

uppmärksamheten i sin tur som ett mått på publikationens kvalitet eller genomslag. 

Bibliometrisk forskning visar att det, trots skiftande orsaker till att ett arbete citeras, 

finns ett klart samband mellan antalet citeringar och forskares uppfattning om 

publikationers kvalitet. 

 

Exempel på sådan forskning är Nederhof & Van Raans (1989) studie av 

forskarstuderande från kemifakulteter vid universitetet i Leiden genom vilken de kunnat 

konstatera att citeringar är en användbar delindikator vid bedömning av artikelkvalitet 

och bör användas av denna orsak vid utvärdering av forskning. Patterson & Harris 

(2009) har undersökt korrelationen mellan antalet citeringar och kvalitetsbegreppet för 

artiklar publicerade i tidskriften Physics in Medicine and Biology. Genom att jämföra 

antalet citeringar olika publikationer fått med hur två oberoende ämnesexperter bedömt 

kvaliteten på dessa texter visade de att en statistiskt signifikant korrelation föreligger. 

Artiklar som rankades som av högsta kvalitet fick generellt dubbelt så många citeringar 

som en artikel fick i genomsnitt. 
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Det måste dock även nämnas att det finns studier som tyder på motsatsen. Nieminen 

et.al. (2006) fann ingen signifikant relation mellan kvalitetsbegreppet och 

citeringsfrekvens när de utförde en statistisk analys av artiklar publicerade i fyra olika 

psykiatritidskrifter. West & McIlwaine (2002) lyckades heller inte finna någon 

korrelation mellan antal citeringar och kvalitet då de i likhet med Patterson & Harris 

jämförde citeringsfrekvens med hur två experter bedömde kvaliteten på 79 artiklar 

publicerade i tidskriften Addiction. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Ovanstående kapitel visar att det finns en omfattande flora av åsikter om vilka motiv 

som ligger bakom valet av citeringar. Garfield (1962) konstaterade att den vanligaste 

orsaken till att citera är att tillhandahålla dokumentation eller stöd för olika uttalanden, 

ett motiv som även flera andra studier funnit vara centralt (Bonzi & Snyder 1991; 

Spiegel-Rösing 1977). En mer kontroversiell form av citeringsmotiv som diskuterats 

flitigt i litteraturen är s.k. slentrianmässiga citeringar. Moravcsik & Murugesan (1975) 

introducerade begreppet som de menar handlar om huruvida referenserna är nödvändiga 

för texten eller om de bara finns där för att bekräfta att en text inom samma område 

författats.  Chubin & Moitra (1975) samt Cano (1989) är andra författare som lyfter 

detta fenomen. Citeringar som är till för att kritisera referenser är en annan källa till 

oenighet, andelen citat av denna natur varierar mellan 2 och 17 % i de studier där detta 

undersökts (Bonzi & Snyder 1991; Cano, 1989; Chubin & Moitra, 1975; Moravcsik & 

Murugesan 1975; Spiegel-Rösing, 1977; Tang & Safer, 2008; Vinkler, 1987). Hur dessa 

citeringar ska värderas finns det också skilda åsikter om. Shadish et.al (1995) samt Case 

& Higgins (2000) visar att faktorer som referensernas mer eller mindre auktoritativa 

ställning, beroende på författar- och tidskriftsstatus, spelar in i valet av vilka texter som 

ska citeras. Brooks argumenterar i två studier (1985, 1986) för att citering 

huvudsakligen är ett verktyg för övertalning, vilket enligt honom handlar om att 

använda sig av referenser för att övertyga om sin artikels korrekthet. Prabha (1983) och 

Liu (1993) har undersökt hur referenser värderas och kommit fram till att det finns en 

betydande variation i hur pass essentiella referenser är för de artiklar de citeras i. 

Flertalet författare kommer till slutsatsen att citering är en komplex, flerdimensionell 

aktivitet som bl. a. innefattar val gällande hur dokument kan bidra till den citerande 

texten (Brooks 1985; Harwood 2009; White & Wang 1997). 

 

Utvärdering av forskning med hjälp av citeringsbaserade indikatorer är en omstridd 

verksamhet. Den statliga resursfördelningen till forskning i Sverige som delvis använder 

sig av sådana mått hänvisar till att detta beror på att citeringar är ett tecken på kvalitet 

(Resursutredningen 2007, s. 241). Forskningen går dock isär på denna punkt (Nederhof 

& Van Raan 1989; Nieminen et.al. 2006; Patterson & Harris 2009; West & McIlwaine 

2002). 

 

3. Teori 
 

Moed (2005, s. 193) menar att för att förstå vad citeringar mäter, om det så är 

forskningsprestationer, vetenskaplig kvalitet, inflytande eller genomslag, måste man 

sätta sig in i denna process på ett teoretiskt plan. Ett teoretiskt plan som Kärki & 

Kortelainen (1998, s. 64) anser befinner sig i ett tillstånd av kaos. I relation till detta 
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påstående sluter en uppsjö av författare upp bakom slutsatsen att en enande 

citeringsteori om orsaker bakom citeringar behövs (Case & Higgins 2000; Cronin 1984; 

Liu 1997; Weingart 2005). Även om försök gjorts att skapa en sådan teori (Baldi 1998; 

Leydesdorff 1998; Small 2004) har ännu ingen konsensus på området nåtts (Camacho-

Miñano & Núñez-Nickel 2009). Nicolaisen (2007, s. 633) är dock hoppfull då han 

menar att ”[t]he quest for a theory of citation that seeks to explain the citation by 

relating it to the citing behavior of the scientist is not a dead end. It is, on the contrary, 

the only way forward if we are to realize the full potential of citation analysis”.  

 

Citeringsteori har i grunden utvecklats utifrån två perspektiv, normativ och social 

konstruktivistisk teori. Den första bygger på processer kring skapandet och valideringen 

av vetenskaplig kunskap, ett perspektiv vars grund ligger i Mertons normativa bild av 

vetenskapen. Social konstruktivistisk teori ser citeringar i ljuset av sociala och 

ekonomiska omständigheter där parametrar som tidskrifts- och författarstatus samt 

egenintressen är centrala.  Kort sammanfattat beror en artikels status i det vetenskapliga 

samhället enligt normativ teori på vad man säger, medan socialkonstruktivister anser det 

bero på vem man är. Mellan dessa två huvudteorier finns det en flerdimensionell 

hållning som inte ser de två ovan nämnda teorierna som ömsesidigt uteslutande utan 

integrerar dem till en enad teori (Camacho-Miñano & Núñez-Nickel 2009). 

 

3.1 Normativ teori 
 

Vetenskapssociologer ansåg vid mitten av 1900-talet generellt att det fanns en 

konsensus inom vetenskapssamfundet som styrdes av ett etos, en uppsättning regler, 

som var till för att etablera tillit till samt garantera reliabilitet för de kunskapsanspråk 

som forskare gjorde (Nicolaisen 2007).  Detta etos sammanfattades av Merton (se De 

Bellis 2009, s. 54-5; Kärki & Kortelainen 1998, s. 64; Nicolaisen 2007) i en normativ 

teori för vetenskap som bygger på fyra regler:  

 

 Universalism  

o Vetenskapliga påståendens värde ska mätas mot allmängiltiga kriterier och 

inte irrelevanta attribut som författarens status. 

 Kommunism 

o Stipulerar att vetenskaplig kunskap ska vara allmän egendom och 

innefattar bl. a. att forskare citerar allt material som de använder sig av. 

 Oegennytta  

o Sökandet efter vetenskaplig kunskap inte ska påverkas av personliga 

faktorer, forskare ska med andra ord inte söka nå personliga fördelar 

genom att på oävet sätt försöka ställa sig in hos olika grupper eller citera 

sig själv. 

 Systematiskt tvivel 

o Forskningsresultat bör granskas kritiskt av vetenskapssamfundet, forskare 

bör dessutom behandla sin egen vetenskapliga produktion med samma 

skepticism som andras arbete. 

 

Normativ teori betonar med andra ord reglerna som styr fördelningen av belöningar i 

det vetenskapliga kommunikationssystemet och lägger en moralisk prägel på 

citeringsverksamheten. Merton (1995) såg peer review som en övervakare och 

upprätthållare av dessa normer. Den hänvisar till ett system för etikett och stil som förs 
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vidare mellan generationer genom formell och informell bildning (Cronin 1998). Inom 

detta teoretiska ramverk för vetenskapens sociologi har citeringar kommit att fylla en 

särskild roll och en motivbild kring citeringar har vuxit fram.  

 

Inom normativ teori motiveras forskare att delge sina resultat i publikationer för att på 

så sätt kunna göra anspråk på äganderätt. Dessutom är de motiverade av möjligheten att 

få bekräftelse av andra forskare, inte minst i form av citeringar. I utbyte för publicering 

kommer med andra ord möjligheten till erkännande från det vetenskapliga samhället. 

När det gäller att citera andra motiveras forskare att göra detta delvis för att de tror på 

principen att ge erkännande där detta är berättigat, men också för att öka synligheten av 

artikeln. Merton (se Small 2004) menade att detta skapade en sorts gyllene regel inom 

vetenskaplig publikation, nämligen att man måste ge erkännande till andra för att kunna 

få det själv. Systemet bygger på forskarnas egenintresse i att få symboliskt erkännande 

för sitt arbete. Forskning och erkännande är med andra ord sammanlänkat med 

publicering och citering. Merton (se Davis 2009) utvecklade denna tankebana med att se 

citeringar som en symbolisk motsvarighet till pengar. Desto fler citeringar desto rikare 

rykte. Citeringen har med andra ord både en instrumentell och en symbolisk funktion. 

Instrumentell därför att den hänvisar oss till arbete vi eventuellt inte känner till sedan 

tidigare, symbolisk därför att den bidrar till att ge erkännande till den som står bakom 

kunskapen (Merton 1988). Cozzens (1989) tillhör de som hänvisar till detta förfarande 

som att betala intellektuella skulder och på detta sätt bidra till belöningssystemet inom 

forskarvärlden. Den normativa teorin ger stöd för bibliometrins grundstenar, nämligen 

att mäta antalet publikationer och antalet citeringar (Kärki & Kortelainen, s. 64). 

 

3.2 Socialkonstruktivistisk teori 
 

I slutet av 60-talet började successivt mer kritik riktas mot Mertons normativa 

vetenskapssociologi och under 70-talet växte en ny syn på citeringars betydelse fram. 

Citeringars retoriska funktion började diskuteras mer frekvent och bl. a. Latour (se 

Luukkonen 1997) påpekade att det är svårt att skilja de sociala och de tekniska 

aspekterna av vetenskaplig praxis åt. Han lyfte fram forskares motiv bakom citeringar 

som en vilja att argumentera för en ståndpunkt och välja referenser därefter. Bland 

kritikerna finner vi också bl.a. Cronin (1984) som menar att citering är en privat process 

med ett offentligt ansikte, varje försök att förstå citeringars natur är en gissning. Han 

tillstår dessutom att avsaknaden av universellt konsistent citeringsbeteende 

oundvikligen leder till ett ifrågasättande av hur citering kan definieras som en normativ 

aktivitet.  

