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Abstract 
The aim of this master’s thesis was to examine whether the frequency of author self-citations in 
scientific articles has increased since the introduction of citation analysis as a tool in research 
evaluation.  

The method used was manual citation analysis, since my aim was to examine the rate of 
author self-citation synchronously, at certain points in time. The three time periods that were 
examined included 1960-1963, 1980-1983, and 2000-2003. I analysed the bibliographies of 1806 
articles from three scientific fields; science, social science and humanities. The scientific journals 
that were chosen were; Journal of Laboratory and Clinical Medicine, Journal of the American 
Society for Information Science and Technology and Journal of Modern History. My main 
research questions were: 1) Does the increase of references per article match a possible increase of 
author self-citations per article? Are there any differences between the scientific disciplines? 2) 
How large is the percentage share of author self-citations? Are there any differences between the 
scientific disciplines? 

The results showed no tendency for an increased use of author self-citation in Journal of 
Laboratory and Clinical Medicine and Journal of the American Society for Information Science 
and Technology. The humanistic magazine Journal of Modern History did however show a 
considerable increase of author self-citation per article.  
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Inledning 

Att vara forskare idag handlar inte om att avskild från omvärlden arbeta i lugn och 
ro med sitt forskningsprojekt med en önskan om att förändra världen. Istället ka-
raktäriseras atmosfären av konkurrens och tävlan mellan enskilda forskare, insti-
tutioner och universitet. Denna konkurrens beror främst på att ett problematiskt fi-
nansiella läge för forskning, där forskningsmedel omfördelas mellan olika institu-
tioner istället för att dessa tillsätts mer pengar (Weingart 2005:118). 

I takt med att forskningsbudgetar stramats åt har det blivit allt viktigare för 
administratörer inom vetenskapspolitik att urskilja den ”bästa” och mest konkur-
renskraftiga forskningen, eftersom man inte kan finansiera all forskning. Ett sätt 
att se på vad olika forskare och institutioner bidrar med till vetenskapen är genom 
peer review, en granskningsprocess av vetenskapliga artiklar och böcker som 
bland annat används för att bestämma vilka artiklar som ska publiceras och hur 
forskningsanslag ska utdelas. Forskningsutvärdering med hjälp av peer review 
innebär att forskarkollegor som är insatta i det område som utvärderas bedömer 
forskningens kvalitet (Wikipedias webbsida>Sök:Peer Review). En annan metod 
som har kommit att få allt större betydelse vid utvärdering av forskning är cite-
ringsanalys, en metod inom bibliometri som ursprungligen syftar till att beskriva 
och undersöka det förhållande som existerar mellan det citerade dokumentet och 
det citerande dokumentet (Egghe & Rousseau 1990:203). Inom forskningsutvär-
dering använder man citeringsanalys genom att utgå från antalet citeringar1 en 
viss publikation mottagit från andra forskare, för att mäta dess kvalitet. Antalet 
citeringar en publikation har mottagit från andra forskare anses visa den inverkan 
det citerade verket har haft inom det vetenskapliga samhället, vilket en del betrak-
tar som ett mått på kvalitet.(Wade 1975:429). 

                                                       

Citeringsanalys som verktyg för forskningsutvärdering hade inte kunnat göras 
praktiskt möjligt i så stor utsträckning om det inte hade varit för de citeringsindex 
som utvecklades på 1960-talet, och som kom att förenkla processen med att räkna 
antalet citeringar som en viss forskare mottagit (Kaplan 1965:180 f). Ett citerings-
index kan förenklat beskrivas som en förteckning över var, och av vem, bland an-
nat vetenskapliga böcker, tidskriftsartiklar och rapporter har citerats (National-
encyklopedins webbsida>Sök: Citeringsindex). 

 
1 Termen citeringar används med samma betydelse som källhänvisningar. 
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Viktiga beslut som berör hur man ska tilldela prestigefulla vetenskapspriser, 
samt hur pengar ska fördelas mellan olika forskningsområden och universitets-
institutioner, fattas nu delvis genom att räkna antalet citeringar en viss publika-
tion, forskare eller institution har mottagit (Baldi 1998:829), för att på så sätt av-
göra kvaliteten på dessa. 

Detta sätt att mäta kvalitet har dock fått kritik från vetenskapssamhället, där 
man menar att det finns många olika anledningar till varför forskare citerar var-
andra. Det finns huvudsakligen två teorier som behandlar frågan varför man cite-
rar. Den ena teorin, kallad den normativa citeringsteorin, bygger på föreställning-
en om att forskare citerar de bästa verken, och att man citerar för att belöna en 
annan forskare för deras ursprungliga idéer. Denna teori har ifrågasatts då man i 
den andra teorin, den socialkonstruktivistiska/retoriska citeringsteorin, istället 
menar att forskare citerar för att övertyga läsaren och därför underbygger sin text 
med citeringar till kända namn, till forskarkollegor inom ämnesområdet eller till 
andra forskare som kan öppna dörrar: 

As papers work their ways through the reviewing process, they seem magically to acquire 
more citations; reviewers and editors have been known to recommend, I’m told, citation of 
their own or friends’ work. In my experience they rarely recommend cutting such citations. 
(Schneider 1992:500). 

Kritiken mot den normativa citeringsteorin tar bland annat upp negativa citeringar 
som ett exempel på att alla citeringar inte belönar tidigare verk. En negativ cite-
ring innebär att författaren bestrider vad som skrivits i ett tidigare verk, och faller 
därmed inte in i föreställningen att citeringar indikerar kvalitet. 

En annan typ av citeringar som nämns av kritikerna mot att citeringsanalys 
används vid forskningsutvärdering är självciteringar, det vill säga när en artikel 
med en eller flera författare citerar en artikel av samma författare (en eller flera). 
Ett av problemet med självciteringar är bland annat att de inte anses reflektera den 
inverkan det citerade verket har haft inom det vetenskapliga samhället, eftersom 
forskaren har citerat sig själv (Aksnes 2003:244). Eftersom vetenskapliga priser, 
forskningsanslag och befordran idag ofta bygger på resultaten från citeringsindex 
är det centralt för forskare att synas i indexen. Självciteringar ses som ett teore-
tiskt möjligt sätt för en forskare att driva upp sitt citeringsantal, och därmed 
komma högre upp i statistiken (Glänzel 2003:57). 

Syfte 
Syftet med min uppsats är att undersöka om andelen självciteringar har ökat i och 
med att citeringsanalys alltmer börjat användas som ett verktyg för att utvärdera 
forskning. 
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Denna fråga är intressant då ett eventuellt ökat användande av självciteringar 
skulle kunna tyda på att forskare till en större utsträckning använder sig av själv-
citeringar i ett retoriskt syfte, för att lyfta fram sig själva i citeringsstatistiken, 
vilket i sin tur kan styrka kritiken mot användandet av citeringsanalys vid forsk-
ningsutvärdering, och stödja den retoriska citeringsteorins argument. 

I min undersökning kommer jag att se på synkrona självciteringar2 eftersom 
jag vill undersöka hur andelen självciteringar har sett ut vid vissa bestämda tid-
punkter (1960−1963, 1980−1983, 2000−2003) och därmed utreda om det finns 
någon korrelation mellan ett eventuellt ökande av självciteringar och citeringsana-
lysens ökande användning som utvärderingsverktyg. Jag vill också se hur andelen 
självciteringar ser ut inom tre olika ämnesområden. Dessa ämnesområden är na-
turvetenskap, som representeras av klinisk medicin; samhällsvetenskap, som re-
presenteras av biblioteks- och informationsvetenskap; samt humaniora, som re-
presenteras av historia. 

Anledningen till att jag har valt att undersöka olika forskningsfält är för att få 
en bredare bild av hur ofta självciteringar förekommer under olika tidpunkter 
inom dessa discipliner, för att sedan jämföra med tidigare forskningsresultat. 

Frågeställningar 
För att ge en utförlig bakgrund till problematiken kring användandet av citerings-
analys vid forskningsutvärdering, och då i synnerhet självciteringar, kommer jag i 
uppsatsen att utreda följande frågeställningar: 

 Hur har användningen av citeringsanalys vid forskningsutvärdering sett 
ut från 1960-talet och framåt? 

 Vilka teoretiska och praktiska problem finns med att använda citerings-
analys för att utvärdera forskning? 

 Varför kan självciteringar vara ett problem? 

För att uppnå syftet, vilket var att se om andelen självciteringar har ökat sedan 
citeringsindexen började produceras, kommer jag i min kvantitativa undersökning 
räkna självciteringarna i referenslistorna och därefter använda mig av två under-
sökningsfrågor vid bedömning om andelen har ökat eller inte. Den första frågan 
innebär att jag jämför ökningen av vanliga referenser per artikel med en eventuell 

                                                        
2 En författares synkrona självciteringar är de som finns bland de citeringar en författare ger till andra verk. 
En artikel kan exempelvis ha 20 referenser listade i källförteckningen. Om fyra av de referenserna är författa-
rens egna verk, blir den synkrona självciteringsfrekvensen 20 procent. Den diakrona självciteringsfrekvensen 
räknas istället ut genom att se hur många gånger författaren har citerats av andra i jämförelse med hur många 
gånger författaren citerat sig själv. För att kunna genomföra detta krävs tillgång till ett lämpligt citeringsin-
dex. Om en artikel exempelvis har blivit citerad 18 gånger, varav tre gånger är av författaren själv, blir den 
diakrona självciteringsgraden 16,7 procent (Lawani 1982:281f). 
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ökning av självciteringar per artikel. Den andra frågan ser på den procentuella an-
delen självciteringar för de tre olika årsgrupperna. 

1) Står en eventuell procentuell ökning av självciteringar per artikel i propor-
tion till ökningen av vanliga referenser3? Finns det skillnader mellan de olika 
vetenskapsdisciplinerna? 

2) Hur stor procentuell andel av referenserna är självciteringar? Finns det skill-
nader mellan de olika vetenskapsdisciplinernas själciteringsfrekvens? 

Disposition 
Efter att syftet och frågeställningarna har presenterats kommer en presentation av 
tidigare forskning som jag har ansett relevant för min undersökning. Därefter pre-
senteras citeringsanalysens bakgrund och historia, som följs av ett kapitel avsett 
att problematisera kring användandet av citeringsanalys som ett verktyg för forsk-
ningsutvärdering, med utgångspunkt i den normativa citeringsteorin. I samma ka-
pitel kommer även en redogörelse för den socialkonstruktivistiska/retoriska teo-
rin, en teori som kan betraktas som den problematiserande teorin. 

Efter presentationen av problematiken kring citeringsanalys och forskningsut-
värdering går jag djupare in på självciteringar. Därefter följer mitt undersöknings-
kapitel, där jag presenterar resultaten från den manuella citeringsanalys som jag 
har gjort av självciteringar i tre olika tidskrifter under åren 1960−1963, 
1980−1983 samt 2000−2003. Undersökningskapitlet följs av en analys och dis-
kussion av de resultat som framkommit. Uppsatsen avslutas med en sammanfatt-
ning och förslag till vidare forskning. 

Tidigare forskning 
I min empiriska undersökning har jag tagit hjälp av två frågeställningar för att för-
söka bedöma huruvida användandet av självciteringar ökat eller ej. I detta kapitel 
kommer jag att presentera den forskning och de resultat som ligger till bakgrund 
för dessa två frågeställningar. 

Den forskning som bedrivs inom ämnet självciteringar är främst fokuserad på 
att mäta olika vetenskapsdiscipliners självciteringsfrekvens, det vill säga, man un-
dersöker hur stor procentuell andel av citeringarna som är självciteringar. Denna 

                                                        
3 Benämningen ”vanliga referenser” kommer att användas i uppsatsen för att beteckna de referenser som inte 
är självciteringar, alltså referenser till andra forskare än författaren själv. 
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forsknings anses viktig då den visar omfattningen av självciteringar i den veten-
skapliga litteraturen och hur dessa eventuellt påverkar citeringsstatistiken (Aksnes 
2003:235). Jag har förutom självciteringsfrekvensen även valt att se på hur antalet 
självciteringar per artikel sett ut under undersökningsåren. 

Nedan presenterar jag först forskning som berört frågan om antal självcite-
ringar per artikel, därefter presenterar jag ett urval av forskning som behandlar 
självciteringsfrekvensen inom de tre ämnesområden jag har valt att undersöka, na-
turvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. 

Forskning om antal referenser per artikel 
Viss forskning visar att antalet referenser per artikel ökar med tiden, och här följer 
en kortfattad presentation av sådan forskning. 

I takt med att vetenskapen utvecklats från ”little science”, där forskning var 
mer likt ett fritidsintresse , till ”big science”, där forskning finansieras av både 
privata och statliga institutioner, och vetenskapliga publikationer växer alltmer i 
antal (Price 1963:2 ff), har också antalet referenser per publikation vuxit. 

Det har gjorts studier som visar hur antalet referenser per artikel har vuxit. I 
en undersökning av Adair & Vohra från 2003 studerades tidskrifter inom ämnena 
psykologi, sociologi, biologi och fysik. Dessa ämnen valdes av forskarna för att 
täcka både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Tyvärr fanns ingen humanis-
tisk tidskrift med i undersökningen, vilket skulle ha varit intressant som jämförel-
se för min undersökning. Adair & Vohra räknade antalet referenser i referenslis-
torna i de artiklar som publicerades under tvåårsintervaller från åren 1972−1974 
till år 2000. Ett mönster som upptäcktes var att antalet referenser per artikel hade 
ökat för samtliga tidskrifter mellan startåren 1972−1974 och slutåret 2000. En 
psykologitidskrift hade till exempel 5,6 referenser per artikel under startåren, och 
avslutade med 50,6 referenser år 2000, en biologitidskrift ökade från 28,1 till 53,2 
och en sociologitidskrift ökade från 32,7 till 61,3 (Adair & Vohra 2003:17). 

Att antalet referenser ökar över tid är tydligt, frågan man kan ställa sig är 
dock varför. Derek J. De Solla Price, en välkänd forskare inom bibliometri, ansåg 
att antalet referenser per artikel växer i proportion till den omgivande litteraturen 
inom en disciplin: ”At all events, the average number of references in a paper is 
determined by the size of the available archive of literature in that field” (Price 
1986:261). 

Om man utgår från Prices tes, där antalet referenser per artikel har en naturlig 
tillväxt i relation till det växande antal publikationer forskarna kan referera till, 
skulle man också kunna utgå från att antalet självciteringar per artikel har ökat, 
utan att detta nödvändigtvis är ett tecken på retorisk användning för att forskaren 
vill lyfta fram sig själv. Detta eftersom forskare ofta bygger vidare på sin egen 
forskning, och därmed får ett större urval av egna publikationer att citera ju längre 
de har varit aktiva. 
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Undersökningsfråga 1 syftar till att jämföra den eventuella procentuella ök-
ningen av vanliga referenser och självciteringar per artikel mellan startåren 
1960−1963 och slutåren 2000−2003. 

Forskning om olika discipliners självciteringsfrekvens 

Självciteringar inom naturvetenskap  
Det finns ett omfattande antal undersökningar av självciteringsfrekvenser inom 
olika naturvetenskapliga ämnen, och jag har här valt att ta upp en av de tidigare 
studierna om självciteringsfrekvens inom naturvetenskap från 1977, en undersök-
ning från 1998 som har jämfört olika vetenskapsdiscipliner, samt en nyare under-
sökning från 2003. 

Tagliacozzo (1977) ville fastställa i vilken utsträckning och under vilka för-
hållanden som författare av vetenskapliga artiklar inom naturvetenskapliga ämnen 
citerade sina tidigare publikationer, samt de huvudsakliga funktionerna och sär-
dragen av denna citeringstyp. Tagliacozzo studerade därför litteraturlistorna till 
ett antal artiklar från områdena växtfysiologi och neurobiologi och fann att själv-
citeringarna uppgick till 16,6 procent respektive 17,5 procent av den totala mäng-
den referenser som fanns i artiklarnas litteraturlistor (Tagliacozzo 1977:251f). 

I en undersökning av Snyder & Bonzi (1998) studerades självciteringar från 
60 artiklar mellan åren 1980−1989 inom de naturvetenskapliga ämnena kemi och 
geologi. De fann en självciteringsfrekvens på 15 procent (Snyder & Bonzi 
1998:433). 

I en undersökning från 2003, där självciteringar inom norsk naturvetenskaplig 
forskning studerades, fann man att självciteringsfrekvensen varierade mycket mel-
lan olika naturvetenskapliga discipliner. Den lägsta andelen av självciteringar 
fann man inom klinisk medicin, 17 procent, och den högsta inom kemi och astro-
fysik, 31 procent (Aksnes 2003:240). 

Självciteringar inom samhällsvetenskap 
En omfattande studie av självciteringar och hur ofta de förekommer inom det 
samhällsvetenskapliga ämnet bibliotek- och informationsvetenskap, gjordes 1995 
av Alexandra Dimitroff och Kenning Arlitsch. Dimitroff & Arlitsch undersökte 
artiklar (rapporter, diskussioner, essäer, översiktsartiklar också inkluderade) från 
28 kärntidskrifter inom biblioteks- och informationsvetenskap. Av de 1058 artik-
lar som analyserades innehöll hälften åtminstone en självcitering (Dimitroff & 
Arlitsch 1995:47), vilket var högre än väntat (ibid. s. 53). I de artiklar som under-
söktes fanns det totalt 21363 individuella citeringar. Av dessa var 1415 självcite-
ringar, vilket är 6,6 procent av den totala mängden (ibid. s. 52). 

I Snyder & Bonzis (1998) undersökning studerades självciteringar inom de 
samhällsvetenskapliga ämnena ekonomi och sociologi. Resultaten från denna un-
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dersökning hamnade på liknande nivåer som Dimitroff & Arlitschs, nämligen 6 
procent (Snyder & Bonzi 1998:433). 

Självciteringar inom humaniora 
Snyder & Bonzi självciteringsundersökning från 1998 gjordes för att se om det 
fanns skillnader i självciteringsfrekvensen mellan naturvetenskap, samhällsveten-
skap och humaniora. Det visade sig att artiklar från humanistiska tidskrifter bara 
hade en självciteringsfrekvens på 3 procent, vilket var betydligt lägre är naturve-
tenskapens 15 procent och samhällsvetenskapens 6 procent (Snyder & Bonzi 
1998:432f). Snyder & Bonzi fann att artiklarna inom humaniora hade betydligt 
färre författare per artikel i genomsnitt (1,15) än både naturvetenskaperna (2,5) 
och samhällsvetenskaperna (1,9), vilket kan ha betydelse för antalet självcitering-
ar. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskningen visar på synkroniska 
självciteringsfrekvenser som sträcker sig mellan 3 procent upp till 31 procent be-
roende på vetenskapsdisciplin. Trots den omfattande forskning som har gjorts 
inom mätning av självciteringsfrekvens, har jag inte hittat någon forskning som 
relaterar ett eventuellt ökat användande av självciteringar med det ökande använ-
dandet av citeringsanalys inom forskningsutvärdering och därmed ser på utveck-
lingen av självciteringar under ett längre tidsperspektiv. Jag har heller inte funnit 
forskning som berör antalet självciteringar per artikel ur ett längre tidsperspektiv. 
Eftersom forskning alltmer utvärderas med citeringar som grund för kvalitet är det 
relevant att se på om det verkar finnas ett samband mellan ett ökat användande av 
citeringsanalys som forskningsutvärderingsverktyg och ett eventuellt ökat använ-
dande av självciteringar, för att försöka belägga huruvida självciteringar tycks 
användas som ett retoriskt instrument eller inte. 
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Bakgrund och historisk översikt 

Bibliometri 
Bibliometrisk forskning kan beskrivas som kvantitativ analys av främst veten-
skaplig litteratur. Syftet är att beskriva vetenskapens utveckling, i synnerhet den 
vetenskapliga kommunikationen (Kärki & Kortelainen 1998:1). Huvuddelen av 
bibliometrisk forskning inriktar sig på formell vetenskaplig kommunikation, det 
vill säga informationsutbyte mellan forskare främst med hjälp av publikationer 
såsom vetenskapliga artiklar (ibid. s. 5). 

Man använder också bibliometriska metoder för att studera dokumenterad ve-
tenskaps beteende och egendom och för att analysera olika vetenskaps- och forsk-
ningsområden (Wormell 2000:78). 

Från början var fältet bibliometri huvudsakligen ett sidointresse för forskare, 
men kom senare att integreras med andra ämnen och deras metoder. Exempelvis 
har olika matematiska modeller, sociologiska och psykologiska metoder samt bib-
lioteks- och informationsvetenskap kommit att spela stor roll inom bibliometrin. 
Bibliometri har sedan början av 1980-talet kommit att utvecklas till en egen disci-
plin med olika underdiscipliner. Den första tidskrift att specialisera sig på biblio-
metri, Scientometrics, publicerades för första gången 1979 (ibid. s. 79). 

Dagens bibliometriska forskningsområden består enligt Wormell (2000) av tre 
huvudgrupper: 

1. Bibliometri för bibliometriker  

Inom detta forskningsområde koncentrerar man sig på bibliometrisk grundforsk-
ning. Huvudsyftet med sådan forskning är att undersöka fältets egna tekniker och 
metoder genom att bland annat studera dess modeller och empiriska lagar4 och 
utarbeta återvinningsprocesser (ibid. s. 79) 

                                                        
4 Exempel på sådana lagar är Bradford’s Law, som formulerar en statistiskt slumpmässig fördelning för hur 
artiklar distribuerar sig på olika tidskrifter inom ett ämne, samt Lotka’s Law, som tar upp vetenskaplig pro-
duktivitet (Kärki & Kortelainen 1998:17) 
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2. Bibliometri för vetenskapliga discipliner. 

Detta forskningsområde vänder sig till forskare inom olika discipliner, som främst 
är intresserade av sin egen domän. I samarbete med bibliometriska specialister 
studerar man forskningsfronter och dess trender och likheter på institutionella, 
nationella och internationella nivåer (ibid. s. 80). 

3. Bibliometri för vetenskapspolitik och vetenskapsadministration. 

Inom denna bibliometriska forskningsdomän undersöker man bibliometri och dess 
användning inom forskningsutvärdering, vilket idag är det viktigaste fältet inom 
bibliometri (Glänzel 2003:10). Det är detta forskningsområde som har mest bety-
delse för min undersökning, och jag kommer senare i uppsatsen att gå in närmare 
på bibliometrisk användning av citeringsanalys inom forskningsutvärdering. 

Citeringsanalys 
Citeringsanalys är den metod inom bibliometri som syftar till att beskriva och un-
dersöka det förhållande som existerar mellan det citerade dokumentet och det cite-
rande dokumentet (Egghe & Rousseau 1990:203). 

En citeringsanalys där man undersöker de citeringar som finns i vetenskapliga 
texter och litteraturförteckningar kan bland annat bidra med kunskap om hur man 
använder sig av citeringar inom olika vetenskapsdiscipliner, vilka relationer som 
finns mellan olika publikationer, författare och vetenskapsdiscipliner samt vilken 
uppmärksamhet en vetenskaplig publikation har fått inom sitt område (Kärki & 
Kortelainen 1998:11). 

Det huvudsakliga verktyget som används vid citeringsanalyser är ett citerings-
index, som är en förteckning över var, och av vilka, vetenskapliga artiklar har 
citerats. Skapandet och utvecklingen av citeringsindex kan sägas vara grundförut-
sättningen för de forskningsområden där citeringsanalysen används (Egghe & 
Rousseau 1990:203). 

Citeringsindexets historia  
Ända sedan 1800-talet har den vetenskapliga traditionen varit att man som förfat-
tare till en vetenskaplig artikel ska referera till tidigare verk som berör det ämne 
man själv skrivit om. Genom att göra det skulle man kunna identifiera de forskare 
som genom sina tidigare metoder, koncept och utrustning inspirerade och påver-
kade de efterkommande forskarna inom samma område (Egghe & Rousseau 
1990:204). 

Grundidén till ett citeringsindex är relativt enkelt. Citeringsindexet tar fasta 
på det faktum att så gott som alla vetenskapliga artiklar, översiktsartiklar och kor-
respondens publicerade i vetenskapliga tidskrifter innehåller citeringar. Indexet 
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presenterar en förteckning över alla de publikationer som har blivit citerade och 
identifierar dem som har citerat publikationerna (Garfield 1979:1). 

Shepard’s citations 
Amerikanska Shepard’s citations är ett av de äldsta citeringsindexen. Indexet ska-
pades som hjälp för de juridiska yrkesgrupperna, som ett verktyg för att söka efter 
beslut i olika rättsfall. Indexet består av en förteckning av individuella amerikans-
ka rättsfall, där varje rättsfall följs av en fullständig historia som skrivs med en 
enkel kod. Efter varje rättsfall finns en förteckning över de publikationer som har 
refererat till rättsfallet, andra domstolsbeslut som har berört fallet samt andra refe-
renser som kan vara av värde för juristen. Denna typ av förteckning är i synnerhet 
viktig för advokaten, eftersom man inom juridiken baserar mycket på prejudikat5 
(Garfield 2006:1123). 