 

Socialkonstruktivistisk teori fokuserar på sociala omständigheter involverade i 

publikationsprocessen, med andra ord hur social kontext påverkar valet av citeringar 

(Moed 2005, s. 213). Den socialkonstruktivistiska teorin som grundar sig på en 

konstruktivistisk vetenskapssociologi ifrågasätter användandet av citeringar vid 

forskningsutvärdering då den menar att vetenskaplig kunskap är socialt skapad genom 

manipulation av politiska och finansiella resurser. Forskare anses ha komplexa 

citeringsmotiv som är beroende av omgivningen (White 2004).  

 

Socialkonstruktivister ser vetenskaplig publikation som ett resultat av en 

förhandlingsprocess i vilken författaren övertygar läsaren genom olika former av 

övertalning (Gilbert 1977). Latour & Woolgar (1986, s. 69-70) kallar vetenskap ”the art 
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of persuasion” och konstaterar att framgångsrika forskare är de som är skickligast i 

konsten att övertala. Socialkonstruktivister menar att alla medel är tillåtna när forskare 

försöker övertyga läsarna om deras arbetens betydelse och kvalitet. MacRoberts & 

MacRoberts (1987) anser i detta sammanhang att övertalning, snarare än en normativ 

önskan att ge erkännande till alla influenser, är det huvudsakliga motivet bakom 

citering. De (MacRoberts & MacRoberts 1996) betraktar citeringsarbete som ett sätt att 

presentera så pass auktoritativa argument som möjligt snarare än en strävan efter att 

dokumentera influenser. Detta för att avancera i det vetenskapliga samhällets hierarki 

(Bornmann & Daniel 2008). 

 

White (2004) är noggrann med att påpeka att socialkonstruktivism inte enbart handlar 

om att använda sig av citeringar som retoriska verktyg utan att övertalning ska liknas 

vid den manipulativa verksamhet som vi ser i kommersiella reklamkampanjer. Något 

som stämmer överens med MacRoberts & MacRoberts (1996) syn på vetenskapliga 

artiklar som produkter som anpassas för försäljning. White (2004) delar in begreppet 

övertalning i två delar. Den första har att göra med hur referenser citeras, någonting 

White kallar övertalning genom förvrängning. Detta innebär att författare ofta avsiktligt 

felciterar referenser, de anpassar citeringarna för att de på bästa sätt ska stödja sin 

artikels ändamål. Den andra delen har att göra med valet av referenser och innebär att 

forskare väljer referenser utifrån vetenskapssamfundets sociala struktur. Dessa 

auktoritativa texter är mer eller mindre kopplade till den citerande texten men förväntas 

inge trovärdighet genom denna association. Båda dessa tolkningar av begreppet 

övertalning går emot den normativa principen att ett citerat dokument är 

innehållsmässigt relaterat till det citerande dokumentet.  

 

3.3 Mot ett enande teoretiskt ramverk 
 

Cozzens (1989) menar att förklaringen bakom citeringars motiv står i ett vägskäl mellan 

ett retoriskt system, där citeringar används för att övertala andra forskare om 

kunskapsanspråk, och ett belöningssystem, där man premieras för sina prestationer. 

Detta polariserande av citeringsteorier har karaktäriserat forskningen om motiv bakom 

citeringar fram till och med 1990-talet. Under de 10-15 senaste åren har ett mer öppet 

förhållningssätt blivit vanligare inom forskningen, författare som Camacho-Miñano & 

Núñez-Nickel (2009) menar att socialkonstruktivism inte ska ses som en antites till 

normativ teori utan anser de två ovan beskrivna teorierna som två sidor av ett mynt. 

Teorierna kompletterar varandra snarare än att den ena utesluter den andra. Luukkonen 

(1997) är en av de forskare som föredrar denna mer neutrala ståndpunkt och tillhör dem 

som kallar detta ett multidimensionellt förhållningssätt. Han menar att citeringar kan 

fylla flertalet funktioner, däribland att vara retoriska verktyg men också att fungera som 

belöningar. Baldi (1998) exemplifierar; forskare kan citera en referens för att ge 

erkännande och betala den intellektuella skulden samtidigt som de försöker övertyga 

sina läsare om sin artikels validitet. Baldi ser dock fortfarande en poäng i att det utreds 

till vilken grad dessa två perspektiv styr citeringsprocessen. 

 

Holton (se Moed 2005, s. 195) förespråkar pluralitet i den teoretiska utvecklingen kring 

citeringar, han anser att man borde acceptera en mångfald av modeller och menade att 

skapandet av en allenarådande citeringsteori antagligen inte skulle vara bra för områdets 

utveckling. I samma anda har Small (2004)utvecklat en teori som väger in normativ och 

socialkonstruktivistisk teori samt även är öppen för de olika exemplifierade 
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citeringsmotiv som tagits fram i olika studier. White (2001) menar dock att ingen av de 

separata motiv för citering som tagits fram i olika studier kan beskriva 

citeringsfenomenet generellt. White ifrågasätter poängen med att söka ta reda på motiv 

bakom citeringar och menar istället att uppfattad relevans är det enda betydande 

motivet.  

 

Kanske krävs det av en enande citeringsteori att den uppmärksammar den disciplinära 

mångfalden, vilket är den kontext som citeringar är del i. Swales (1986) menar 

exempelvis att en sådan teori måste kombinera tankar från sociologiska, 

socialpsykologiska och informationsvetenskapliga perspektiv. Moed (2005, s. 209) 

menar dessutom att man bör reflektera över de interdisciplinära skillnader i 

citeringspraxis som finns mellan olika forskningsområden.  

 

4. Metod 
 

Uppsatsens problemområde rör motiven som ligger bakom citering och hur detta kan 

relateras till citeringsbaserad forskningsevaluering. För att nå svar på denna 

problemformulering operationaliserades den till en frågeställning där fokus lades på 

vilka motiv som ligger bakom kardiologiforskares användning av referenser. För att 

kunna resonera kring de frågor som ställts genomfördes en intervjustudie med kvalitativ 

ansats.  

 

En kvantitativ studie hade kunnat användas för att ge mer generaliserbara resultat. 

Denna form av undersökning hade emellertid försvårat ambitionen att nå originella svar 

från respondenterna. Detta p.g.a. att en central aspekt i arbetet var att inte ge 

respondenterna färdiga svarsalternativ, något som ofta är fallet i kvantitativa studier. 

Flertalet forskare är mycket skeptiska till detta pressande av värderingar på 

respondenterna, som med största sannolikhet begränsar svarsmöjligheterna och låser de 

intervjuades tankegångar (Bornmann & Daniel 2008; Harwood 2009; Shadish et.al. 

1995). Eftersom det som främst intresserar mig även involverar det avvikande föredrar 

jag en kvalitativ ansats för att – på bekostnad av bredden – kunna gå på djupet i min 

undersökning. 

 

4.1  Urval 
 
Som tidigare beskrivits finns det forskning som tyder på att citeringsbeteende skiljer sig 

mellan olika forskningsdiscipliner (Case & Higgins 2000; Weingart 2005). Av denna 

anledning kom urvalet till intervjustudien att baseras på den avgränsade och väl 

etablerade forskningsdisciplinen kardiologi. Selektionen av respondenter baserades, 

utöver deras forskningsdisciplin, på att de författat 10 eller fler artiklar som indexerats i 

databasen Web of Science samt att de publicerat åtminstone en artikel inom det senaste 

året. För att hitta respondenter söktes olika sjukhus och universitets kardiologiska 

forskningsenheter fram på internet. Sedan kontaktades respondenter via mail efter det 

att deras tidigare publikationer kontrollerats. När kontakt togs förklarades studiens 

bakgrund och plan tillsammans med en beskrivning av hur intervjun skulle gå till samt 

vilka förutsättningar som förelåg. Tre forskare som uppfyllde dessa kriterier ställde upp 

på intervju.  
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I samförstånd med respondenterna valdes en artikel som de författat ut för att vid 

intervjutillfället kunna diskuteras sett till citeringsmotiv. Kraven på artikeln var att de 

skulle vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift, de skulle inte vara en review, 

research note eller annan special artikel, samt att de inte skulle vara äldre än 2-3 år. 

Preciseringen av publikationstyp berodde på att det finns forskning som tyder på att 

citeringsmotiv skiljer sig mellan olika artikelformat (Harwood 2009). Anledningen till 

avgränsning av åldern på publikation var resonemanget att forskarna skulle minnas mer 

av sina citeringsmotiv desto senare artikeln publicerats. 

 

Två till tre respondenter till hade varit att föredra, svårigheter att få fler respondenter att 

ställa upp hindrade dock detta. En huvudaspekt vid avgränsning av antalet intervjuer i 

kvalitativa studier är begreppet mättnad (Repstad 2007, s. 92), vilket innebär att 

tillräckligt med intervjuer genomförts när svaren börjar bli desamma. Intervjuerna har 

resulterat i ett rikligt och intressant material. Givetvis fanns det individuella skillnader 

mellan studiens tre respondenter men en märkbar samstämmighet kunde också noteras. 

Studien ämnar inte nå något statistiskt representativt urval. Trost (2005, s. 117) betonar i 

detta sammanhang att detta är ointressant inom kvalitativa studier, målet ska istället 

vara att nå det avvikande inom den avgränsade grupp man intervjuar.  

 

4.2  Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes efter respondenternas önskan på respektive kontor och varade 

mellan 50 och 70 minuter. Samtalen spelades in med informerat samtycke på Mp3-

spelare. Detta gav intervjun ett bättre flyt och möjliggjorde större fokus på 

respondentens uttryck och kroppsspråk. Intervjuerna är konfidentiella, vilket innebär att 

ingen utom författaren känner till respondenternas identitet. Av denna orsak har namnen 

på respondenterna ersatts med ett alfabetiserat namnval (Anders, Björn, Cecil) för att 

inte ge någon antydan om deras bakgrund (Trost 2005, s. 41).  

 

Intervjuerna hade en relativt låg grad av standardisering där ordningen på frågorna i 

intervjumallen anpassades efter respondenten och följdfrågor formulerades beroende på 

tidigare svar. Trost (2005, s. 51) ser det som ytterst viktigt att frågor ska komma som 

följder av svaren, man bör följa respondentens tankegångar. Frågorna var huvudsakligen 

ostrukturerade, vilket innebär att svarsalternativ mycket sällan gavs (Ibid., s. 19f). Det 

viktiga är att man fått med de områden som studien berör, strukturering av information 

sker vid bearbetning av materialet. Som Trost (Ibid., s. 51) föreslår kompletterades 

intervjumallen med en del frågor till efter den första intervjun, förändringar ser han som 

en naturlig del av intervjuprocessen. 

 

Intervjuerna delades in i två delar;  

 

1. Diskursbaserad intervju (Harwood 2009) – I förväg valdes i samtycke med varje 

respondent en av deras artiklar ut för att diskuteras under intervjutillfället. 

Anledningen till att artikeln valdes ut i konsensus med författaren var att denne 

skulle minnas så mycket som möjligt av hur referenserna valts ut i artikeln. 

Samtliga tre artiklar som valdes var publicerade under 2010. Under intervjuerna 

genomgicks varje enskilt referat i dessa artiklar med hänsyn till vilka motiv som 

låg bakom urvalet samt vilken funktion de fyllde. Detta angreppssätt ledde 
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respondenterna in i det område som studien berörde och underlättade förståelsen 

för de frågor som kom att ställas i nästa del av intervjun. 

2. Semi- strukturerad intervju – Under den andra delen av intervjun tilläts 

respondenterna utifrån en semi-strukturerad intervjumall (se Appendix A) 

utveckla sina tankar om hur deras respektive motiv och kriterier vid val av 

referenser ser ut. Ytterligare frågor ställdes för att utröna de intervjuades 

generella åsikter om citeringar och vilken betydelse de har i forskarvärlden.  

 

I bearbetningen av intervjumaterialet renskrevs enbart det viktigaste i intervjun, mindre 

användbart material undveks. Denna metod tas upp av Repstad (2007, s. 112f) som 

menar att detta är ett effektivt sätt att spara tid eftersom att transkribering av intervjuer 

vanligtvis är ett mycket omfattande och tidskrävande arbete.  

 

Widerberg (2002, s. 144f) anser att tematisering är en framgångsrik metod vid 

organisering av intervjumaterial för att underlätta sammanställningen och analysen av 

materialet. Materialet sorterades därför tematiskt efter ett antal grupper av 

citeringsmotiv som berörs frekvent inom tidigare forskning på området och dessutom 

diskuterades under intervjuerna. Dessa grupper valdes också ut eftersom de utgjorde en 

lämplig grund att genomföra analysen utifrån. Både sett från det teoretiska ramverket 

och perspektivet om citeringsbaserad forskningsevaluering passade dessa teman väl som 

bas för diskussion då de kan ses som kontroversiella både ur ett teoretiskt perspektiv 

och ur ett utvärderingsperspektiv. Parallellt med denna tematisering fördes anteckningar 

där frågor, tolkningar och kommentarer noterades. Dessa kom att bli grunden för 

analysen och slutsatsen. 

 

Intervjumaterialet grupperades utifrån följande teman: 

- Motiv och kriterier bakom citeringar i diskuterade artiklar 

o Kritiska citat 

o Självcitering 

o Slentrianmässiga citeringar och referensers värde för texten 

o Peer Review 

o Övertalning 

o Sociala motiv 

o Citeringsmotiv i relation till forskningsevaluering 

 

I analysdelen används ovan beskrivna teman för att utifrån respondenternas 

citeringsmotiv kontrastera den normativa och den socialkonstruktivistiska teorin samt 

för att lyfta fram de aspekter ur perspektivet citeringsmotiv som främst utmanar 

användningen av citeringsbaserad forskningsevaluering.  

 

4.3  Metoddiskussion 

 

Citeringsbeteende är ett omfångsrikt forskningsområde som studerats utifrån flera olika 

perspektiv. Tre metoder framträder dock som de vanligast förekommande. Innehålls-

/kontextanalytiska studier, enkätstudier och intervjustudier. Harwood (2009) ser den 

kvalitativa intervjun som det självklara instrumentet att välja. Detta beroende på att 

intervjuer är ett sätt att undvika en betydande fallgrop med innehålls-/kontextanalytiska 

studier. Både Harwood samt Bornmann & Daniel (2008) menar att det i flera fall kan 

vara svårt för en läsare att tolka en citeringsfunktion. Kontexten kan till och med vara 
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svår att tyda för ämnesexperter vilket leder till oinformerade. Murugesan och Moravcsik 

(1975) som är experter inom den disciplin de undersöker tillstår att de, trots deras 

expertis, tycker att citeringsklassifikation kan vara ett svårt arbete. Harwood tillägger att 

intervjuer underlättar undersökningar där författaren inte är specialist eftersom att 

respondenten kan förklara i sådana termer att intervjuaren förstår. 

 

Case & Higgins (2000) anser också att intervjuer om orsaker bakom att citera är den 

bästa och mest logiska metoden att angripa problemet med citeringsmotiv. De kritiserar 

innehålls- och kontextanalyser därför att de menar att alla studier som bygger på 

bedömningar av andra än författarna själva lider av reliabilitetsproblematik, det går 

aldrig att med säkerhet säga varför någon annan har valt en referens. White & Wang 

(1997) är inne på samma linje då de menar att intervjuer kan nå motiv som 

frågeformulär, innehålls- och kontextanalyser inte behandlar. De menar dessutom att 

kvalitativa metoder ger rik data som tillåter forskaren att se en vidare flora av motiv 

bakom citeringar samt hur dessa samspelar. 

 

Intervjuformen valdes för att kunna belysa frågeställningen ingående utifrån en 

begränsad grupp. Enkäter är en annan möjlig insamlingsmetod. Denna metod hade 

inneburit att en större grupp kunnat nås men på bekostnad av djupet på frågorna och 

möjligheten att ställa uppföljningsfrågor. Dessutom är det lätt att svarsfrekvensen blir 

låg vilket försämrar möjligheterna att generalisera utifrån materialet.  

 

Harwood (2009) anser utöver ovan nämnda aspekter att den diskursbaserade intervjun, 

där respondenten svarar på frågor om en av sina texter, leder till mer specifika och 

reflekterande svar än om en mer öppen och generell diskussion hade hållits. Ett upplägg 

där respondenter utfrågats om sina motiv att citera utan att sätta det i en kontext hade 

enligt Harwood lätt kunnat leda till att den intervjuade hamnat i ett låst tankemönster. 

 

Intervjun är dock inte problemfri som metod, två svagheter framgår överlag. 

Intervjuerna kan till viss del anses vara retrospektiva, vilket kan leda till frågetecken 

kring huruvida respondenterna i tillräcklig utsträckning kommer ihåg motiv till 

individuella citeringar i en text. Det andra problemet ifrågasätter om forskarna är 

beredda att dela med sig av mindre smickrande orsaker bakom deras citeringsbeteende 

(Baldi 1998; Case & Higgins 2000; Harwood 2009). För att svara på den 

tillbakablickande aspekten i denna kritik användes i studien nyligen publicerade artiklar 

(samtliga publicerade under 2010) som bas för intervjuerna, artiklar som respondenterna 

dessutom läste igenom innan intervjutillfället i förberedande syfte. Den andra aspekten, 

respondenternas ärlighet, är givetvis en svår punkt att resonera kring. Intressant är dock 

att flertalet mindre smickrande svar gavs under intervjuerna, exempelvis gällande 

referensvalens slumpmässiga natur, benägenheten att citera sig själv framför andra och 

valet att citera en text p.g.a. möjligheten att författaren till referensen skulle bli en av de 

domare som genomförde peer reviewen.  

 

5. Presentation av resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts med 

kardiologiforskare. Först introduceras respondenternas åsikter om orsaker bakom 

citeringar utifrån teman som sammanfattar olika sorters citeringsmotiv. Därefter 
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kommer ett stycke om respondenternas individuella syn på citeringar i relation till 

citeringsbaserad forskningsevaluering.  

 

5.1 Motiv 
 

Av intervjuerna framgår att det finns olika motiv och kriterier som ligger bakom valet 

av referenser. Det finns en konsensus mellan respondenterna gällande hur referenserna 

väljs utifrån en vetenskaplig artikels generella struktur. Anders, Björn och Cecil är 

överens om att citeringar i introduktionsstycket är till för att ge en bakgrund till artikeln 

samt resonera sig fram till en hypotes som ännu inte testats och i samband med detta 

argumentera för varför artikeln är relevant och nödvändig. I metoddelen används 

referenser för att noggrant beskriva hur studien genomförts. Björn ser dessa 

metodreferenser som ytterst viktiga för att styrka studiens reliabilitet. I detta stycke ser 

Cecil en fördel med att hänvisa till försöksmetodik från hans tidigare studier eftersom 

att han då kan vara helt säker på att han vet exakt hur det ska gå till. Cecil menar att 

man skulle kunnat citera andra istället men tillägger att alla gör på lite olika sätt varför 

han tycker det är bättre att veta med säkerhet att metodbeskrivningen stämmer överens 

med det han gjort. I resultatdelen gör respondenterna ytterst sällan några citeringar, där 

presenteras resultatet från deras studier. I den avslutande diskussionen vill 

respondenterna jämföra sina egna resultat med andra studier för att stärka sina 

argument, underbygga påståenden och nå konsensus kring sina slutsatser. I detta 

sammanhang anser Anders att övertalning är en relativt vanligt förekommande orsak 

bakom citeringar. Han syftar till citeringar som stödjer resonemang, stärker artikelns 

ställning och inger trovärdighet. Björn påpekar här att det också är viktigt att ta med 

referenser som ger motsägande resultat för att på så vis ge en rättvisande bild och sätta 

fynden i perspektiv till tidigare kunskap. Cecil anser dock i sammanhanget att man 

tenderar att fokusera på att i första hand välja ut referenser som stödjer ens egen 

ståndpunkt i artikeln. 

 

På ett övergripande plan går det att utifrån respondenternas svar dra slutsatsen att 

citeringar huvudsakligen används för att ge stöd åt påståenden och hänvisa till relevant 

information. Går man in på mer specifika citeringsmotiv visar det sig att en del kriterier 

bakom valet av citeringar framträder. Björn har tre enkla huvudprinciper när han väljer 

referenser, han söker artiklar som: 

 

o Gjort något först 

o Gjort något senast 

o Gjort något bra 

 

Björn ser det som synnerligen angeläget att man är mycket respektfull gentemot dem 

som varit pionjärer inom det området man författar sin artikel. Även Cecil instämmer i 

att citera originalartiklar bör eftersträvas i största möjliga mån. Respondenterna är eniga 

om att referensernas aktualitet är en aspekt som vägs in, detta i sig självt är dock ingen 

merit. Det viktiga är att de har byggt vidare på den befintliga kunskapen och står för den 

mest aktuella forskningen. För att bedöma om något är bra menar Björn att man kan 

värdera referenser efter olika grader av evidens. Det finns diverse system/listor att följa 

vid sådan utvärdering. Utifrån sådana system/listor granskas: 

 

 Vilken typ av studie som gjorts 
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 Patientmaterialets storlek 

 Uppföljningstid 

 Metodernas stabilitet och hur väl beskrivna de är 

 Bortfall 

 Slutsatsernas rimlighet 

 Statistikens kvalitet 

 

Även Anders och Cecil nämner en del av de ovanstående kriterierna. Björn anser sig 

vara objektiv i sitt val av referenser och menar att detta är en mycket viktig del i 

citeringsprocessen och den verksamhet som vetenskaplig kommunikation utgör. Han 

fortsätter med att säga att han inte tror att det finns någon direkt konsensus kring 

citeringspraktik inom kardiologidomänen. Björn tror dock att de flesta väljer sina 

referenser med omsorg. Anders instämmer och menar att alla har väl en strävan att täcka 

upp det viktigaste i sin referenslista. Cecil ser sitt eget citeringsbeteende som att det 

handlar om att söka källor till fakta. Cecil tror att forskare arbetar på olika sätt när de 

väljer referenser till sina artiklar. Han ser det som en individuellt präglad verksamhet 

där noggrannheten och kvaliteten på citerandet skiljer sig åt. Cecil tycker att en del 

forskare refererar mycket slarvigt, han märker exempelvis hur han själv ibland citeras 

felaktigt. Cecil anser dessvärre att detta är förhållandevis vanligt, dvs. att referaten inte 

stämmer överens med källan. 