Shepard’s citations kom att bli inspirationskällan till Science Citation Index 
(SCI) som skapades av Eugene Garfield. 

Garfields citeringsindex  
Efter andra världskriget steg det statliga ekonomiska stödet i USA kraftigt för 
forskning och utveckling, en trend som kom att fortsätta under 20 år framåt. Ve-
tenskaplig forskning ökade snabbt i omfattning och därmed även produktionen av 
vetenskaplig litteratur. Eftersom man var orolig för att de system som fanns för 
informationsutbyte mellan forskare inte skulle kunna hantera den snabba tillväx-
ten av litteratur, sponsrade regeringen ett antal projekt som skulle utvidga och för-
bättra de hjälpmedel och metoder som distribuerade och hanterade den vetenskap-
liga informationen (Garfield 1979:6). Eugene Garfield deltog i ett sådant projekt, 
där man på Johns Hopkins Medical Library of Medicine studerade möjligheten att 
automatiskt kunna sammanställa den medicinska litteraturen (ibid. s. 6). 

Efter att en artikel om projektet publicerats skrev William C. Adair, före detta 
ordförande för Shepard’s Citations, till Eugene Garfield, och föreslog att de prin-
ciper som användes i Shepard’s Citations även kunde användas för att indexera 
vetenskaplig litteratur. Denna modell gav Garfield idéer om hur man skulle kunna 
organisera ett citeringsindex så att det skulle fungera som ett effektivt sökverktyg 
(ibid. s. 7). 

Det första citeringsindexet publicerades 1963 och innehöll den litteratur som 
gavs ut under året 1961, det vill säga 613 vetenskapliga tidsskrifter med 1,4 miljo-
ner citeringar (Egghe & Rousseau 1990:205). 

                                                        
5 ”prejudikat [...] ett avgörande som är träffat av en domstol eller myndighet och som uppfattas som vägledande eller be-
stämmande (prejudicerande) för senare beslut av samma eller av andra organ. Prejudikat har av ålder spelat en särskilt 
betydelsefull roll som rättskälla i engelsk och amerikansk rätt, där systematisk lagstiftning började förekomma sent och i 
relativt blygsam skala”. Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: prejudikat [2008-04-14] 
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De tre indexen som ursprungligen producerades av Institute for Scientific In-
formation (ISI), grundat av Eugene Garfield, presenteras nedan. 

Science Citation Index (SCI), som nu har expanderat och kallas Science Citation 
Index Expanded (SCIE), är det ursprungliga citeringsindexet, och ger idag 
tillgång till både aktuell och retrospektiv bibliografisk information och citera-
de referenser från 5900 tidskrifter som täcker över 150 olika naturvetenskap-
liga discipliner från år 1900 och framåt (Thomson Scientific webbsida> Pro-
ducts & Solutions A-Z> S> Science Citation Index Expanded). 

Social Sciences Citation Index (SSCI) täcker över 1700 tidskrifter inom ämnes-
området samhällsvetenskap, med över 50 discipliner representerade. SSCI går 
inte tillbaka lika långt i tiden som SCI, utan innehåller data från 1956 och 
framåt (Thomson Scientific webbsida> Products & Solutions A-Z> S> Social 
Sciences Citation Index). 

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) bevakar de humanistiska ämnesom-
rådena, med 1130 tidskrifter som tillhör de ledande inom sina ämnesområden. 
A&HCI täcker tidskrifter från 1975 och framåt (Thomson Scientific webb-
sida> Products & Solutions A-Z> A>). 

Enligt Glänzel (2003)har dessa databaser, främst SCI, som idag produceras av 
Thomson Scientific, blivit de mest allmänt accepterade källorna för bibliometriska 
analyser (Glänzel 2003:13). 

Citeringsanalysens användningsområden 
Från början användes SCI som ett informationsåtervinningsverktyg, där bibliote-
karier och forskare med indexets hjälp kunde identifiera en stor del relevant mate-
rial publicerat inom ett visst område (Garfield 1979:41). 

Citeringsindexen kom också att användas inom vetenskapshistorisk forskning, 
där man genom citeringar kunde se på relationer mellan olika vetenskapliga publi-
kationer och kartläggning av den vetenskapliga strukturen, vilket kallas cocite-
ringsanalys (ibid. s. 81;98). Cocitering innebär att två specificerade publikationer 
eller författare citeras i samma publikation, vilket gör att man kan länka olika 
forskare eller verk till varandra (Kärki & Kortelainen 1998:14f). 
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Citeringsanalys som verktyg för utvärdering av forskning 
Före andra världskriget betraktades grundforskning6 som något av en hobby, och 
budgeten för forskning på universiteten var relativt liten. Det fanns inget behov av 
att utveckla en policy för hur man skulle organisera och finansiera den utförda 
forskningen, eftersom man ansåg att forskarna själva kunde bestämma detta. Efter 
andra världskriget, på 1950- och 1960 - talen, tillät det ekonomiska klimatet att 
den vetenskapliga forskningen och publiceringen kunde utvecklas snabbt (Martin 
& Irvine 1983:61). Från 1970-talet och framåt har dock ekonomin inom forsk-
ningsvärlden förändrats, och nedskärningar är ingen ovanlighet. Forskare idag 
måste acceptera att deras arbeten blir granskade och utvärderade för att man ska 
kunna klarlägga vilka fördelar som forskningen ger, i jämförelse med liknande 
forskning (ibid. s. 62). 

Peer review har länge spelat en viktig roll i proceduren kring utvärdering av 
ansökningar om forskningsanslag. I de flesta länder används peer review för att 
granska forskningsanslagsansökningar, där forskarkollegor bedömer hur den 
forskning som beskrivs i ansökan kan komma att bidra till den vetenskapliga ut-
vecklingen. De bedömer också huruvida forskargruppen är tillräckligt kvalificerad 
för att genomföra forskningen genom att bland annat se på om gruppens forsk-
ningsinstitution är lämplig, samt gruppens tidigare forskningsprestation. Peer re-
view används också för att bestämma vilka artiklar som ska publiceras i veten-
skapliga tidskrifter (Moed 2005:230). Systemet med att låta andra insatta forskare 
bedöma kvaliteten på forskning har både för- och nackdelar, eftersom det kan vara 
svårt att hitta personer med rätt kunskap, objektivitet och integritet (Lawani 
1986:14). Exempelvis bör man tänka på att de forskare som blir tillfrågade att 
granska andras forskning själva är verksamma inom samma forskningsområde. Då 
det förekommer både politisk och social press inom det vetenskapliga samhället 
finns risken att de utvalda granskarnas beslut påverkas av olika aspekter, exem-
pelvis om man har kollegor som söker samma forskningsanslag, eller om man 
själv kan påverkas negativt (Martin & Irvine 1983:73). 

Före det att SCI började publiceras fanns det inget praktiskt sätt att mäta kva-
liteten på det växande antalet vetenskapliga publikationer (Cole & Cole 1973:21). 
Efter det att SCI började användas av bibliotekarier och forskare vid litteratursök-
ningar insåg man snart att indexet även skulle kunna användas av vetenskapsad-
ministratörer: 

Proponents of the technique believe that within a few years it will find major uses in deci-
sions at the level of national science policy, as an adjunct of the peer review process, and in 
evaluating the performance of individual scientists (Wade 1975:429). 

                                                        
6 Forskning som utförs med huvudsyfte att öka den vetenskapliga kunskapen istället för att skapa teknologiska, sociala eller 
ekonomiska fördelar (Martin & Irvine 1983: 62) 
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Amerikanen Francis Narin var 1976 en av de allra första att använda cite-
ringsanalysen på ett systematiskt sätt för att utvärdera forskningsinstitutioner. 

På 1980-talet kom ett flertal artiklar om citeringsanalysens potential som ett 
hjälpmedel för att utvärdera forskningsfakulteter. 1983 gjordes en av de första 
större bibliometriskt baserade utvärderingar av grundforskning i Storbritannien 
(Martin & Irvine 1983; Weingart 2005:117). I början av 1990-talet använde Na-
tional Research Council i USA utvärderande bibliometri för att bedöma dokto-
randprogram vid amerikanska universitet (Moed 2005:71). 

Under 1980-och 1990-talen genomförde Centre for Science and Technology 
Studies (CWTS)7 vid Leiden universitet ett stort antal citeringsanalyser av veten-
skapsinstitutioner, forskningsdepartement, forskningsgrupper och individuella 
forskare, där resultaten har använts som tilläggsinformation till peer review vid 
utvärderingen av forskningsprestationen (ibid. s. 72). 

Idag finns det olika grader av användning av bibliometri som utvärdering. I 
Finland används delvis bibliometrisk utvärdering för den statligt finansierade 
forskningen vid universitetssjukhusen, och där publicering av forskning i en tid-
skrift med hög impact factor8 ökar universitetssjukhusets budget rejält (Adam 
2002:727). Ett annat exempel är Storbritannien, där regeringen nyligen har bett 
HEFCE9 att utveckla ett nytt ramverk för forskningsutvärdering och finansiering 
som till en större utsträckning ska använda kvantitativ information istället för peer 
review. Det nya systemet ska gradvis börja användas mellan 2010 och 2014. I 
praktiken innebär detta att forskning som bedrivs vid universitet i England, och 
som ansöker om bidrag från HEFCE, kommer att bli tilldelade forskningsanslag 
baserat på bibliometrisk utvärdering. Här är det dock hittills bara naturvetenskap-
lig forskning som kommer att utvärderas genom enbart bibliometriska undersök-
ningar. Samhällsvetenskaplig, humanistisk, matematisk och statistisk forskning 
kommer utvärderas genom ”a new light touch peer review process” som delvis tar 
hjälp av citeringsanalys (HEFCE webbsida> publications> publications by 
year>publications issued in 2007>2007/34). 

Kritiken mot bibliometrisk utvärdering av forskare, institutioner och universi-
tet var stor när den först började användas på 1970-och 1980-talet. Tanken på att 
utomstående individer, som inte hade någon större expertis inom forskarfälten, 

                                                        
7 Centre for Science and Technology Studies är en forskargrupp baserad i Leiden, Nederländerna, som speci-
aliserar sig på avancerad bibliometrisk analys av vetenskaplig prestation (CWTS Leiden Universitets webb-
sida). 
8 Tidskrifters impact factor (IF) räknas ut genom att ta antalet citeringar en tidskrift mottagit de två föregåen-
de åren, och dela detta med antalet citeringsbara publikationer dessa år (Moed 2005:92). Om en tidskrift har 
hög IF, det vill säga att den har mottagit många citeringar från olika författare under två år, betraktas den som 
prestigefull och signalerar kvalitet. IF används inte bara till att rangordna tidskrifter, utan även till att utvär-
dera individuella forskare och forskningsgrupper utifrån IF på den tidskrift forskarna publicerar i (Moed 
2005:91f). 
9 Higher Education Funding Council for England (HEFCE) främjar och finansierar bland annat högkvalitativ 
undervisning och forskning (HEFCEs webbsida). 
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skulle bedöma forskningsprestation fick många att protestera. Man menade att 
endast de som själva var experter inom forskningsområdet kunde bedöma kvalite-
ten och relevansen av forskning. Även metodologin fick utstå mycket skepticism. 
Den bibliometriska metoden var till synes objektiv, men tycktes sakna teoretisk 
grund, empirin var enkel och beroende av data som var inexakt. Det var inte bara 
forskare som var emot bibliometrisk utvärdering utan även vetenskapsadministra-
törer (Weingart 2005:118). I nästa kapitel kommer denna kritik att beskrivas mer 
ingående. 

Skaparen av ISI citeringsindex, Eugene Garfield, sålde i början av 1990-talet 
ISI till Thomson Corporation. Thomson har sedan dess börjat tillhandahålla lättill-
gänglig programvara för att underlätta för sina kunder att använda citeringsdata-
basen. Ett sådant program är Essential Science Indicators, som enligt Thomson 
Scientific ”evaluates potential employees, collaborators, reviewers, and peers” 
(Thomson Reuters webbsida> Scientific> Academics> Essential Science Indica-
tors; Adam 2002:726). 
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Problematik kring citeringsanalys som utvärde-
ringsverktyg 

Som tidigare kapitel beskrivit har utvärdering av individuella forskare, veten-
skapsinstitutioner, forskningsdepartement och forskningsgrupper genom citerings-
analys ökat, trots kritik mot denna metod. I detta kapitel kommer jag att gå ige-
nom delar av kritiken mot användningen av citeringsanalys för utvärdering och 
bakgrunden till dessa. Inom det bibliometriska forskningsområdet finns två hu-
vudsakliga teorier om citeringar och citeringsbeteende, den normativa citeringste-
orin och den socialkonstruktivistiska/retoriska citeringsteorin. Mycket av proble-
matiken är sammankopplad med den normativa citeringsteorin och de grundanta-
ganden som kan sägas utgå från denna teori. I följande kapitel presenterar jag 
först den normativa citeringsteorin och grundantagandena för användning av cite-
ringsanalys som utvärderingsverktyg, följt av ett resonemang kring de problem 
som associeras till teorin. Därefter redogör jag för den socialkonstruktivistis-
ka/retoriska citeringsteorin. 