 

5.1.1 Kritiska citat 
 

Kritiska eller negativa citeringar där referenser ifrågasätts är enligt respondenterna 

sällsynt inom kardiologiforskning. Anders menar att han aldrig har kritiserat referenser. 

Cecil tar mycket sällan med referenser för att kritisera dem. De fall där detta eventuellt 

kan förekomma är när man får annorlunda resultat än tidigare studier och när man ska 

förklara varför man gör en studie som tillsynes redan har genomförts. I de fall där kritik 

sker tror Cecil att den ofta kan vara nyanserad, dvs. att positiv och negativ kritik 

blandas.  

 

Björn tror inte på att använda citeringar för att kritisera tidigare arbete, möjligen om 

man vill varna för något. Han menar att man annars ska försöka undvika att skriva 

negativt om folk. Han menar att det inte är någon större idé att hänvisa till något som du 

inte tycker är bra, såtillvida det inte är en etablerad sanning som du vill ifrågasätta. 

 

5.1.2 Självcitering 
 

Respondenterna anser att motiven bakom självciteringar och citeringar till andra 

principiellt är desamma. Cecil tillägger dock att man inte ska ”sticka under stolen med 

att man vill ju gärna lyfta fram sina egna arbeten”. Björn menar också att om man har 

flera jämlika artiklar att välja mellan som referenser är det lätt hänt att man väljer sin 

egen artikel beroende på att du kan den bättre, det kan också bero på att man bygger 

vidare på sina tidigare undersökningar. 

 

Cecil tycker att det är fel att kategoriskt avfärda självciteringar eftersom de enligt 

honom i många fall kan vara lika berättigade som citeringar av andra. Om man varit 

först med att utforska ett område och dessutom har författat de bästa artiklarna ska man 

naturligtvis citera sig själv. När Anders väljer referenser brukar han försöka att i största 
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möjliga mån undvika att citera sig själv, han tycker att han citerar sig själv lite för 

mycket. Anders står dock precis som Cecil fast vid att de bästa artiklarna ska refereras 

och om det visar sig vara hans egna artiklar så får det vara så. 

 

Björn menar att när man byggt upp ett område blir det lätt många referenser till den 

egna gruppen. Visserligen kan andra ha gjort om det senare men enligt principen om att 

citera originalartiklar bör man i sådana fall göra självciteringar. Det kan även vara 

relevant att citera bägge och peka på samstämmigheten mellan resultaten. Björn tror 

generellt att benägenheten att citera sig själv är något högre än att citera någon annan. 

 

5.1.3 Slentrianmässiga citeringar och referensers värde för 
texten 

 

Varken Anders, Björn eller Cecil anser sig använda sig av denna form av citeringar. 

Björn tror inte att slentrianmässiga citeringar är särskilt vanliga, huvudsakligen p.g.a. av 

orsaken att denna form av citeringar sällan borde kunna ta sig igenom peer review 

systemen. De som granskar artiklarna skulle enligt Björn be författarna ta bort sådana 

referenser. Samtidigt menar Anders och Cecil att det finns ett mått av slumpmässighet i 

deras referensval. Denna slumpmässighet kopplar Cecil bl. a. samman med 

sökprocessen där han något ostrukturerat hoppar fram och tillbaka mellan olika 

referenslistor. Cecil tillägger att man även handlandes i god tro inte alltid lyckas vara 

helt korrekt i sitt citerande. 

 

Anders anser inte att han citerar artiklar bara för att hänvisa till ny litteratur inom 

området, utan att denna nödvändigtvis har något direkt med artikeln att göra. I 

sammanhanget nämner han de referenser han ofta använder sig av i inledningen av sina 

texter för att ge en bakgrund till sina artiklar. Han menar att dessa kan ha mer eller 

mindre med artikeln att göra men att de alltid har någon koppling till hans resultat. 

 

Det finns en enighet bland respondenterna att referenser har olika betydelse för de 

artiklar som de citeras i. Cecil anser att det ofta går att ta bort en del referenser från 

artiklar utan att de för den delen påverkas nämnvärt, han gav exempel på ett par 

referenser i sin egen text som han i efterhand inte såg som särskilt nödvändiga. En del 

referenser är dock viktigare för texten vilket enligt Cecil bl. a. kan märkas på att de 

återkommer och citeras flera gånger i texten. Dessa referenser är ofta grundläggande för 

artikeln. Björn håller med om att citeringar kan ha olika värde men anser för egen del att 

alla referenser som är med i slutprodukten är bra och nödvändiga. Björn tillägger att de 

som kanske är viktigast är metodreferenserna, därför att det ska gå att upprepa en studie. 

Anders anser att citat som stödjer slutsatser är av största vikt, särskilt om slutsatserna är 

kontroversiella. 

 

5.1.4 Peer review 
 

En annan faktor som påverkar val av referenser är peer review processen innan en 

tidskrift väljer att publicera artikeln. Anders menar att det vanligaste i detta fall är att de 

lyfter fram någon referens som de tycker saknas i artikeln som han då får försöka få in i 

texten. Anders menar att detta oftast är något positiv, dvs. han håller med om deras 

resonemang. 
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Björn menar att peer review granskare sällan har anmärkningar på referenser, men 

tillägger att de ibland tycker att det är för många referenser vilket kan hänga samman 

med att tidskrifter har begränsningar på hur långa artiklarna får vara. Det kan hända att 

de föreslår referenser de tycker bör finnas med, vilket bl. a. kan bero på att nya 

referenser kan dyka upp efter det att en artikel har författats.  

 

Cecil menar att peer review granskare relativt ofta har åsikter om referenser som borde 

eller inte borde vara med. Cecil brukar försöka foga sig efter sådana önskemål för att få 

sina artiklar publicerade. Han tycker dock att det ibland lyser igenom att de som 

bedömer artiklarna vill att man ska citera dem själva. 

 

5.1.5 Övertalning 
 

Björn och Cecil tycker att det kan vara av betydelse vem som är författare bakom en 

referens, de menar att en författares namn kan bli synonymt med kvalitet. En forskare 

med hög status skapar med andra ord ett rykte om sig att vara med och publicera 

högkvalitativa artiklar, ett rykte som Björn menar stämmer i de flesta fall. För Cecil ger 

det ett trovärdigt intryck när en artikel skrivits av en etablerad författare. Anders tycker 

inte att författaren bakom referensen har så stor betydelse men medger att om han måste 

välja mellan två jämbördiga referenser så skulle han nog oftast välja den vars författare 

han känner till.  

 

Björn och Cecil anser även att det finns särskilda tidskrifter som kan ses som 

kvalitetsmarkörer. Detta för att sådana tidskrifter tenderar att ha bättre peer review 

verksamhet än andra tidskrifter. Därmed blir det även en form av kvalitetsstämpel att 

publicera i sådana tidskrifter och indirekt även så om man hänvisar till en referens som 

är publicerad dessa tidskrifter. Anders menar att tidskriften i vilken referensen är 

publicerad i inte har någon betydelse för honom, en välrenommerad tidskrift betyder 

inte nödvändigtvis att alla dess texter är av högkvalitet. Men kanske ännu viktigare än 

så är Björns slutsats att det finns även mycket artiklar som är minst lika bra trots att de 

publicerats i tidskrifter med lägre status. Ingen av respondenterna har något intresse i 

hur väl citerade deras referenser är och de anser inte att möjligheten att få tillgång till 

artiklar är något som skulle påverkar valet av referenser. 

 

Anders nämner övertalning som ett relativt vanligt förekommande motiv till citering. 

Detta för att stödja resonemang, stärka artikelns ställning och inge trovärdighet. 

Respondenterna talar dessutom om att stärka argument, underbygga påståenden och nå 

konsensus kring slutsatser. Björn lyfter i sammanhanget vikten av att ta med referenser 

som ger motsägande resultat för att nå en sanningsenlig helhetsbild av 

forskningssituationen. Cecil anser dock i sammanhanget att man tenderar att fokusera på 

att i första hand välja ut referenser som stödjer ens egen ståndpunkt i artikeln.  

 

Respondenterna medger att det över tid lätt blir så att man samlar på sig ett antal 

referenser som man tenderar att citera ofta. Anders, Björn och Cecil är emellertid 

noggranna med att påpeka att dessa referenser citeras ofta för att de är de bästa på sina 

områden samt att de i större utsträckning än andra referenser uppfyller de kriterier som 

ställs. De hyser samma åsikt om citering av välrenommerade författare och tidskrifter, 

dvs. att när dessa citeras är det för att de är de bästa och mest relevanta. Cecil har dock 

gjort ett övertramp mot detta resonemang då han vid ett tillfälle lade till en referens för 

att han tillsammans med sina medförfattare misstänkte att författaren till referensen 
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kunde bli peer revieware. Cecil påpekade att det var en bra och relevant referens men 

samma fakta hade med största sannolikhet kunnat tas från en av de andra referenserna. 

 

5.1.6 Sociala motiv 
 

Respondenterna anser att det allt som oftast vid artikelförfattande uppstår tillfällen där 

det finns fler referenser att välja mellan än vad som får plats i texten. Detta trots att man 

värderat referenserna mot ovan nämnda kriterier. Vid sådana tillfällen måste trots allt ett 

urval ske då det finns begränsningar på hur många referenser som får finnas med. Björn 

menar att det till och från ”är hopplöst alltså i en värld där det haglar referenser, så man 

får göra så gott man kan”. Han tillägger att man ibland lika gärna skulle kunna singla 

slant om valet av referenser. I situationer som dessa hänvisar samtliga respondenter till 

citering av reviewartiklar, som sammanfattar befintlig forskning, som en möjlig lösning.  

 

I samband med detta menar Björn att var referenser kommer ifrån spelar in i 

urvalsprocessen. Han menar att forskare rent instinktivt känner till mer från sitt eget 

närområde och sin egen världsdel och att detta oundvikligen påverkar referensvalet. 

Cecil instämmer på denna punkt och menar att det, mer eller mindre ofrivilligt, kan bli 

så att man tenderar att citera nationell forskning i större utsträckning än internationell. 