Jag kommer även ta upp några av de mer tekniska problem som finns kring 
citeringsindexen, problem som kan påverka antalet citeringar som en enskild fors-
kare tilldelas i indexeringen. 

Teoretiska problem 

Robert Mertons normativa citeringsteori 
Vetenskapen kan liknas vid ett samhälle och har som vilket annat samhälle som 
helst sammanhängande värderingssystem som påverkar hur individer beter sig 
inom gruppen. Robert Merton är känd som den första att studera och utarbeta 
normer för hur forskare beter sig och hur de bör bete sig. De fyra riktlinjer som 
han formulerade var följande: universalism, kommunism, oegennytta och syste-
matiskt tvivel (Cronin 1984:16f). 

Normen om universalism innebär att en forskares personliga och sociala at-
tribut (nationalitet, ras, religion, klass och personliga kvalitéer) inte ska spela nå-
gon roll när det gäller att erkänna eller bestrida en forskares resultat. Vetenskap 
ska vara internationell och objektiv (Merton 1973:270). 
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Kommunism betyder att vetenskapliga forskningsresultat är en produkt av 
socialt samarbete och ska därför gemensamt tillhöra forskarsamhället. En forska-
res anspråk på sin intellektuella egendom begränsas till det erkännande och upp-
skattning denne får genom sitt bidrag till det gemensamma vetenskapsförrådet. 
Merton citerar också Newton: ”If I have seen farther it is by standing on the sho-
ulders of giants”, och menar att kunskap är kumulativ, eftersom forskare bygger 
sitt arbete på de resultat som framkommit vid tidigare forskning, och man har 
därmed en tacksamhetsskuld till detta gemensamma arv (ibid. s. 273 ff). 

Oegennytta är ett grundläggande institutionellt element inom vetenskapen. 
Forskaren bör ha en passion för kunskap, nyfikenhet och ett osjälviskt intresse för 
samhällets nytta av forskningen. Olika personliga omständigheter får inte påverka 
forskningen och presentationen av den, utan man ska vara neutral (Merton 
1973:275f; Kärki & Kortelainen 1998:64). 

Systematiskt tvivel innebär att man som forskare alltid kritiskt bör granska 
resultat innan slutsatser kan dras (Kärki & Kortelainen 1998:64). 

Merton anser att genom att göra sitt verk, eller sin ”intellektuella egendom” 
tillgängligt för så många som möjligt, blir forskarens arbete alltmer identifierat 
som just dennes egendom. Den största ambition en forskare kan ha är enligt Mer-
ton att producera det slags verk som kommer att uppskattas och användas av 
andra forskare. Att ett arbete bidrar till, och bekräftas i vidare forskning med cite-
ringar, kan betraktas som ett belöningssystem för forskare.  

Det är en moralisk princip inom vetenskapen, samt ett kognitivt krav att när 
man som forskare använt sig av ett verk även bekräftar detta. Citeringar och refe-
renser förekommer alltså inom kognitiva och moraliska ramar. Den kognitiva si-
dan av citeringar är sättet de förser läsaren med historisk bakgrund om forskning-
en och även erbjuder andra verk som berör ämnet. Den moraliska aspekten på 
citeringar kan beskrivas som att forskaren återgäldar den ”intellektuella egendo-
men” genom att erkänna den. Den moraliska aspekten är väldigt viktig, då konse-
kvenserna för utelämnande av den ”intellektuella egendomen” kan bli anklagelser 
om plagiat (Merton, förord i Garfield 1979:viii). 

Om man utgår från att forskare följer de normer som Merton beskrivit, kan 
man också koppla dessa till de antaganden som citeringsanalys kan sägas baseras 
på. 

Citeringsanalysens grundantaganden 
De underliggande förutsättningarna för citeringsanalyser är enligt Smith (1981) 
följande: 
1. En citering av ett dokument indikerar att den citerande författaren an-

vänt sig av detta. 

Detta antagande består egentligen av två delar: 
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a) Författaren citerar alla, eller åtminstone de viktigaste dokumenten som denne 
använt i förberedande syfte; 

b) Alla dokumenten i litteraturlistan har använts, det vill säga, författaren citerar 
enbart sådant som har bidragit till dennes forskning.  

Om en forskare inte följer dessa två villkor kan detta leda till att vissa dokument 
blir undervärderade eftersom man inte har citerat allt som används i det citerande 
verket, medan andra dokument blir överskattade eftersom man kanske inte har 
använt alla dokument man har i litteraturlistan (Smith 1981:87). 
2. En citering av ett dokument, författare eller tidskrift speglar dokumen-

tets, författaren eller tidskriftens kvalitet, betydelse och influens. 
Detta antagande baseras på att det finns ett positivt samband mellan antalet cite-
ringar som hämtas från ett dokument, författare eller tidskrift och deras kvalitet. 
Kritik har framförts, eftersom en författare kan ha många olika skäl för att citera. 
Detta antagande har testats, och resultaten som framkommit har visat stöd för an-
tagandet. Svårigheterna runt detta antagande berör kvalitet, ett komplext begrepp, 
och hur man egentligen kan mäta det (ibid. s. 87 f). 
3. Citeringarna kommer bara från de allra bästa verken. 
För att detta antagande ska vara korrekt måste man utgå från att forskare läser 
igenom all den litteratur som finns inom forskningsområdet, för att sedan nog-
grant välja ut de verk som forskaren anser bäst och citera dessa. Studier har dock 
antytt att tillgången till dokument kan vara en lika viktig faktor som kvalitet till 
varför man citerar (ibid. s. 88). Många forskare har egna, personliga samlingar av 
material som de citerar, istället för att vända sig till institutionsbibliotekens mer 
omfattande samlingar. Forskare tycks föredra användning av sin egen samling 
eftersom den är skräddarsydd efter just deras behov (Soper 1976:414). 
4. Ett citerat dokument knyter innehållsmässigt an till det citerande doku-

mentet; om två dokument är bibliografiskt sammanlänkande är även in-
nehållet i dokumenten sammanlänkat; och om två dokument blir cocite-
rade, är de sammanlänkade i innehåll. 

Stöd för detta antagande, åtminstone den första delen, ligger i det faktum att man 
kan hitta relevanta dokument genom ett citeringsindex. De två andra delarna är 
dock mer osäkra. En bibliografisk sammanlänkning behöver inte betyda liknande 
innehåll i de två inblandade dokumenten, eftersom man inte vet vilka delar av det 
citerade dokumentet som använts. Sammanlänkningen bör endast ses som en indi-
kation på ett sannolikt förhållande mellan dokumentens innehåll. Samma gäller 
cocitering av två dokument (Smith 1981:89). 
5. Alla citeringar är likvärdiga. 

Forskning där citeringsanalys används förutsätter att alla citeringar (förutom 
eventuellt självciteringar) kan betraktas som likvärdiga (ibid. s. 89). 
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Citeringar och kvalitet 
Utifrån den normativa citeringsteorin och de grundantaganden som kopplas dit, 
anser man att citeringar indikerar kvalitet, vilket demonstreras i punkt 2 och 3 i 
Smiths antaganden. 

Cole & Cole (1973) menar dock att antalet citeringar en publikation mottagit 
endast indikerar kvalitet beroende på vilken definition av begreppet kvalitet som 
används. Cole & Cole beskriver två sätt att definiera kvalitet. Först finns det en 
historisk aspekt på begreppet kvalitet som innebär att endast en vetenskapshistori-
ker skulle kunna bedöma kvalitet efter vissa kriterier. Verk som innefattar den 
vetenskapliga sanningen, och som får människan att bättre förstå empiriska feno-
men kan betraktas som verk av hög kvalitet. Eftersom en del publikationer kan 
förbises under en tidsperiod, trots att det senare ska visa sig ha varit betydelsefullt 
och kvalitativt, innebär den absoluta definitionen av kvalitet att man endast kan se 
publikationens kvalitet i efterhand ( Cole & Cole 1973:23). 

Ett annat sätt att se på kvalitet är genom en social definition. Den sociala defi-
nitionen bygger på den filosofiska synen att det inte finns någon absolut sanning, 
och att sanningen bestäms socialt. Det som är sant idag, kanske inte är sant imor-
gon, och på längre sikt kommer alla vetenskapliga upptäckter på något sätt b-
etraktas som inkorrekta (ibid. s. 24). 

Om man ser på kvalitet från den sociala definitionen kan man säga att ett hög-
kvalitativt arbete är ett sådant som betraktas som användbart vid en viss tidpunkt 
av kollegor, och citeringar till en publikation kan därför betraktas som ett tillfred-
ställande mått på kvaliteten (ibid. s 24). 

De forskare som anser att antalet citeringar ett verk har fått kan betraktas som 
ett mått på kvalitet visar ofta på att det finns forskning som stödjer detta. En un-
dersökning, som ofta nämns inom debatten om citeringar verkligen mäter kvalitet, 
gjordes på 1950-talet av Kenneth E. Clark. I sin undersökning bad han en expert-
panel inom psykologi att göra en lista över de psykologer som gjort de mest bety-
dande insatserna inom ämnet. När han jämförde de namn som kom upp med antal 
citeringar som gjorts till deras publikationer, fann han ett samband, vilket pekade 
på att antalet citeringar ett verk fått var den bästa möjliga indikatorn som forskar-
samhället har, på kvalitet inom psykologiforskning (Clark 1957:26 ff). 

En annan undersökning som anses stödja synen på citeringar som en indikator 
av kvalitet tar upp nobelprisvinnare. Här granskade man de personer som vann 
Nobelpriset i fysik, kemi och medicin år 1962 och 1963 för att se hur många cite-
ringar de fått i SCI 1961 i jämförelse med vad genomsnittet för indexet det året 
låg på. Det man kunde se var att nobelprisvinnarnas publikationer hade citerats 
betydligt mer än genomsnittet, vilket tolkades som att antalet citeringar som en 
forskare mottagit tyder på kvalitet i forskarens arbete ( Sher & Garfield 
1965:506). 
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Kritik mot användningen av citeringsanalys för utvärdering 
En del av problemen som uppkommer när citeringsanalys ska användas till forsk-
ningsutvärdering härstammar från den normativa citeringsteorin och antagandet 
om att forskare citerar sina influenser samt att man citerar för att ära den som äras 
bör (MacRoberts & MacRoberts 1989:342), som påvisats i Smiths grundantagan-
den. Om forskare beter sig såsom den normativa teorin beskriver stämmer även de 
grundantaganden som menar att citeringar indikerar ett samband med kvalitet 
samt det grundantagande som menar att alla citeringar är likvärdiga. Dessa anta-
ganden har dock problematiserats till stor del inom det bibliometriska forsknings-
området, i synnerhet av forskare som har arbetat med att ta fram olika klassifice-
ringar baserade på motiven bakom citeringen och vilken funktion citeringen fyller 
i texten. Även om forskning har visat på relationen mellan antalet mottagna cite-
ringar och kvalitet, finns det även forskning som visar på att den normativa teorin 
med dess grundantaganden inte alltid stämmer. Denna slags forskning har visat att 
alla citeringar inte är likvärdiga, och därmed inte bör användas för att mäta kvali-
tet på forskning. En del av kritiken mot citeringsanalysens användande vid forsk-
ningsutvärdering visar på det faktum att man inte känner till motiven bakom en 
författares citeringar (Egghe & Rousseau 1990:211). 

Citeringars funktioner  
Genom att genomföra innehållsanalys, kontextanalys och klassifikationsscheman 
av citeringar har forskare kunnat se att de citeringar som en forskare ger fyller 
olika funktioner, och därför inte ska betraktas som likvärdiga. Ett exempel på in-
nehållsanalytisk forskning där citeringar klassificerats utfördes av Moravcsik & 
Murugesan (1975). Eftersom citeringsanalysen redan på 1970-talet fick kritik för 
att den användes till att mäta vetenskapliga prestationer hos individer, grupper och 
institutioner, samt att mäta utvecklingen inom vetenskapliga fält, ville Moravcsik 
& Murugesan genomföra forskning som antingen kunde stödja eller bestrida kriti-
ken (Moravcsik & Murugesan 1975:86). Det som Moravcsik & Murugesans resul-
tat framförallt visar är att grundantagandet om att alla citeringar är likvärdiga inte 
stämmer. Citeringarna som undersöktses hade olika funktioner. Exempelvis kunde 
citeringarna vara oväsentliga, vilket i Moravcsik & Murugesans undersökning be-
tydde att författaren citerat enbart för att bekräfta att annan, liknande forskning 
gjorts inom samma område. En del citeringar visade sig också vara negativa, vil-
ket innebär att de bestrider det citerade verket, och därmed inte tyder på att cite-
ringar signalerar kvalitet (ibid. s 88). 