Detta kan delvis bero på att man är mer insatt i den nationella forskningen, men Cecil 

menar att en viss ”lokalpatriotisk” ådra kan också spela in. Anders talar i sammanhanget 

om en norm att citera texter från samma stad och tillägger att en artikel som skrivs inom 

samma ämne i två olika världsdelar antagligen inte kommer ha identiska referenslistor. 

Ingen av respondenterna, inklusive Anders, anser sig dock följa denna norm. Varken 

Anders, Björn eller Cecil anser sig kompiscitera, dvs. ha taktiska avtal med kollegor där 

man kommit överens om att citera varandra. Anders menar att det säkert i referenslistor 

kan se ut som att kompiscitering förekommer men förklarar att detta beror på att det 

inom begränsade forskningsområden ofta blir så att ett fåtal framstående forskare citeras 

oftare. Samtliga tror dock att kompiscitering förekommer vilket Björn tolkar som en 

konsekvens av den betydelse citeringar idag besitter. Cecil menar att om det står mellan 

att välja en nationell och en internationell text så är det enbart kvalitet och relevans som 

avgör, att en av undersökningarna gjorts i samma land ska inte vara en aspekt som vägs 

in. Björn är inne på samma spår då han stipulerar ”bra artiklar om de kommer härifrån 

och bra artiklar om de kommer därifrån”. Cecil menar i anslutning till denna diskussion 

att språk också påverkar referensvalet eftersom att de flesta svenska forskares 

språkkunskaper är begränsade till svenska och engelska. Detta resonemang ifrågasätter 

möjligheten att vara heltäckande på ett område referensmässigt eftersom att man inte 

kan läsa och förstå allt. 

 

5.1.7 Citeringsmotiv i relation till forskningsevaluering 
 

Citeringar är ett fenomen som har olika vikt för Anders i olika sammanhang. Han är 

mycket intresserad av hur mycket han citeras och hänvisar i detta fall till ”ren fåfänga”. 

Anders fortsätter att nyansera intresset med att påpeka ”kul, mitt budskap har gått hem”. 

Han ser citeringar som ett mått på vad man gjort och var man står i ett forskningsfält i 

relation till vad andra gjort. Det visar hur långt man har kommit. Om man har fått 

mycket citeringar visar det att många arbetar inom området, om man fått få citeringar så 

är det ”jungfrulig mark” man forskar inom, dvs. att det är få som jobbat med det. 

Samtidigt som Anders har ett stort intresse i hur han citeras ser han inte på sitt val av 
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referenser med samma entusiasm. När Anders skriver artiklar tycker han att budskapet 

är det viktiga och ser det i flera fall mer som ett måste att man ska ha med referenser.  

 

Björn skiljer på processerna att citera respektive att bli citerad. Han ser det som viktigt 

att bli citerad beroende på att detta idag är en värdemätare som påverkar de ekonomiska 

resurser hans forskning får. Han fortsätter med att samtidigt konstatera att ”du blir ju 

inte citerad om du inte har gjort något bra, det måste va nått som är väldigt användbart”. 

Björn tillägger dock att en välciterad forskare inte är synonymt med att vara en duktig 

forskare. Han betraktar citeringar som ett bevis på att man gör saker som folk 

uppmärksammar och bryr sig om. Det sistnämnda är i Björns ögon på gott och ont 

eftersom att det precis som inom populärmusik och mode även går trender inom 

forskning. Hans personliga åsikt är att flera forskningsområden som idag får mycket 

uppmärksamhet både citeringsmässigt och finansiellt inte kan mäta sig i betydelse med 

andra discipliner som enligt hans mening är viktigare samtidigt som de inte genererar 

varken lika mycket citeringar eller resurser. Valet av referenser är enligt Björn en 

grundläggande del i författandet av artiklar och han tycker att man bör vara mycket 

noggrann med denna form av bakgrundsanalys. Björn tycker det är viktigt att man är 

respektfull mot de vars arbete man bygger vidare på. 

 

Cecil ser citeringar som en form att kvalitetsstämpel och erkännande. Cecil nämner 

begreppet ”nyhetsvärde” och syftar då till att de som blir citerade har kommit med nytt 

faktaunderlag till vetenskapen. Han anser också att hur många citeringar man får ofta är 

kopplat till att man publicerat sig i tidskrifter som är väl spridda och synliga. Samtidigt 

tycker Cecil att citeringar används lite slarvigt, t.ex. citeringar i andra hand, tidskrifter 

som har som policy att de vill att författarna ska citera från samma tidskrift. Cecil menar 

att det sistnämnda inte är särskilt vanligt men tillstår ändå att det förekommer. 

 

Cecil tycker att citeringar ska vara med som en aspekt när resursfördelning till forskning 

bestäms, även om han inte ser det som problemfritt. Björn anser att citeringar ”kan va 

med på ett hörn” men det får inte vara ett av de mer avgörande kriterierna i ett 

resursfördelningssystem. Cecil tycker trots allt att peer review är bättre än 

citeringsbaserade indikatorer, han ser detta som ett bättre kvalitetsmått. Cecil tillägger 

att han tycker det är svårt att konstruera ett rättvisande resursfördelningssystem baserat 

på bibliometri. 

 

6. Analys och Diskussion 
 

Citeringsmotiv har nu belysts utifrån tidigare forskning, teoretisk bakgrund samt 

presentationen av intervjustudien. Fram kommer en bild av citering som en variationsrik 

process med flertalet olika orsaker bakom referering. I detta kapitel kommer dessa tre 

delar att integreras och som avslutning kommer intervjustudiens resultat ställas i 

perspektiv till användandet av citeringsbaserad forskningsevaluering. 

 

6.1 Motiv 
 

Garfield konstaterar i sin studie från 1962 att den vanligaste orsaken till att citera är att 

tillhandahålla dokumentation eller stöd för olika uttalanden. Denna relativt enkla 

motivförklaring är som helhet också den vanligaste orsaken till att Anders, Björn och 

Cecil citerar. Andra viktiga motiv till citeringar som respondenterna anger är: 
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- bakgrund till artikeln 

- metodreferenser för att beskriva hur studien genomförts 

- jämföra sina egna resultat med andra (stödjande såväl som motsägande) 

- för att stödja och argumentera för påståenden 

 

De ovanstående motiven finner starkt stöd i den tidigare forskningen. I en majoritet av 

undersökningarna är dessa motiv de mest framstående, flertalet andra motiv framträdde 

emellertid också. 

 

Av intervjuerna framgår att det finns en konsensus mellan respondenterna gällande hur 

referenserna väljs utifrån en vetenskaplig artikels generella struktur. Respondenterna 

utgår från ett antal grundläggande kriterier när de väljer referenser. De framhäver vikten 

av att vara mycket respektfull gentemot dem som varit pionjärer inom det området man 

författar sin artikel, aktualitet är en annan aspekt som vägs in. För att bedöma 

referensers kvalitet och relevans värderar Björn referenser utifrån olika grader av 

evidens: 

 

 Vilken typ av studie som gjorts 

 Patientmaterialets storlek 

 Uppföljningstid 

 Metodernas stabilitet och hur väl beskrivna de är 

 Bortfall 

 Slutsatsernas rimlighet 

 Statistikens kvalitet 

 

Även Anders och Cecil nämner en del av de ovanstående kriterierna. Björn anser sig 

vara objektiv i sitt val av referenser och menar att detta är en mycket viktig del i 

citeringsprocessen och den verksamhet som vetenskaplig kommunikation utgör. Anders 

instämmer och menar att alla har väl en strävan att täcka upp det viktigaste i sin 

referenslista. Cecil ser sitt eget citeringsbeteende som att det handlar om att söka källor 

till fakta.  

 

Den bild som presenteras här kan tydligt knytas an till den normativa citeringsteorin då 

respondenternas svar tyder på: 

- Universalistiska motiv, de värderar sina referenser utifrån allmängiltiga kriterier 

- Kommunistiska motiv, de citerar och ger erkännande till det material de 

använder sig av 

- Systematiskt tvivel, de granskar referenserna kritiskt  

 

6.1.1 Kritiska citat 
 

Andelen kritiska, eller negativa, citat är något som undersökts i en stor del av de studier 

som finns med i stycket tidigare forskning. Moravcsik & Murugesan (1975) genomförde 

en av de första studierna där frågan togs upp och visade i sin kontextanalys att så 

mycket som 14 % av citeringar var av kritisk karaktär. Bonzi & Snyder (1991) fick 

också en hög siffra i sammanhanget (17 %). Bortsett från dessa två undersökningar visar 

samtliga andra artiklar i kapitlet om tidigare forskning som anger procentuella svar att 

andelen kritiska citeringar är 5 % eller färre (Cano 1989; Chubin & Moitra, 1975; 

Spiegel-Rösing, 1977; Tang & Safer, 2008; Vinkler, 1987).  
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Kritiska eller negativa citeringar där referenser ifrågasätts är enligt respondenterna 

sällsynt inom kardiologiforskning. Anders menar att han aldrig har kritiserat referenser. 

Björn tror inte heller på att använda citeringar för att kritisera tidigare arbete, utan 

möjligen om man vill varna för något. Cecil tar mycket sällan med referenser för att 

kritisera dem. De fall där detta eventuellt kan förekomma är när man får annorlunda 

resultat än tidigare studier och när man ska förklara varför man gör en studie som 

tillsynes redan har genomförts.  

 

Case & Higgins (2000) menar att citeringar är en form av socialt erkännande även när 

de är kritiska till sin natur. För att avgöra huruvida negativa citeringar placeras i den ena 

eller den andra teorin måste intentionerna bakom dessa citeringar undersökas. Den form 

av negativa citeringar som respondenterna hänvisar till, dvs. endast när den är 

nödvändig samt att arbeten som inte är bra förbises lutar mer åt det normativa hållet. 

Björn menar att det inte är någon större idé att hänvisa till något som du inte tycker är 

bra, såtillvida det inte är en etablerad sanning som du vill ifrågasätta. Detta stämmer väl 

överens med det kommunistiska perspektivet inom normativ teori som bl. a. handlar om 

att forskare citerar allt material som de använder sig av. Dvs. om de använder sig av en 

text, om den så kritiseras negativt, så ska den citeras. Cole & Cole (1971) anser i denna 

kontext att det är osannolikt att arbeten av begränsat värde kommer att citeras. De 

fortsätter med att hävda att om en artikel är felaktig på ett sådant sätt så att den leder till 

omfattande kritik från flera andra texter så är den, även om den är felaktig, antagligen 

ett viktigt bidrag till forskningen eftersom att den stimulerar ny forskning. Ett 

resonemang som kan hänföras till den normativa teorin, där erkännande ska ges till 

använda idéer och influenser. De negativa citeringar som respondenterna hänvisar till 

kan också härledas till normen om systematiskt tvivel vilket innebär att 

forskningsresultat bör granskas kritiskt. 