Inom den innehållsanalytiska forskningen har det också producerats ett antal 
sammanställningar, som inte bygger på empirisk forskning, av citeringars funktio-
ner, och de motiv som ligger bakom varför en forskare citerar ett verk. 

En sådan sammanställning som ofta förekommer inom det bibliometriska 
forskningsområdet för att förklara varför forskare citerar är Eugene Garfields 15 
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funktioner. Dessa publicerades så tidigt som 1964, men verkar inte var baserad på 
empirisk forskning. Case & Higgins skriver: ”Garfield identified, apparently thro-
ugh observation and anecdote, 15 reasons why authors cite another document” 
(Case & Higgins 2000:636). 

De 15 motiven som Garfield beskriver är: 
1 Visa sin vördnad till föregångare. 
2 Ge erkännande för relaterade arbeten (hyllning till kollegor). 
3 Identifiera metodologi och/eller utrustning. 
4 Tillhandahålla bakgrundsläsning. 
5 Korrigering av sitt eget arbete. 
6 Korrigering av andras arbete. 
7 Kritisera tidigare arbeten. 
8 Bestyrka påståenden. 
9 Uppmärksamma forskare på kommande arbeten av författaren. 
10 Synliggöra föga spridda, indexerade eller ej citerade verk. 
11 Verifiera data och fakta, till exempel fysiska konstanter. 
12 Identifiera originalpublikationer där idéer eller begrepp diskuterats. 
13 Identifiera originalpublikationer som beskriver eponyma begrepp eller termer, 

exempelvis Hodgkin´s disease. 
14 Underkänna andras arbeten eller idéer. 
15 Bestrida tidigare anspråk från andra.  

(Garfield 1964:85, egen översättning). 

Listan har ansetts vara mer en guide än en faktisk beskrivning av författares motiv 
till att citera någon. Det allmänna förhållningssättet verkar enligt listan vara att 
forskare bör citera för att erkänna den intellektuella skulden, det vill säga, ära den 
som äras bör. Författaren till den tidigare forskning som har varit relevant eller på 
annat sätt påverkat den som citerar, bör få sitt erkännande genom en citering 
(Borgman & Furner 2002:12). 

I Garfields lista över motiv kan också man tydligt se att alla motiv inte stöder 
en normativ citeringsteori. Några av de punkter Garfield tar upp, exempelvis 5, 6, 
7, 10, 14 och 15 verkar peka på motiv som sträcker sig utanför den normativa 
citeringsteorin, motiv som inte baseras på det citerade verkets kvalitet (Glänzel 
2003:54). 

Sammanfattningsvis kan man se att citeringsanalysen som verktyg för forsk-
ningsutvärdering bygger på en teoretiskt osäker grund eftersom forskning har vi-
sat att motiven till att en forskare citerar en annan forskare kan variera och att alla 
citeringar därmed inte är likvärdiga. En negativ citering motsäger exempelvis an-
tagandet om att forskare enbart citerar de bästa verken, och visar att alla citeringar 
inte är likvärdiga. Motiven bakom citeringar tycks också variera. Detta pre-
senterar ett väsentligt problem för den citeringsanalytiska forskningsutvärdering-
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en, där man bygger bedömning av kvalitet på något som kan betraktas som god-
tyckligt. 

Tekniska problem 

Det är dock inte enbart problemen kring citeringsmotiven som innebär svårigheter 
vid användandet av citeringsanalys för forskningsutvärdering. Det finns även en 
del tekniska problem, vilket har noterats i flertal publikationer. Den korta översikt 
jag presenterar här bygger huvudsakligen på sammanfattningar av Smith (1981) 
och Egghe & Rousseau (1990). 

Flera författare till en artikel 

Citerade artiklar listade i citeringsindex omfattar endast namnet på den först-
nämnda författaren. Om man vill hitta alla citeringar en författare fått, även 
där denne inte är förstnämnd, måste man ha en förteckning av forskarens 
samtliga verk, och på så sätt kolla upp dem i citeringsindexet. När en artikel 
har flera författare uppkommer också problem om huruvida man fördelar er-
kännandet. Ska citeringsanalysen behandla flerförfattade artiklar på samma 
sätt som artiklar skrivna av enbart en forskare, när man räknar citeringar, eller 
ska man på något sätt fördela erkännandet proportionellt? (Smith 1981:91). 

Homografer 

Många forskare med samma efternamn och initialer kan vara verksamma inom 
samma ämnesområde. Eftersom citeringsindexen inte skiljer dessa åt, kan ci-
teringar tillskrivas fel författare (ibid. s. 92). 

Synonymer 

Citeringar en författare fått riskerar att spridas ut om man inte kan etablera en 
standardiserad form på namnet. Samma författare kan gå under flera namn, 
bland annat forskare som byter efternamn efter giftermål, eller forskare med 
initialer som kan variera i mängd, beroende på publikation, exempelvis Licki-
der, J.; Lickider, J.C. och Lickider, J.C.R. (ibid. s. 92). 

Implicita citeringar 

De flesta citeringsanalyser tar endast explicita citeringar med i beräkningen, vilka 
generellt är de som görs tillgängliga i citeringsindexen SCI och SSCI. Impli-
cita citeringar kan bland annat hittas i eponymer, där ett personnamn har kom-
mit att förknippas med ett uttryck, exempelvis Lotkas lag. Ett annat problem 
är att publikationer som innehåller betydelsefulla idéer inte nödvändigtvis 
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fortsätter att hamna högt upp i citeringsindexen. När en idé blivit tillräckligt 
känd, som exempelvis Einsteins relativitetsteori, finns risken att ursprungskäl-
lan inte längre betraktas som nödvändig att citera (Smith 1981:92f, Egghe & 
Rousseau 1990:218f). 

Engelska språkets dominans  

Det engelska språket dominerar forskarsamhället, i synnerhet i västvärlden. Detta 
kan leda till att engelskspråkiga artiklar föredras att citera, vilket innebär att 
två artiklar kan ha samma idé, men den som är skriven på engelska citeras be-
tydligt oftare (Egghe & Rousseau 1990:219). 

Misstag 

Det är relativt vanligt att den citerande författaren begår misstag när denne citerar. 
Sådana misstag kan förekomma vad gäller författarnamn, tidskriftstitel, sid-
nummer och årtal som berör den ursprungliga källan (Smith 1981:93). 

Forskningsfältsvariation 

Antalet citeringar per publikation varierar mycket mellan olika forskningsfält, 
vilket kan göra det svårt att göra jämförelser fälten emellan (ibid. s. 93). Det 
finns också en stor skillnad i vilka publikationer man citerar inom naturveten-
skap, samhällsvetenskap och humaniora. Bibliometri har använts framgångs-
rikt inom naturvetenskaperna, där ISIs citeringsindex spelar en viktig roll i att 
analysera forskningsprestationen. Samhällsvetenskaperna och humaniora har 
inte analyserats lika ofta på detta sätt. Många auktoriteter vid universiteten 
har dock uttryckt ett behov av att få insyn i forskningsprestationen vid alla in-
stitutioner, och alla vetenskapliga discipliner, inte bara de naturvetenskapliga. 
(Moed 2005:147). De flesta naturvetenskapliga discipliner refererar till veten-
skapliga tidskrifter. Inom klinisk medicin (naturvetenskap), som berör en av 
de tidskrifter jag har undersökt, riktar sig ungefär 93 procent av referenserna 
till dokument publicerade i en vetenskaplig tidskrift (ibid. s. 126). Inom bibli-
oteks- och informationsvetenskap (samhällsvetenskap) går 47 procent av refe-
renserna till vetenskapliga tidskrifter, och inom historia (humaniora) är siffran 
ännu lägre, bara 19 procent (ibid. s. 130). Monografier tycks istället vara det 
viktigaste kommunikationsmediet bland forskare inom humaniora och sam-
hällsvetenskap (ibid. s. 148). Detta är problematiskt när forskningsprestation 
utvärderas genom citeringsanalys. Humanister förfördelas då de citeringar 
som används i böcker inte kommer med i citeringsindexen, och därmed inte 
syns i citeringsstatistiken (Kärki & Kortelainen 1998:52f). 

De olika tekniska problemen som presenteras ovan kan leda till en felaktig cite-
ringsstatistik, där vissa forskare förfördelas, exempelvis vid namnbyte eller ge-
nom att publicera i en icke engelskspråkig tidskrift (Smith 1981:93). 
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Sammanfattningsvis kan man se att citeringsanalysen som ett utvärderings-
verktyg inte bara vilar på en teoretiskt ostadig grund utan även på en ostadig tek-
nisk sådan. Jag kommer senare i uppsatsen diskutera problemet med självcitering-
ar närmare, och de konsekvenser som kan följa. Innan jag går in på problematiken 
kring självciteringar kommer jag att presentera den socialkonstruktivis-
tiska/retoriska citeringsteorin och dess värderingar. 

Socialkonstruktivistisk/retorisk citeringsteori  

Som beskrivits ovan finns det problem förknippade med den normativa citerings-
teorin och de grundantaganden som finns kring varför forskare citerar. Det finns 
dock en citeringsteori, där en annan syn på frågan varför man citerar presenteras. 
Denna teori kallas både socialkonstruktivistisk citeringsteori och retorisk cite-
ringsteori. I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilka värderingar denna 
teori grundar sig på.  

Socialkonstruktivismen är en ”samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att 
verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är 
produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande” (Nationalen-
cyklopedins webbsida>sökord:konstruktionism). 

De socialkonstruktivistiska vetenskapsteoretikerna anser att man inte enbart 
kan studera utsidan, och de normer som sägs styra för att se hur den sociala verk-
ligheten är konstruerad, utan man måste också studera de sociala förhandlingar 
och överenskommelser som sker i det dagliga forskningsarbetet (Nicolaisen 
2004:52). 

Inom denna teoretiska skola finns forskare som har riktat in sig på det veten-
skapliga samhället och dess sociala verklighet (ibid. s. 51). Dessa forskare har ge-
nomfört fältstudier där laboratorium besöks under längre tidsperioder, för att på så 
sätt kunna studera den vetenskapliga processen (se exempelvis Latour & Woolgar 
1986; Latour 1987). Baserat på sådana fältundersökningar anser socialkonstrukti-
visterna att den vetenskapliga kunskapen är beroende av sociala överenskommel-
ser baserade på förhandlingar mellan forskare och man drar därmed slutsatsen att 
även vetenskaplig kunskap är socialt konstruerat (Nicolaisen 2004:52). De som 
stödjer denna teori håller inte med den Mertonska synen på vetenskap som en 
institution styrd av internt godkända normer. Bruno Latours syn på citeringar är 
förknippad med en konstruktivistisk teori om vetenskaplig kunskap, en process 
där olika vetenskapliga stridigheter löser sig och kunskapsanspråk blir till faktum 
(Luukkonen 1997:30). 

Den socialkonstruktivistiska teorin kallas även den retoriska teorin eftersom 
man anser att citeringar används som retoriska grepp av forskare när de utarbetar 
vetenskapliga publikationer. Nigel Gilbert (1977) var en av de första att skriva om 
de citeringar som i olika innehållsanalyser av citeringar visade på att den normati-
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va teorin inte tycktes gälla motiven bakom alla citeringar. Gilbert ansåg att cite-
ringar i vetenskapliga artiklar mer tycktes verka som ett retoriskt instrument för 
att få läsaren övertygad. Om en forskare nått fram till resultat som han/hon anser 
vara tillförlitliga och viktiga måste forskaren försöka övertyga forskarsamhället 
om att tycka samma sak. Forskningen övergår inte i vetenskaplig kunskap förrän 
det råder samstämmighet med forskarens kollegor (Gilbert 1977:115). Gilbert 
menade också att även de citeringar som syftar tillbaka på tidigare forskning, och 
som i den normativa teorin betraktas som belöning och erkännande, är resultat av 
hur forskare bland annat vill övertyga sina läsare om att man har använt lämpliga 
och tillräckliga metoder och teorier i förhållande till tidigare forskning (ibid. s. 
118). 