 

Då det trots allt finns många som menar att negativa citeringar sänker värdet på 

bibliometriska undersökningar kan det vara intressant att respondenterna själva sällan 

använde sig av sådana citat samt att de ansåg att denna form av citering är ovanlig inom 

kardiologiforskning. 

 

6.1.2 Självcitering 
 

White (2001) påpekar att om man ser till vilka författare som en forskare citerar mest 

över tid så är det i de flesta fall självciteringar som är vanligast. Huruvida detta är ett 

bekymmer beror på vilka motiv som ligger bakom självcitering. Respondenterna anser 

att motiven bakom självciteringar och citeringar till andra principiellt är desamma men 

en viss benägenhet att premiera egna arbeten märks också, särskilt om du har flera 

jämlika artiklar att välja mellan. Detta tyder på en socialkonstruktivistisk vilja att 

framhäva egna bedrifter men bör ställas i kontrast till det normativa resonemanget att 

respondenterna trots allt enligt egen utsago väljer arbeten som de ser som de bästa. 

 

En av Bonzi & Snyders (1991) slutsatser är att orsakerna bakom självciteringar och 

citeringar till andra inte skiljer sig åt särskilt mycket. Den vanligaste orsaken att citera 

sig själv är enligt dem att bygga vidare på tidigare arbete. Baldi (1998) och Björn 

instämmer samt tillägger att forskare ofta skriver flera artiklar inom samma område 

varför det faller naturligt att citera de närmast föregående arbetena. Tang & Safer (2008) 
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visade i sin studie att självciteringar tillhör de citeringar som är mer centrala i 

textförfattandet, självciteringar kastas med andra ord inte in utan sammanhang. 

 

Respondenterna tycker att det är fel att avfärda självciteringar baserat på att de skulle 

vara mindre värda än citeringar till andra, något de inte anser stämma. Det kan inte ses 

som korrekt att ge förtur till andra forskares texter i referenslistan om man själv varit 

först på ett forskningsområde och dessutom författat de bästa artiklarna. Detta 

resonemang är i enlighet med de normativa principerna om universalism och 

systematiskt tvivel, då deras egna arbeten vägs mot samma kriterier och skepticism som 

andra artiklar.  

  

6.1.3 Slentrianmässiga citeringar och referensers värde för 
texten 

 

En form av citeringsmotiv som diskuterats flitigt i litteraturen är s.k. slentrianmässiga 

citeringar. Moravcsik & Murugesan (1975) introducerade begreppet som de menar 

handlar om huruvida referenserna är nödvändiga för texten eller om de bara finns där 

för att bekräfta att en text inom samma område författats.  Så mycket som 2/5 av citaten 

i deras studie kunde hänföras till detta citeringsmotiv. Utöver Moravcsik & Murugesan 

visar flera andra författare att slentrianmässiga citeringar är vanliga (Cano 1989; Chubin 

& Moitra 1975; Kim 2004).  

 

Definitionen av termen slentrianmässig har varierat över tid. Tang & Safer (2008) 

placerar referenser som enbart citeras i introduktionen för att ge bakgrund inom 

Moravcsik & Murugesans grupp slentrianmässiga citat. Dessa citeringar värderades i 

Tang & Safers studie lägre än andra citat. Denna definition av begreppet innebär med 

största sannolikhet att sådana citat är ytterst vanliga och motiverar en omvärdering av 

dessa citeringar. Harwood (2009) instämmer i Tang & Safers definition av 

slentrianmässiga citat men menar samtidigt att de har en betydande roll. Dessa citat är 

enligt Harwood viktiga för att bilda läsaren och sätta in honom/henne i området. 

Författaren tar med andra ord på sig en lärarroll. 

 

I relation till de slentrianmässiga citaten finns det flertalet studier som visar att 

citeringar har olika värde. Prabha (1983) och Liu (1993) visar båda på en förhållandevis 

stor andel referenser av perifer betydelse. Respondenterna håller med om att referenser 

har olika betydelse för de artiklar som de citeras i. Cecil anser att det ofta går att ta bort 

en del referenser utan att texten för den delen påverkas nämnvärt. Björn håller med om 

att citeringar kan ha olika värde men anser att alla referenser som är med i slutprodukten 

i hans artiklar är bra och nödvändiga. I relation till detta menar Anders och Cecil att det 

finns ett mått av slumpmässighet i deras referensval.  

 

Kanske kan frekvensen av de slentrianmässiga citaten tillskrivas den artikelstruktur som 

det för tillfället i det vetenskapliga samfundet är generell konsensus om. Anders, Björn 

och Cecil beskriver en struktur där olika stycken i texten förväntas bidra till helheten på 

skilda sätt. De är överens om att citeringar i introduktionsstycket, som Tang & Safer ser 

som slentrianmässiga, är till för att ge en bakgrund till artikeln samt resonera sig fram 

till en hypotes som ännu inte testats och i samband med detta argumentera för varför 

artikeln är relevant och nödvändig. Respondenterna menar precis som Harwood att 

dessa citeringar är mycket viktiga. Väl introducerade till begreppet slentrianmässiga 
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citeringar anser sig ingen av respondenterna använda sig av denna form av citeringar. 

De tror inte att slentrianmässiga citeringar är särskilt vanliga, Björn menar att peer 

review förfarandet skulle sortera bort de flesta citeringar av denna form. 

 

Moravcsik & Murugesans (1975) definition av slentrianmässiga citeringar går emot 

normativ teori, men de kan inte direkt heller placeras i den socialkonstruktivistiska 

teorin. Då Moravcsik & Murugesan använder sina resultat för att ifrågasätta 

användandet av citeringar vid utvärdering av forskning anser Moed (2005, s. 219) att 

dessa citat är extra viktiga ur ett forskningsevalueringsperspektiv då dessa signalerar 

intellektuella influenser som så att säga ger bakgrund och förutsättningar för artikeln. 

Anders, Björn och Cecil ligger närmare denna normativa beskrivning av 

slentrianmässiga citeringar då de menar att alla de referenser de använder sig av är 

relaterade till och relevanta för deras publikationer. Samtidigt måste Cecils kommentar 

att det ofta går att ta bort ett antal referenser ses som en tydlig avvikelse från den 

normativa teorin, precis som slumpmässigheten i valet av citeringar. Detta går emot den 

normativa tanken att alla citeringar är relevanta samt att citering är en regelbunden 

verksamhet. 

 

6.1.4 Övertalning 
 

Det går att tvista om vad citeringsmotivet övertalning egentligen innebär. Gilbert (1977) 

som var först att introducera övertalningskonceptet i den citeringsteoretiska 

diskussionen såg valet av referenser som en avancerad process där målet är att nå de 

mest auktoritativa texterna för att på detta sätt skapa större trovärdighet för sin text och 

att i förlängningen ställa sig in hos rätt grupper samt få fler citeringar. I 

övertalningsmotivet lägger Gilbert också vikten av att relatera till aktuell litteratur, 

argumentera för sitt arbetes validitet och reliabilitet samt avvisande av motsägande 

hypoteser. I tidigare forskning framkommer en varierande flora definitioner av 

citeringsmotivet övertalning: 

 

- positiva och negativa citat som stödjer diskussionen i texten (Kim 2004) 

- att använda sig av referenser för att övertyga om sin artikels korrekthet (Brooks 

1985) 

- citera prestigefulla författarnamn och tidskrifter för att övertala (Liu 1993) 

- för att kritisera referensen, vilket i sin tur etablerar författaren som en 

auktoritativ och kritisk tänkare (Case & Higgins 2000) 

 

Anders nämner också övertalning som citeringsmotiv och syftar till citeringar som 

stödjer resonemang, stärker artikelns ställning och ger trovärdighet. Björn och Cecil 

använder inte termen övertalning men beskriver citeringar som är till för att stärka 

argument, underbygga påståenden och nå konsensus kring sina slutsatser. Om ett så 

simpelt och relativt självklart motiv som att referera för att ge stöd åt sin text klassas 

som övertalning skulle flertalet studier i större utsträckning ge stöd åt detta motiv 

(Bonzi & Snyder 1991; Chubin & Moitra 1975; Garfield 1962; Spiegel-Rösing 1977). 

Med andra ord är det svårt att begränsa vad som ska läsas in i termen övertalning vilket 

leder fram till frågan; hur många attribut ska man tillskriva begreppet? Eller kanske i än 

större utsträckning; hur bör detta citeringsmotiv värderas eftersom att det givetvis 

påverkas av vilka attribut som man tillskriver begreppet. 
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White (2004) beskriver övertalning inom socialkonstruktivistisk teori som ett 

manipulativt motiv med två delar. Varken tidigare forskning eller intervjustudien 

antyder att författare avsiktligt felciterar för att de på bästa sätt ska stödja sin artikels 

ändamål. Det finns dock stöd för tesen att auktoritativa texter väljs för att inge 

trovärdighet genom denna association (Case & Higgins 2000; Liu 1993; Shadish et.al. 

1995). I intervjuerna framgick det att särskilda författare såväl som tidskrifter uppfattas 

som kvalitetsmarkörer. Det framkom emellertid dessutom att även om kända författare 

och välrenommerade tidskrifter citeras oftare så beror detta i första hand på 

referensernas kvalitet och relevans, inte på författarnas och tidskrifternas auktoritet eller 

viljan att övertala. Detta avspeglar den normativa aspekten systematiskt tvivel om att 

kritiskt granska urvalet av referenser. De enstaka fall där det faktiska tidskrifts- eller 

författarnamnet kan spela roll är när valet står mellan flera jämbördiga referenser. I 

relation till detta menar Moed (2005, s. 215) att även om citeringar används för att 

övertala en läsare så kan de ändå ses som en intellektuell influens. Erkända artiklar är 

auktoritativa för att de influerar/påverkar forskare inom sitt fält. White (2004) menar att 

dessa auktoritativa referenser har mer eller mindre med den citerande texten att göra, en 

sorts citat som har klara likheter med Moravcsik & Murugesans (1975) slentrianmässiga 

referenser. Detta resonemang har inte diskuterats i kapitlet tidigare forskning och stöds 

inte av respondenterna som menar att de referenser de använder sig av är relaterade till 

deras texter och i högsta grad relevanta. Socialkonstruktivister menar att alla medel är 

tillåtna när forskare försöker övertyga läsarna om deras arbetens betydelse och kvalitet. 

Det enda intervjusvar som detta går att relatera till är när Cecil lade till en referens för 

att han misstänkte att författaren kunde bli peer revieware.  

 

Intervjustudien ger inget starkt stöd för den socialkonstruktivistiska teorin sett till 

citeringsmotivet övertalning. Detta beroende på att det inte finns något omfattande stöd 

för att respondenterna skulle förlita sig till författares och tidskrifters status vid valet av 

referenser, en aspekt som eventuellt kan spela in val måste ske mellan jämbördiga 

referenser. Detta stödjer istället den normativa teorin om universalism som innebär att 

vetenskapliga påståendens värde ska mätas mot allmängiltiga kriterier och inte av 

irrelevanta attribut som författarens status. 

 

Bortsett från ett isolerat fall finns det dessutom inget stöd för att respondenterna skulle 

använda sig av manipulativ övertalning, vilket kan härledas till normen om oegennytta 

som stipulerar att forskare inte ska söka nå personliga fördelar genom att på oävet sätt 

försöka ställa sig in hos olika grupper eller citera sig själv. Det som skulle kunna tänkas 

stödja det socialkonstruktivistiska perspektivet är att respondenterna citerar för att stödja 

argumentation, detta kan dock knappast ses som citering med oärligt uppsåt utan skulle 

lika gärna kunna placeras inom ett normativt perspektiv där man citerar för att hänvisa 

till sina influenser. 

 

6.1.5 Sociala motiv 
 

Socialkonstruktivistisk teori fokuserar på sociala omständigheter involverade i 

publikationsprocessen, med andra ord hur social kontext påverkar valet av 

citeringar/referenser (Moed 2005, s. 213). Forskare anses ha komplexa citeringsmotiv 

som är beroende av omgivningen. Denna rubrik liknar den ovan om övertalning men 

skiljer sig genom att den fördjupar sig i hur sociala relationer spelar in i valet av 

referenser. 
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Tidigare forskning ger olika förklaringar till vad sociala motiv kan innebära. Brooks 

(1985) samt White & Wang (1997) anser att sociala citeringar handlar om att lista 

referenser enbart för att man tror att kollegor tycker de är viktiga. Vinkler (1987) 

hänvisar till en önskan att knyta band inom det vetenskapliga samhället. Kim (2004) 

menar att sociala motiv bygger på personliga relationer och vilken kunskap man är 

bekant med. Ingen av dessa studier fann något starkare stöd för att sociala motiv var en 

viktig faktor i valet av referenser. 

 

Respondenterna i intervjustudien ger något kluvna svar i frågan om sociala motiv. De 

talar om situationer där det finns flera likvärdiga referenser att välja mellan och menar 

att var referenser kommer ifrån då kan spela in i urvalet. De menar att forskare rent 

instinktivt känner till mer från sitt eget närområde och sin egen världsdel och att detta 

oundvikligen påverkar referensvalet. Cecil anser att detta både kan bero på en bredare 

kunskap om den nationella forskningen, men menar också att en känsla för lokal 

forskning kan spela in. Huruvida denna form av citeringar p.g.a. referensernas 

ursprungsplats kan tillskrivas sociala motiv är osäkert eftersom att orsaken till denna 

citering är en fråga om kunskapsområde snarare än en vilja att knyta band i det 

vetenskapliga samhället. I sammanhanget menar respondenterna att de inte 

kompisciterar, de misstänker dock att detta förekommer.  

 

Svaren från litteraturen ställer sig tveksam till sociala motiv för att citera, utifrån 

intervjustudien framträder citeringsteoretiskt emellertid en multidimensionell bild med 

normativa såväl som socialkonstruktivistiska inslag. Respondenternas svar tyder på att 

normen om oegennytta följs eftersom att de inte försöker nå personliga fördelar genom 

att på oävet sätt försöka ställa sig in hos olika grupper eller citera sig själv. 

Problematiken som respondenterna nämner kring att de ibland tvingas välja mellan 

olika texter går emellertid emot den kommunistiska normen som bl.a. innebär att 

forskare citerar allt material som de använder sig av. Faktumet att nationella referenser i 

viss utsträckning föredras pekar dessutom snarare mot socialkonstruktivistiska 

tankebanor som att den sociala kontexten påverkar referensvalen. 

 

6.2 Citeringsmotiv i relation till forskningsevaluering 
 

I inledningen presenterades den roll som citeringsanalys idag har inom 

forskningsevaluering och vilka ekonomiska implikationer sådan verksamhet har. 

Författare som Shadish et.al. (1995) och Nicolaisen (2007) konstaterar i detta 

sammanhang att kunskap om citeringsbeteende är oumbärligt för att kunna avgöra om 

det i över huvud taget är meningsfullt att använda citeringsanalys vid 

forskningsevaluering. 

 

En problematik uppstår i och med att en definition av forskningsevaluering krävs för att 

kunna jämföra denna med de motiv som framkommit i studien. I det 

resursfördelningssystem för forskning som den svenska staten idag använder sig av och 

det system som Karolinska Institutet utnyttjar så hänvisar man till citeringar som en 

kvalitetsindikator och mått på forskningsprestation (Resursutredningen 2007; 

Karolinska Institutets Bibliometristyrgrupp 2009). Grundaren av ISI menar att citeringar 

är det mest objektiva mått på vikt för samtida forskning som finns (Garfield 1979). 

Bibliometriker som Moed (2005, s. 221-5) nämner begrepp som intellektuella influenser 

och bidrag till den vetenskapliga utvecklingen. I relation till detta ser Anders citeringar 
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som ett mått på vad man gjort och var man står i ett forskningsfält, det visar hur långt 

man har kommit. Björn betraktar citeringar som ett bevis på att man gör saker som folk 

uppmärksammar och bryr sig om. Cecil ser citeringar som en form att kvalitetsstämpel 

och erkännande.  

 

Om man då jämför med de motiv som respondenterna gav i intervjustudien 

framkommer först en bild av normativ art, med forskare som värderar sina referenser 

utefter allmängiltiga kriterier, citerar alla sina influenser och granskar sina referenser 

kritiskt. Verksamheten att noggrant kvalitetsgranska sina referenser är givetvis utifrån 

ett evalueringsperspektiv mycket positivt.  

 

En aspekt som ofta använts för att kritisera bibliometrisk forskningsevaluering är att det 

finns negativa citeringar, ett fenomen som man i den tidigare forskningen ansett mer 

eller mindre vanlig. Respondenterna ägnar sig sällan åt negativ citering, när så görs kan 

dessa referenser ändå ses som intellektuella influenser som ifrågasätts. Cole & Cole 

(1971) anser i denna kontext att det är osannolikt att arbeten av begränsat värde kommer 

att citeras. De fortsätter med att hävda att om en artikel är felaktig på ett sådant sätt så 

att den leder till omfattande kritik från flera andra texter så är den, även om den är 

felaktig, antagligen ett viktigt bidrag till forskningen eftersom den stimulerar ny 

forskning. De kritiska citeringarnas negativa inverkan på forskningsevaluering beror 

med andra ord på vilken sorts kritiska citeringar som används och vad som utvärderas 

vid forskningsevaluering. Utvärderar man intellektuella influenser stämmer detta väl in 

med respondenternas svar, utvärderar man kvalitet är det mer osäkert om kritiska citat 

passar in i forskningsevaluering. 

 

Självcitering är ytterligare en aspekt som använts som kritik mot citeringsanalys. 

Huruvida detta är ett bekymmer beror på vilka motiv som ligger bakom självcitering. 

Intervjuerna visade att motiven bakom självciteringar och citeringar till andra i 

praktiken är desamma. En tendens att föredra egna arbeten framför andras fanns 

emellertid. Respondenterna tycker att de bästa artiklarna ska citeras, oavsett 

upphovsman. Ur ett evalueringsperspektiv tyder respondenternas svar huvudsakligen på 

att självciteringar är lika berättigade som citeringar till andra, samtidigt måste det 

övervägas hur benägna de är att citera eget material framför andras. Men så länge 

samma urvalskriterier gäller för självciteringar som för andra kan inte denna form av 

referering uteslutas som en mindre värdig form av citeringar utifrån ett 

forskningsevalueringsperspektiv. 

 

Utvärdering av forskning där citeringar är en delindikator påverkas även av 

slentrianmässiga refereringar och citeringars olika värde. Slentrianmässiga citeringar 

och faktumet att citeringar värderas olika i de texter de används är en akilleshäl för 

citeringsbaserad utvärdering av forskning. Det är svårt att ge referenser olika poäng 

beroende på hur de värderas i den text de citeras. Även om respondenterna inte 

använder sig av slentrianmässiga citeringar menar samtliga att citeringar har olika 

värde. Respondenternas svar när det gäller citeringars olika värde leder till en 

problematik för citeringsbaserad forskningsevaluering, då denna inte tar hänsyn till 

detta faktum. Stämmer resonemanget att alla respondenternas referenser är relaterade 

till och relevanta för deras publikationer är detta givetvis bra men Cecils konstaterande 

att en del referenser går att ta bort samt Björns instämmande i att det finns en 

slumpmässighet i valet av referenser är mycket negativt ur evalueringssynpunkt.   
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Övertalning är ett citeringsmotiv vars etymologi det går att tvista om, definitionerna av 

begreppet varierar i litteraturen. Om begreppet innefattar manipulation av referenser 

genom felciteringar eller citering av auktoriteter utan direkt koppling till texten så kan 

övertalning tveklöst ses som en aspekt som förstör citeringsstatistiken. Om termen 

istället handlar om att argumentera för sin artikel så finns det inget som säger att den 

inte skulle passa in väl i forskningsevaluering som mått på kvalitet och intellektuella 

influenser. Ser man till intervjustudien passar svaren in på den senare förklaringen av 

begreppet övertalning. Respondenterna menar att det finns författarnamn och 

tidskriftstitlar som är tecken på kvalitet men tillägger att dessa citeras beroende på 

referensernas kvalitet och relevans, inte på författarnas och tidskrifternas auktoritet eller 

viljan att övertala. Citeringsmotivet övertalning behöver med andra ord inte omkullkasta 

användningen av citeringar vid utvärdering av forskning. Det bör dock nämnas att ett 

intervjusvar antydde en mer oönskad form av citering sett ur ett 

forskningsevalueringsperspektiv vilket var ett fall av citering för att nå fördelar i peer 

review processen.  

 

Sociala motiv till citering får ett mycket svagt stöd i den tidigare forskningen. I 

sammanhanget talar respondenterna bl.a. om kompisciteringar, något som de inte anser 

sig ägna sig åt. De tror emellertid att denna verksamhet som går emot principerna kring 

forskningsevaluering förekommer vilket enligt Björn beror på den ekonomiska 

betydelse som forskningsutvärdering har. En annan problematik de nämner i 

sammanhanget uppstår när det finns för många referenser att välja mellan och ett urval 

måste ske. I dessa fall menar Cecil att man har en tendens att favorisera referenser från 

närområdet. Denna situation där det finns för många artiklar att välja på som är 

relevanta och av hög kvalitet innebär ett dilemma ur evalueringssynpunkt. Tanken är att 

influenser ska citeras, samtidigt sätter tidskrifter gränser för hur omfattande artiklar får 

vara vilket givetvis också påverkar referensantalet. De referenser som respondenterna 

valde i dessa fall var relevanta och av hög kvalitet varför citeringarna i sig inte är något 

problem men frågan är hur man ska se på de referenser som lämnades utanför.  