Bruno Latour (1987) beskrev en vetenskaplig artikel utan referenser som ett 
vilset barn utan sällskap i en stor stad. Artikeln är liksom barnet övergiven, vilse 
och kan råka ut för vad som helst. Om artikeln istället innehåller många referenser 
blir det svårare för de som tycker olika att attackera den, eftersom de även måste 
attackera de referenser som står bakom artikeln (Latour 1987:33). Baserat på cite-
ringar från bland annat artiklar inom biokemi, kunde Latour beskriva en citerings-
strategi på följande sätt : 

Whatever the tactics, the general strategy is easy to grasp: do whatever you need to the for-
mer literature to render it as helpful as possible for the claims you are going to make. The ru-
les are simple enough: weaken your enemies, paralyse those you cannot weaken […], help 
your allies if they are attacked, ensure safe communications with those who supply you with 
indisputable instruments […], oblige your enemies to fight one another […]; if you are not 
winning, be humble and understated (Latour 1987:37f). 

Denna strategi innebär att forskare kan citera artiklar på så sätt att dessa passar in 
i forskarens egna påståenden, och som kanske inte alltid stämmer överens med 
källan. Många gånger använder författaren källan på ett sätt som källans författare 
kanske inte avsett, om det kan hjälpa författarens egna påståenden, eller man kan 
tillskriva källans författare påståenden som inte explicit stått skrivet i texten, utan 
är ens egna slutsatser (ibid. s. 40). 

Den Mertonska belöningsteorin har universalismen som främsta motivering 
till varför forskare citerar, där vad som har skrivits är viktigare än vem som har 
skrivit det. Inom den socialkonstruktivistiska, eller retoriska citeringsteorin är det 
i stället värderingar baserade på partikularism10 som ses som största motivet 
(White 2004:94). De universalistiska värderingarna innebär att aktörerna använ-
der samma värderingar konsekvent, oberoende av den sociala situationen. Om 
aktören istället följer partikulismens värderingar är denne inte konsekvent, utan 

                                                        
10 ”Partikularism är åsikten att det inte finns några generella eller undantagslöst giltiga moraliska principer. Vilka över-
väganden som är avgörande för vilken handling som är riktig är i stället situationsbundet” Wikipedia, den svenska versio-
nen> gå till:> Partikularism [2008-04-14]. 
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byter värderingssystem beroende på den sociala situationen (t.ex. ett värderings-
system för familj och vänner, ett för ens egna sociala grupp etc.) (Hess 1997:40). 

Så här beskriver Hess (1997) några av partikularismens värderingar, i kontex-
ten problem med utvärdering av vetenskap: 
1. Favorisering: Den person som lägger fram ”a scientific claim” är en vän, (el-

ler fiende), allierad med ett nätverk av vänner (eller fiender), eller så är jag 
skyldig dem en tjänst (eller otjänst). 

2. Sociala fördomar: Personen är medlem i en grupp (exempelvis kön, ras, reli-
gion eller nationalitet) utanför det vetenskapliga området, vilket jag antingen 
gillar eller ogillar.  

3. Kognitiv partikularism: Personen skriver verk utanför mitt specialistområde 
eller forskningsnätverk, vilket gör mig mindre villig att ta del av forskningen 
eftersom jag är obekant med forskningen eller det forskningsnätverk personen 
tillhör.  

4. Egen vinning: Jag anser att jag bör stödja, eller hindra, personen för att hjälpa 
(eller förhindra skador på) min egen/vänners/allierades karriär, finansiering el-
ler anseende (Hess 1997:41). 

Den retoriska teorin kan alltså ge andra svar på frågan varför man citerar än den 
normativa citeringsteorin. Den normativa teorin kunde exempelvis inte förklara 
varför en del citeringar är positiva eller negativa, nödvändiga för den citerande 
texten eller irrelevanta, om citeringarna berörde grundläggande idéer eller tekni-
ker, om de ger bakgrundsinformation eller om de uppmärksammar om kommande 
forskning, det vill säga, många av de motiveringar som innehållsanalyser av cite-
ringar tidigare visat på. Denna typ av citeringar ifrågasätter den normativa synen 
där citeringar anses vara erkännande av den ”intellektuella egendomen” och den 
ursprungliga forskningen (Luukkonen 1997:29). 

Den retoriska teorin har inte blivit särskilt uppmärksammad av det bibliomet-
riska forskningssamhället. En anledning till detta är, enligt Luukkonen (1997), att 
denna teori inte legitimerar användning av citeringsindex som mått på prestations-
förmåga, där man förutsätter att en citering tyder på en positiv bedömning av det 
citerade dokumentet (ibid. s. 31). 

Sammanfattning 
Den Mertonska teorin, som är den traditionella citeringsteorin, ställer inte till med 
några problem när man vill använda citeringsanalys i utvärderande syfte. Den nor-
mativa teorin anser ju att vetenskapen består av beteendenormer som styr hur det 
går till. Vetenskapliga artiklar är fria från värderingar och speglar bara naturen 
själv, såsom verkligheten ser ut. Att författa artiklarna är oproblematiskt eftersom 
allt forskaren skriver är objektivt och rationellt. Även citeringsbeteendet är att be-
trakta som oproblematiskt. Alla citeringar bygger på de vetenskapliga normerna 
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och är fria från partiskhet och social övertalning (MacRoberts & MacRoberts 
1996:438f). 

Den socialkonstruktivistiska/retoriska citeringsteorin ställer dock till problem 
vid evaluerande användning av citeringsanalyser: 

If references are rhetorical devices to persuade, and should be interpreted in the social con-
text in which they were made, with all its particularities and special instances, how could one 
possibly relate citations to research performance? (Moed 2005:203). 

Om forskare använder citeringar som ett sätt att försöka övertala sina kollegor om 
att just deras forskning är berättigad genom att citera exempelvis välkända namn, 
eller förvanskar det som står i den ursprungliga källan, kan detta förvränga resul-
taten av en utvärderande citeringsanalys. 
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Självciteringar 

Problematik kring självciteringar 
Kritiker mot citeringsanalysens användande inom forskningsutvärdering pekar på 
att forskning har visat att självciteringar tycks vara överdimensionerade inom 
forskningslitteraturen, där andelen självciteringar har visat sig ligga mellan 10 och 
30 procent av den totala andelen citeringar (MacRoberts & MacRoberts 
1989:344). Självciteringar nämns därför ofta som ett problem inom forskningsut-
värderande citeringsanalys. Problematiken berör framförallt de teoretiska grunder 
som citeringsanalysen utgår från, och som tidigare presenterats under kapitlet Ci-
teringsanalysens grundantaganden. Eftersom citeringsanalys förutsätter att fors-
kare citerar så som den normativa teorin beskrivit, där citeringar ses som belö-
ningar till andra forskare och visar på kvalitet, innebär det problem med självcite-
ringar. När citeringar i vetenskapliga publikationer ska användas som mått på 
kvalitet, samt som mått på vilken influens arbetet har haft inom den vetenskapliga 
samhället, uppstår det ett problem eftersom självciteringar inte kan sägas spegla 
detta (Aksnes 2003:244). 

Självciteringar kan också ses som ett strategiskt sätt att retoriskt försöka byg-
ga upp den professionella trovärdigheten genom att visa hur man har bidragit till 
forskningsfältet i tidigare publikationer och understryka originaliteten i sin forsk-
ning (Hyland 2003:251 ff). 

Det är också viktigt att nämna att det finns en möjlighet att identifiera självci-
teringar och separera dem från resultaten i citeringsanalyser. En av de större pro-
ducenterna av forskningsutvärdering genom citeringsanalys, nederländska CWTS, 
gör vanligtvis detta. Tyvärr är det dock inte säkert att alla liknande producenter 
har möjlighet att genomföra en liknande process i större skala (Aksnes 2003:244). 

Självciteringsmotiv 
Som tidigare nämnts i uppsatsen är forskning kring varför forskare ger citeringar 
till varandra ett fält som noga undersökts. Det finns många publikationer som re-
sonerar kring motiven för självciteringar. Många saknar dock empiriskt stöd, men 
kan ändå ge en insyn i vilka motiv som kan ligga bakom. 
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Pichappans & Sarasvadys motiv för självciteringar 
Pichappan & Sarasvady (2002) nämner nio anledningar till varför forskare citerar 
sig själva: 
1. För att lägga till och förnya sitt tidigare arbete. 
2. För att öka synligheten av ett tidigare arbete (t.ex. när författaren citerar eget 

arbete som publicerats i en mindre framstående tidskrift). 
3. För att försvara artikelns ställning i den vetenskapliga litteraturen genom att 

använda självciteringar i ett slags kretslopp. Artikeln blir evig. 
4. För att uppmärksamma läsaren på kommande arbeten. 
5. För att marknadsföra ett arbete som inte har blivit citerat mycket, eller inte 

alls. 
6. För att öka giltigheten av tidigare argument genom att tillhandahålla ytterliga-

re data och bevisning och på så sätt göra den tidigare metodologin mer bekant 
för läsaren. 

7. För att fastställa stort kunnande i ett ämnesområde. 
8. För att övertyga forskare i samma ämne samt läsaren. 
9. För att driva upp sin egen citeringsstatistik. 

(Pichappan & Sarasvady 2002:286, egen översättning). 

I jämförelse med Garfields lista (se s. 22) över motiv för att citera andra forskare 
visar Pichappan & Sarasvady på fler motiv som tycks vara retoriska. Forskaren 
vill genom självciteringar visa på auktoritet inom området för att ytterligare för-
söka övertyga sina läsare. Det politiska motivet att försöka lyfta fram sig själv och 
sina publikationer i citeringsstatistiken nämns också. Det kan dock tilläggas att 
denna lista, liksom Garfields, inte tycks bygga på empirisk forskning utan snarare 
observationer och egna slutsatser. 

En annan anledning som nämnts för självcitering är egoism (självgodhet) (La-
wani 1982:282), vilket också kan ses i fler av de motiv som Pichappan & Saras-
vady ger. Ett sätt som har utvecklats för att mäta huruvida en författare använder 
sig av självciteringar på grund av egotism, är synkrona självciteringar och diakro-
na självciteringar. De synkrona självciteringarna är som nämnts tidigare, de cite-
ringar som återfinns i referenslistan. Om författaren har 20 referenser varav fyra 
är till sig själv, blir den synkrona självciteringsfrekvens 20 procent. Den diakrona 
självciteringsfrekvensen räknas ut genom att se på de citeringar en författare har 
mottagit från andra, i jämförelse med hur många denne har mottagit från sig själv. 

En författare med en hög grad av synkrona självciteringar behöver inte nöd-
vändigtvis vara en egenkär forskare. Om forskarens diakrona självciteringsfre-
kvens samtidigt är låg, kan detta i stället tyda på att forskaren är en produktiv och 
framstående person inom sitt fält (Lawani 1982:282). 

Även om självciteringar betraktas som problematiska vid utvärderande cite-
ringsanalyser finns det likaså tungt vägande skäl för en forskare att citera sig 
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själv, vilket även nämns i Pichappan & Sarasvadys lista. Om forskaren är den 
enda, eller i alla fall den mest auktoritativa personen inom sitt område faller sig 
självciteringar naturligt. Självciteringar kan också bero på att forskningen är en 
fortsättning på en tidigare studie. Forskaren kan då välja att citera sig själv istället 
för att upprepa detaljer om den tidigare studien (Snyder & Bonzi 1989:147). 

Konsekvenser av självciteringar 
Ett intressant forskningsområde rörande självciteringar är huruvida de påverkar 
citeringar från andra forskare. James Fowler och Dag Aksnes (2007) gjorde en 
studie av över en halv miljon citeringar till norska forskare som fanns med i SCI 
1981−2000. De fann bland annat att det förekom stor individuell variation i hur 
olika forskare citerade sig själva. En del var extrema självciterare medan andra 
knappt citerade sig själva alls. Exempel på detta är en forskare som hade publice-
rat 26 artiklar och självciterat dessa hela 132 gånger, men bara mottagit 20 cite-
ringar från andra, och en forskare som bara citerat sina 45 publikationer 17 gång-
er, medan de mottagit 1517 citeringar från andra (Fowler & Aksnes 2007:429). 

Den totala andelen självciteringar i förhållande till den totala antalet citeringar 
för de norska forskarna blev 11 procent. De forskare som hade publicerat mest 
hade också högst andel självciteringar (ibid. s. 429). 

Fowler och Aksnes resultat visade dessutom på att det lönar sig att självcitera. 
Ju mer man citerade sig själv, desto mer citerades man av andra. Fowler och Aks-
nes menar att en självcitering inte bara upplyser läsaren om en artikel, utan också 
om författaren, vilket gör att läsaren kan hitta till andra verk av den självciterande 
författaren. Fowler och Aksnes menar också att det inte räcker att utesluta självci-
teringar från enbart de utvärderande citeringsanalyserna eftersom självciteringar-
na stimulerar till citeringar från andra. Istället föreslår de en något radikal lösning 
baserad på deras forskningsresultat: ”For example, our models suggest that 
authors whose publications are, on average, about 5 years old should have their 
total citation count reduced by about three times their total number of self-
citations” (ibid. s. 434). 