 

Sett till respondenternas egna åsikter om forskningsevaluering anser de att citeringar bör 

spela en begränsad roll inom denna ekonomiskt avgörande verksamhet. Peer review 

nämns som ett mer föredömligt mått på kvalitet. Deras svar angående citeringsmotiv 

antyder både normativa och socialkonstruktivistiska aspekter i respondenternas motiv 

till att citera. Intellektuella influenser är dock ett genomgående tema i respondenternas 

svar. I relationen mellan citeringsmotiv och forskningsevaluering argumenterar Small 

(1987, s. 339) för att “the issue is not whether we can rely on reference lists in 

individual cases as complete sets of influences (we cannot), but rather whether 

references can be used statistically, in the aggregate, as an indicator of influence”. Med 

andra ord är det inte så viktigt (och dessutom inte sannolikt) att alla influenser finns 

representerade i referenslistan. Det viktiga är snarare att de referenser som finns med 

kan räknas till kategorin intellektuella influenser. Något som stämmer väl överens med 

respondenternas svar.  

 

7. Slutsatser 
 

Sedan 2009 används citeringsanalys som en av flera metoder vid bedömning av 

forskarprestationer och fördelning av forskningsresurser till svenska högskolor och 

universitet. Citeringar ses inom ramen för denna forskningsevaluering som en 
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kvalitetsindikator. Reformen har föregåtts av en omfattande debatt kring bibliometrins 

relevans som underlag vid fördelning av forskningsresurser. En av orsakerna är 

oenigheten kring vilka motiv som ligger bakom citeringar. Det framgår tydligt att detta 

är en aspekt som måste belysas för att kunna avgöra om det över huvud taget är 

meningsfullt att använda citeringsanalys vid forskningsevaluering. Då tidigare studier 

visar att citeringsbeteende skiljer sig åt mellan olika forskningsdiscipliner och dessutom 

mellan specialiteter inom samma disciplin omfattar därför studien endast den 

avgränsade medicinska disciplinen kardiologi som till författarens vetskap ännu inte 

utforskats sett till motiv bakom citeringar.  

 

Uppsatsens syfte har varit att ta reda på vilka motiv som ligger bakom ett antal 

kardiologiforskares citeringar samt att diskutera hur dessa resultat påverkar 

användningen av citeringsbaserad forskningsevaluering. För att svara på 

frågeställningarna har tre kvalitativa intervjuer genomförts som sedan jämförts med 

tidigare forskning och framträdande teorier på området. Svaren från intervjuerna har 

också ställts i relation till citeringsbaserad forskningsevaluering. 

 

Intervjuerna gav en i likhet med tidigare forskning komplex bild av citeringsfenomenet 

där flertalet motiv spelar in vid valet av referenser. Som helhet kunde respondenternas 

svar främst härledas till en normativ citeringsteori där citering är en form av erkännande 

av influenser, referenser värderas utifrån allmängiltiga kriterier och granskas kritiskt 

innan användning. De vanligaste citeringsmotiven var: 

 

- Ge bakgrund till artikeln 

- Ge metodreferenser för att beskriva hur studien genomförts 

- Jämföra sina egna resultat med andra (stödjande såväl som motsägande) 

- För att stödja och argumentera för påståenden 

 

I kontrast till dessa normativa motiv fanns det även ett antal socialkonstruktivistiska 

inslag i citeringsprocessen. Kritiska citat förekom i begränsad utsträckning, en tendens 

att referera forskning från närområdet och självcitera framför att citera annan forskning 

noterades och respondenterna påpekade att olika citeringar har olika värde. 

Samförekomsten av dessa polärt skilda citeringsmotiv talar för ett mer 

multidimensionellt förhållningssätt där normativ teori inte ska ses som 

socialkonstruktivismens antites utan teorierna kan istället anses komplettera varandra. 

 

Ser man till citeringsbaserad forskningsevaluering så tyder respondenternas 

citeringsbeteende som helhet på ett måttligt stöd för denna form av utvärdering. Anders, 

Björn och Cecil väljer referenser efter kvalitet och relevans baserat på olika kriterier. De 

aspekter i intervjuerna som talar emot användning av citeringar vid utvärdering av 

forskning är att citering för att ställa sig in hos andra kan förekomma, det finns en 

tendens att favorisera referenser från närområdet samt att självcitera, citeringar anses ha 

olika värde och det finns ett visst mått av slumpmässighet i valet av referenser. 

 

8. Avslutande reflektioner 
 

Det finns en utbredd problematik i att söka svaren till vilka motiv som ligger bakom 

citeringar. Innehålls/kontextanalyser hämmas av faktumet att det aldrig med säkerhet 
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går att säga hur andra resonerat i sina referensval. Enkäter begränsas av omfattningen på 

frågorna och möjligheterna till uppföljande frågor. Intervjuer, som av flera ansetts vara 

den mest pålitliga metoden, lider av dilemmat om respondenternas grad av ärlighet. 

Studien tyder ändå, genom en del mindre smickrande svar, på en öppenhet vad gäller 

motiv bakom citeringar. Resultaten ger en inblick i fenomen som förekommer inom 

disciplinen kardiologi, i kontrast till detta går det inte att generalisera till andra 

forskningsdiscipliner utifrån resultaten. Det går dessutom inte att generalisera och påstå 

att detta ger en heltäckande bild av forskningsgrenen kardiologi. Vad uppsatsen ger oss 

är ett incitament för fortsatt forskning där de citeringsmotiv som framkommit skulle 

kunna utgöra grunden för en större kvantitativ undersökning. En sådan studie skulle 

utgöra ett underlag för generalisering kring motiv bakom citeringar. Detta skulle i sin 

tur kunna relateras till en mer utbredd undersökning av forskningsevaluering där 

citeringsrelaterade begrepp som kvalitet, synlighet och impact utreds och förklaras 

utifrån en evalueringsteoretisk bakgrund. En undersökning av detta slag skulle i större 

utsträckning validera alternativt ifrågasätta användandet av citeringar vid utvärdering av 

forskning. 

 

Studien antyder även att referenser har olika värde. Deras betydelse för den citerande 

texten är beroende av faktorer som var i texten de är infogade, vilken typ av 

citeringsmotiv som ligger bakom samt hur många gånger de citeras. En noggrannare 

undersökning av referensers olika vikt för den citerande texten skulle vara värdefull. 

Konsensus kring hur citeringar värderas skulle kunna leda till utvecklingen av ett 

rankningssystem för citeringar som i sin tur skulle betyda mycket för den fortsatta 

utvecklingen av mer precisa citeringsindex och bibliometriska uträkningsmetoder. En 

sådan utveckling skulle i förlängningen leda till en tydligare avgränsning av vad 

citeringsbaserad forskningsevaluering anses utvärdera. I relation till detta bör också 

problematiken med urval mellan likvärdiga referenser undersökas samt hur detta 

påverkar forskningsevaluering. 

 

En enande citeringsteori har länge efterfrågats, i avsaknad av en sådan har en 

polarisering av normativa och socialkonstruktivistiska perspektiv ofta stått som en 

ställföreträdande teori. En framträdande åsikt i litteraturen har varit att en citeringsteori 

är nödvändig för att kunna motivera citeringsbaserad forskningsevaluering. Men kanske 

är det inte så mycket motiven bakom citeringar som avspeglar deras relevans som 

evalueringsmått utan snarare referensernas relevans för den citerande texten och vilken 

kvalitet de anses ha. Kanske ska begreppet intellektuell influens vara det avgörande 

kriteriet som i förlängningen också blir det som avspeglas i citeringsbaserad 

forskningsevaluering. Intellektuella influenser är ett begrepp som i relation till 

genomförd studie passar bättre in på respondenternas svar än det något mer krävande 

kvalitetsbegreppet. 

 

Avslutningsvis antydde intervjustudien att användningen av bibliometriska indikatorer 

vid utvärdering av forskning leder till en anpassning från forskarnas sida beroende på 

den ekonomiska betydelse som forskningsevaluering har. Weingart (2005) menar i 

sammanhanget att citeringar är s.k. reaktiva mått, vilket innebär att när citeringar blir ett 

ekonomiskt och statusmässigt viktigt mått så ändras beteendet kring forskning. Detta 

innebär att betydlig emfas bör läggas på den framtida utvärderingen av citeringsbaserad 

forskningsevaluering. 
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10. Appendix A – Intervjumall 
 

 Som jag presenterade i mailet tänkte jag att vi först går igenom artikeln för att 

sedan ta en del andra frågor 

o Kom ihåg att man kan ha flera orsaker till att välja ett citat 

 

 Tänkte börja med att fråga vad du har för grundsyn på citeringar som fenomen, 

vad betyder det att citera och att få en citering? 

o Vad mäter man med citeringar? Vad betyder det att få många/få 

citeringar? 

o Hur ser du på relationen mellan citeringar och utvärdering av forskning? 

o Påverkar citeringar ditt beteende när du skriver artiklar?  

 

 Vilka funktioner fyller citeringar/referenser? 

o Varför citerar du? 

 

 Hur väljer du referenser? Har du en särskild teknik/referensram för hur du väljer 

referenser/vilka du citerar? 

o Finns det särskilda aspekter som väger in när du väljer en referens? Vilka 

krav har du på referenser? Vilka är de viktigaste kriterierna? 

 

 Om det finns flertalet referenser du kan använda för att hänvisa till något särskilt 

i din text, hur väljer du vilken/vilka du ska använda? 

 

 Skulle du säga att olika texter du citerar är av olika vikt för din artikel? 

o Skulle vissa referenser kunna tas bort, läggas till? 

 

 Händer det att/Är det vanligt att artiklar citeras enbart för att bekräfta att en 

artikel inom samma fält har författats? Utan att den har någon direkt koppling 

till artikeln den citeras i? 

 

 Skulle du säga att det finns ett inslag av slumpmässighet i valet av referenser? 

o Händer det att det är slumpen som avgör varför en referens används och 

inte en annan? 

  

 Ser du ditt val av referenser som ett sätt att försöka få fler citeringar? 

o Citerar du särskilda ”auktoritativa” artklar/framstående forskare/tidskrifter 

med hög JIF för att få fler citeringar? 

o Citerar du för att skapa mer trovärdighet, relevans och genomslag med din 

text? 

o Är det för att försöka argumentera för/övertala läsarna att det du gjort är 

korrekt, relevant, orginellt…? 
 

 Finns det någon skillnad på orsaker/motiv för att citera nationell respektive 

internationell forskning? 
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 Finns det en särskild krets/gemenskap/grupp du citerar oftare ifrån i relation till 

andra referenser? 

o Ser du citeringar som ett verktyg att skapa bekantskaper inom 

forskningssamfundet? 

 

 Händer det att du citerar artiklar för att kritisera dem? 

o Är det vanligt? 

o Om du kritiserar en annan artikel, är det vanligt att du både ger positiv och 

negativ kritik till samma artikel? 

 

 Händer det att du citerar dig själv? 

o Vad tycker du om självciteringar, i jämförelse med citeringar till andra? 

o Skiljer sig motiven bakom citeringar till andra och självciteringar åt? 

 

 Är det något du vill tillägga om ämnet? 
 