Fowler och Aksnes anser att deras undersökning ytterligare styrker bilden av 
att citeringsanalys inte bör användas som ett substitut för peer review, då forskare 
som är flitiga självciterare på så sätt kan höja sin citeringsstatistik (ibid. s. 433 ff). 

Studier har även visat att författares självciteringar kan påverka en tidskrifts 
impact factor (IF), då man har funnit att självciteringar till en publikation når sin 
topp de tre första åren efter publicering (Anseel m.fl. 2004:49). Vid en undersök-
ning av psykologiska tidskrifter med hög, medelhög och låg IF fann man att tid-
skrifternas positioner förändrades beroende på om självciteringar utelämnades 
eller inte. Tidskrifter med hög IF sjönk i genomsnitt med 15 procent när självcite-
ringar togs bort från beräkningen. Ett praktiskt exempel är den tidskrift som låg på 
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första plats, Psychological Bulletin, med en IF på 6,91. Efter att självciteringar 
tagits bort blev den nya IF 5,65 och tidskriften flyttades därmed ned från första 
plats till andra plats. I tidskrifter med medelhög och låg IF sjönk IF med 35 re-
spektive 45 procent efter att självciteringar utelämnats (ibid. s. 50 f). 

Sammanfattning 
De två exempel på forskning om självciteringar och hur de påverkar citeringsstati-
stiken som jag har tagit upp i detta kapitel visar på att självciteringar är ett märk-
bart problem. Som grund för problemet ligger frågan varför forskare citerar sig 
själva, något som kan vara svårt att reda ut då det finns många motiv bakom detta. 
Klart är dock att självciteringar är så omfattande att de kan påverka citeringsstati-
stiken. 
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Undersökning 

Efter att ha presenterat det problem som självciteringar anses utgöra kommer jag 
nu att gå in på min empiriska undersökning. 

I detta kapitel diskuteras först valet av källmaterial och tillämpning av metod, 
för att följas av en kortfattad presentation av de tre tidskrifter jag använt som käll-
material. Under kapitlet Begränsningar och problem resonerar jag kring reliabili-
teten och validiteten av min undersökning samt de problem som uppstod. 

Under kapitlet Redovisning av resultat redogör jag för resultaten av mina två 
undersökningsfrågor i form av diagram och tabeller. 

Källmaterial och metod 
Det källmaterial jag har använt är tre tidsskrifter inom områdena samhällsveten-
skap, naturvetenskap, och humaniora: Journal of the American Society for Infor-
mation Science and Technology (JASIST), Journal of Laboratory and Clinical 
Medicine (JLAB), samt Journal of Modern History (JMOD). 

Eftersom jag ville se på självciteringars utveckling över en längre tid var hu-
vudkriteriet för de tidskrifter jag valde att de producerades under hela den tidspe-
riod jag ville undersöka, samt att de fanns tillgängliga i Web of Science, ISIs 
webbversion. Jag har inte heller valt tidskrifter utifrån deras impact factor, något 
som förvisso skulle ha varit intressant att jämföra. 

JASIST, som representerar samhällsvetenskapen, valde jag eftersom jag kän-
de till tidskriften sedan innan och därmed visste att den funnits sedan 1950-talet, 
om än under annat namn. 

Att välja ut en tidskrift från det naturvetenskapliga området var lite svårare, 
då det först och främst finns ett stort antal naturvetenskapliga ämnesområden att 
välja mellan i Web of Science databas, Journal Citation Report (JCR). Det medi-
cinska ämnesområdet valdes eftersom det är vad jag personligen mest förknippar 
med naturvetenskaplig forskning. Därefter gick jag igenom de tidskrifter som kom 
upp i bokstavsordning inom det medicinska ämnesområdet jag valt, Medical La-
boratory Technology. 

Samma procedur skedde för JMOD. Problemet med att hitta en humanistisk 
tidskrift var dock att Web of Sciences humanistiska databas A&HCI bara finns 
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tillgänglig från 1975, vilket inte var ett alternativ för mig då jag ville undersöka 
antal självciteringar från 1960-talet och framåt. Därför valde jag att ta med en tid-
skrift som finns indexerad i den samhällsvetenskapliga databasen, SSCI, som 
sträcker sig tillbaka till 1956. Trots att JMOD finns indexerad i SSCI betraktas 
historia som ett humanistiskt ämnesområde (Nationalencyklopedins webbsida> 
sök> humaniora). JMOD finns även kategoriserad som humanistisk tidskrift av 
Uppsala universitetsbibliotek (Uppsala universitetsbiblioteks hemsida>e-tidskrif-
ter> begränsa listan till ämne> humaniora>Journal of Modern History). 

Sammanlagt har referenslistor från 1806 artiklar undersökts. Den tidsintervall 
jag valde att undersöka är 1960−1963, 1980−1983 och 2000−2003. Dessa perio-
der valdes utifrån syftet att se hur andelen självciteringar sett ut på 1960-talet, då 
citeringsindexen nyligen börjat producerats, och var menat som ett återvinnings-
verktyg, inte ett verktyg för att utvärdera forskare och institutioner. Därmed kan 
tänkas att forskare ännu inte kände ekonomisk och professionell press att synas, 
eftersom peer review - systemet var det som avgjorde forskningsprestationen. 
1980-talet var intressant eftersom det var då man började använda sig praktiskt av 
citeringsanalys för utvärdering, något som kan tänkas påverka forskarnas cite-
ringsbeteende. På 2000-talet betraktas utvärdering med citeringsanalys som mer 
eller mindre accepterat och etablerat inom forskningssamhället, vilket kan ha lett 
till ett ökat behov att hävda sig själv genom självciteringar. 

Inom de flesta bibliometriska studier används fyra olika dokumenttyper för 
analys: originalartiklar (articles), referat (notes), brev (letters) och översiktsartik-
lar (reviews) (Glänzel m.fl. 2006:270). Med tanke på de tidsramar som omgett 
uppsatsen valde jag att enbart undersöka originalartiklar. 

Jag har använt ISI Web of Science för att få tillgång till artiklarnas referens-
listor. Jag har dock inte genomfört en klassisk elektronisk bibliometrisk undersök-
ning, utan en manuell citeringsanalys. 

Manuell citeringsanalys används bland annat när man vill undersöka det ge-
nomsnittliga antalet referenser som en artikel har, genomsnittliga antalet sidor per 
artikel, hur stor andel av referenserna som är tidskrifter, böcker, eller andra publi-
kationer samt forskares självciteringsfrekvens. Vad man kan undersöka elektro-
niskt är exempelvis antal citeringar en viss forskare eller tidskrift mottagit (Vin-
cent & Ross 2000:3). 

Kortfattat innebär min metod att jag har gått in manuellt och räknat självcite-
ringarna i referenslistorna som finns i Web of Science, då man inte kan göra det 
elektroniskt. Om en artikel har haft flera författare har jag letat efter samtliga i re-
ferensförteckningen, inte enbart den förstnämnde författaren. Denna metod har 
varit tidskrävande i synnerhet vid undersökningen av den medicinska tidskriften 
där det inte var ovanligt med tio olika författare per artikel. 

Som allmän hjälp vid min statistiska undersökning och vid utformning av ta-
beller och diagram har jag i huvudsak använt mig av handböckerna Från datain-
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samling till rapport - att göra en statistisk undersökning (Dahmström 2005) samt 
Statistikens bilder - att skapa diagram (Wallgren m.fl. 1996). 

Presentation av källmaterial 

JASIST 
Journal of the American Society for Information Science & Technology (JASIST) 
ges ut av American Society for Information Science and Technology (ASIS&T), 
en organisation verksam ända sedan 1937 inom informationsvetenskap. Medlem-
marna kommer från olika fält, exempelvis datavetenskap, lingvistik, biblioteks-
sektorn, medicin, kemi och utbildning. 

JASIST utkom första gången 1950, då under namnet American Documenta-
tion. 1970 ändrades tidskriftens namn till Journal of the American Society for In-
formation Science och år 2000 fick tidskriften det namn den har idag (ASIS&T 
webbsida> Publications> Journal of the American Society for Information Scien-
ce and Technology). 

Tidskriften är ett forum för ny forskning inom informationsöverföring, kom-
munikationsprocesser och dokumenterad kunskap. Ämnen som berörs är bland 
andra alstrande, registrering, spridning, lagring, framställning och återvinning av 
information. JASISTs tonvikt ligger framför allt på nya informationsteknologier 
och metodologier inom textanalys, datorbaserade informationsåtervinningssystem 
samt sökandet efter mönster och regelbundenhet i mått på de existerande kommu-
nikationssystemen. Inriktningen på tidskriften är mot kvantitativ, experimentell 
forskning, men välkomnar även betydande kvalitativ och historisk forskning 
(ASIS&T webbsida> Publications> Journal of the American Society for Informa-
tion Science and Technology> purpose & scope). 

Mellan undersökningsåren 1960−1963 publicerades fyra nummer per år, 
1980−1983 sex nummer per år och 2000−2003 14 nummer per år. 

JLAB 
Journal of Laboratory and Clinical Medicine11 (JLAB) ges ut av Central Society 
for Clinical Research (CSCR), en av de äldsta och största akademiska medicinska 
organisationerna i mellanvästern, USA. Organisationens målsättningar är att bidra 
till framåskridandet inom medicinsk vetenskap, uppmuntra vetenskaplig forsk-
ning, utveckla klinisk forskning genom naturvetenskapliga och beteendeveten-
skapliga metoder samt sprida vetenskapen bland medlemmarna (CSCR webbsi-
da). 

JLAB är en välkänd tidskrift som innehåller forskning inom de breda fälten 
laboratorisk och klinisk medicin, riktat till en målgrupp bestående av bland annat 
                                                        
11 2007 bytte tidskriften namn till Translational Research 
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specialister på invärtes medicin, patologer och pediatriker inom akademiska mil-
jöer. Tidskriften vill hålla sina läsare uppdaterade inom betydande biomedicinsk 
forskning från alla underspecialiteter inom invärtes medicin. JLAB fokuserar på 
forskning inom området translational medicine12, där man vill förbättra utbytet 
mellan grundläggande och klinisk vetenskap, studier som beskriver preklinisk 
forskning som kan appliceras på människosjukdomar samt studier som riktar sig 
mot att utveckla förståelsen för de biologiska principer som är grund för männi-
skosjukdomar (ELSEVIER> Journals> Journal of Laboratory and Clinical Medi-
cine). 

Mellan undersökningsåren 1960−1963, 1980−1983 och 2000−2003 publicera-
des årligen 12 nummer. 

JMOD 
Journal of Modern History är en av de ledande amerikanska tidskrifterna för stu-
dier av europeisk intellektuell, politisk och kulturell historia. JMOD riktar sig till 
en bred publik av yrkeshistoriker, inte bara till specialister inom ett enda fält. Tid-
skriftens geografiska och tidsmässiga inriktning är europeisk historia med början 
vid renässansen. Tidskriften utforskar inte bara händelser och rörelser i specifika 
länder, utan också bredare frågor som sträcker sig över fler platser och över längre 
tidsperioder (Chicago Journals webbsida> Journals> The Journal of Modern His-
tory). 

Publikationer i tidskriften rör europeisk historia från 1500-talet och framåt, 
från Storbritannien, europeiska kontinenten med Balkanhalvön och Ryssland. 
JMOD tar också emot artiklar som berör kolonialism och amerikansk historia, un-
der förutsättning att innehållet består övervägande av europeiska komponenter 
(Chicago Journals webbsida> Journals>The Journal of Modern History> For 
authors>Information for authors). 

Mellan undersökningsåren 1960−1963, 1980−1983 och 2000−2003 publicera-
des fyra nummer per år. 

Begränsningar och problem 
På grund av tidsramarna har jag valt att enbart undersöka självciteringar i tre olika 
tidskrifter. Då materialet är relativt litet är det viktigt att påpeka att resultaten inte 
bör betraktas som definitiva, utan endast bör tolkas som en indikation på hur det 
ser ut. Min förhoppning är dock att de tillsammans med tidigare forskningsresultat 
är någorlunda representativa. Tidskriften JLAB publicerar 12 nummer per år, upp-
delade i två volymer om sex nummer. Från början hade jag tänkt undersöka båda 
volymerna, för att få hela årsgången, men då detta material visade sig bli mycket 

                                                        
12 ”Translational medicine can be broadly defined as ‘bench to bedside’ research, the journey from experiments in the 
laboratory to early clinical trials with individuals” ( TMRC webbsida>translational medicine). 
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större i jämförelse med de andra ämnesområdena i synnerhet under 1960-talet, 
samt att den naturvetenskapliga tidskriften krävde mer tid på grund av fler förfat-
tare per artikel, beslutade jag att enbart undersöka en volym per år. 

De elektroniska referenslistorna som visas i databasen Web of Science inne-
håller bara den förstnämnde författaren till en refererad artikel, vilket gör att re-
sultaten skulle bli annorlunda om man valde att undersöka referenslistorna i de 
tryckta tidskrifterna, där man har möjlighet att räkna självciteringar från alla för-
fattare. 

Jag har inte tagit med antalet författare per artikel i min statistik, vilket skulle 
ha kunnat vara intressant att se på då det kan finnas ett samband mellan ökat antal 
självciteringar och ökat antal författare per artikel . 

Vid de fall där det förekom artiklar helt utan referenser inkluderades dessa 
inte i min undersökning. 

Ett problem uppkom vad gällde min avgränsning av materialet till enbart ori-
ginalartiklar, då även publikationer som kategoriserats som annat ibland kunde 
uppfattas vara originalartiklar. Ett exempel var ett helt nummer av JASIST där 
publikationerna, som vid närmare anblick tycktes vara vetenskapliga artiklar, var 
kategoriserade som editorial material av Web of Science, och därmed inte kom 
med i min undersökning. 

Stavfel, som jag tidigare skrivit om i kapitlet Tekniska problem, visade sig 
snart vara ett problem som kom upp emellanåt. Ett exempel på hur detta kunde se 
ut var när författaren till en artikel hette Benoit, G. I referenslistan fanns en refe-
rens till en författare vid namn Benolt, G, som vid författarsökning i Web of Sci-
ence inte gav något resultat. Detta visar att indexeraren uppenbarligen skrivit ”l” 
istället för ”i”. Även när det gällde författarens initialer förekom en del fel. Jag 
valde att utesluta den eventuella självciteringen i dessa fall, då jag inte har varit 
helt säker på om det verkligen är rätt författare. 

Undersökningsfrågor 
Syftet med min uppsats är att se om andelen självciteringar har vuxit över tid i och 
med att citeringsanalys alltmer börjat användas som ett verktyg för att utvärdera 
forskning. Min hypotes är att om antalet självciteringar har ökat, kan detta vara en 
indikation på att självciteringar används alltmer som ett retoriskt instrument fors-
kare kan använda för att göra sig mer synliga i citeringsstatistiken. 

Att enbart räkna självciteringarna i referenslistorna och redovisa antalet skulle 
inte kunna ge en korrekt bild, då exempelvis antal tidskriftsnummer per år och an-
tal artiklar per år varierar kraftigt. Jag har istället utgått från två huvudfrågor som 
berör dels ökningen av antalet vanliga referenser per artikel i jämförelse med ett 
eventuellt ökande av självciteringar per artikel, dels den procentuella andelen 
självciteringar av det totala antalet referenser. Dessa två frågor som nämnts tidiga-
re i uppsatsen under kapitlet Frågeställningar, är: 
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Undersökningsfråga 1: 

Står en eventuell ökning av självciteringar per artikel i proportion till ökningen 
av vanliga referenser per artikel? Finns det skillnader mellan de olika veten-
skapsdisciplinerna? 

Undersökningsfråga 2: 

Hur stor andel av referenserna är självciteringar? Finns det skillnader mellan de 
olika vetenskapsdisciplinerna? 
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Redovisning av resultat  

I detta kapitel presenteras resultaten på undersökningen i form av diagram och 
tabeller. De frågor som användes som metoder för att få reda på huruvida andelen 
självciteringar ökat var följande: Observera att resultaten i tabellerna är avrund-
ningar. De beräkningar som har gjorts utifrån dessa resultat är dock baserade på 
de ej avrundade siffrorna, vilket resulterar i att de svar som beräknats fram ibland 
inte stämmer överens med de siffror som resultatet baseras på. Två exempel på 
hur detta kan se ut, då jag har valt att avrunda mina resultat till en decimal, pre-
senteras här: före avrundning: 10,5517+0,8621=11,4138, efter avrundning: 
10,6+0,9=11,5. Före avrundning: (1,38235-0,22222)/0,22222=5,2206, efter av-
rundning: (1,4-0,2)/0,2=6. 

Jag har valt att redovisa resultaten både som diagram och som tabeller, för att 
ge läsaren möjligheten att både få en visuell överblick och en mer ingående pre-
sentation. Resultaten presenteras för varje tidskrift först årsvis, där jag redogör för 
resultaten för de enskilda åren, och därefter årsgruppsvis, det vill säga 
1960−1963, 1980−1983 och 2000−2003. Efter varje diagram och tabell följer en 
text som kortfattat beskriver de resultat som framkommit. När resultaten från alla 
tre tidskrifter presenterats, följer ett jämförande diagram och tabell. 
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Undersökningsfråga 1 
Står en eventuell ökning av självciteringar per artikel i proportion till ökningen 
av vanliga referenser per artikel? Finns det skillnader mellan de olika veten-
skapsdisciplinerna? 

För att kunna besvara fråga 1 kommer jag först att redovisa det antal självcite-
ringar och vanliga referenser per artikel som förekommit i de tre tidskrifterna(se 
diagram 1−6 samt tabell 1−3). Resultaten redovisas först årsvis, därefter års-
gruppsvis och följs av exakta resultat i en tabell. Efter resultaten för de enskilda 
tidskrifterna jämförs tidskrifternas resultat i diagram 7 och 8. Därefter kommer 
jag att visa resultatet på fråga 1 i diagram 9 och tabell 4. 

JASIST 

Diagram 1. Genomsnitt antal självciteringar och vanliga referenser per artikel årsvis JASIST. 
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Diagram 2. Genomsnitt antal självciteringar och vanliga referenser per artikel årsgruppvis 
JASIST. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 1960-63  1980-83  2000-03

an
ta

l
s jälvciteringar vanliga referenser 

Tabell 1. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel JASIST. 

År Vanliga referenser Självciteringar Totalt

1960 9,2 0,5 9,7 
1961 6,2 0,8 7 
1962 10,6 0,9 11,4 
1963 8,6 1,1 9,7 
1960−63 8,6 0,8 9,4 
1980 16 1,5 17,5 
1981 18 2 19,9 
1982 13,6 1,4 15 
1983 20,2 2 22,2 
1980−83 16,7 1,7 18,4 
2000 30,5 3,1 33,6 
2001 26,7 3,3 30 
2002 29,4 3,2 32,6 
2003 30,8 3,1 33,8 
2000−03 29,4 3,2 32,6 

JASIST visar en något ojämn ökning av vanliga referenser och självciteringar per 
artikel när man presenterar resultaten årsvis. Exempelvis sjunker antalet vanliga 
referenser per artikel med 4,4 referenser mellan 1981 och 1982 för att sedan 1983 
stiga med 6,6 referenser. Detsamma gäller självciteringarna samma år. 1981 var 
det i genomsnitt två självciteringar per artikel, vilket 1982 minskade till 1,4 själv-
citeringar per artikel, för att sedan åter stiga 1983. 2000-talet visar en något jäm-
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nare utveckling av antalet självciteringar. Dock slutar 2003 med en nedåtgående 
trend, till skillnad från 1963 och 1983. 

Ser man på undersökningens startår årsgruppsvis, 1960−1963, är antalet själv-
citeringar per artikel lågt med ett genomsnitt på mindre än en självcitering per 
artikel. Även antalet vanliga referenser per artikel är lågt, med ett genomsnitt på 
8,6 vanliga referenser per artikel. 1980−1983 syns en kraftig ökning, både vad 
gäller vanliga referenser och självciteringar. Både antalet vanliga referenser per 
artikel samt självciteringar per artikel har nu fördubblats. Ökningen årsgruppsvis 
fortsätter även på 2000-talet med nästan det dubbla från 1980−1983. 
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JLAB 

Diagram 3. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel årsvis JLAB. 
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Diagram 4. Genomsnitt antal självciteringar och vanliga referenser per artikel årsgruppvis JLAB. 
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Tabell 2. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel JLAB. 

År Vanliga referenser Självciteringar Totalt  

1960 14,8 1,4 16,2 
1961 15,8 1,6 17,4 
1962 17,1 2,2 19,3 
1963 17,4 1,8 19,3 
1960−63 16,3 1,8 18,1 
1980 25,1 3 28,1 
1981 25,5 3,4 28,9 
1982 28,2 3,3 31,4 
1983 22,7 3,2 25,9 
1980−83 25,3 3,2 28,5 
2000 33,8 3,5 37,3 
2001 31,3 3,9 35,1 
2002 35,1 3,7 38,8 
2003 31,5 2,8 34,3 
2000−03 33 3,5 36,5 

JLAB visar en ojämn årlig utvecklig för antalet självciteringar och vanliga refe-
renser per artikel. Självciteringarna under de första tre åren, 1960, 1961 och 1962 
följer en ökande trend, vilken bröts 1963 då antalet självciteringar sjönk med näs-
tan en halv självcitering per artikel. 1980-talet har sin topp för vanliga referenser 
1982, för att nästa år sjunka med 5,5 referenser per artikel. Självciteringarna hade 
sin topp 1981, för att därefter sjunka något. 2000−2003 förekommer det högsta 
antalet självciteringar 2001, med 3,9 per artikel, men även det lägsta sen 
1960−1963, 2,8 självciteringar per artikel år 2003. Därmed stannar JLAB på en 
nedåtgående trend. Årsgruppvis visar JLAB en stor ökning från årsgruppen 
1960−1963 till 1980−1983, då det genomsnittliga antalet självciteringar per arti-
kel steg med 1,4. Ökningen från 1980−1983 till 2000−2003 var inte lika stor, en-
dast 0,3 självciteringar per artikel. 
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JMOD 

Diagram 5. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel årsvis JMOD. 
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Diagram 6. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel årsgruppsvis JMOD. 
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Tabell 3. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel JMOD. 

År Vanliga referenser Självciteringar Totalt 

1960 52,8 0,1 52,9
1961 56,1 0,2 56,3
1962 40 0,3 40,3
1963 40,9 0,3 41,1
1960−63 47,3 0,2 47,5
1980 97,4 1,6 99
1981 76,8 1 77,8
1982 83,3 0,7 84
1983 52,8 1,3 54,1
1980−83 77,8 1,2 79
2000 65,9 1,7 67,6
2001 74,3 1,9 76,1
2002 80,8 1,4 82,2
2003 90,6 0,8 91,5
2000−03 79,6 1,4 80,9

Antalet vanliga referenser per artikel i JMOD ökade kraftigt mellan 
1960−1963och 1980−1983, för att sedan plana ut 2000−2003. Självciteringarna 
har ökat sedan 1960-talet, då genomsnittet låg på 0,2 självciteringar per artikel. 
1980−1983 visar en ojämn utveckling, där lägsta nivån låg på 0,7 självciteringar 
per artikel jämfört med 1980 då antalet självciteringar var 1,6. Under 2000−2003 
förekom allra flest självciteringar 2001, där antalet uppgick till 1,9, vilket sedan 
under de två nästföljande åren minskade och stannade därmed på en nedåtgående 
trend. Årsgruppvis kan man se en stor ökning mellan 1960−1963 och 1980−1983. 
Mellan 1980−1983 och 2000−2003 är dock inte ökningen lika stor. Trenden för 
årsgrupperna är stigande, både vad gäller vanliga referenser och självciteringar 
per artikel. 
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Jämförelser mellan tidskrifterna 

Diagram 7. Genomsnitt antal självciteringar per artikel årsvis samtliga tidskrifter. 
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Diagram 8. Genomsnitt antal självciteringar per artikel årsgruppsvis samtliga tidskrifter. 
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Tabell 4. Antal självciteringar per artikel samtliga tidskrifter. 

År JASIST JLAB JMOD 

1960 0,5 1,4 0,1 
1961 0,8 1,6 0,2 
1962 0,9 2,2 0,3 
1963 1,1 1,8 0,3 
1960−63 0,8 1,8 0,2 
1980 1,5 3 1,6 
1981 2 3,4 1 
1982 1,4 3,3 0,7 
1983 2 3,2 1,3 
1980−83 1,7 3,2 1,2 
2000 3,1 3,5 1,7 
2001 3,3 3,9 1,9 
2002 3,2 3,7 1,4 
2003 3,1 2,8 0,8 
2000−03 3,2 3,5 1,4 

1960−1963 kan man, som diagram 7 visar, se att det finns vissa skillnader mellan 
de tre tidskrifterna. Den humanistiska JMOD är den tidskrift som har lägst antal 
självciteringar per artikel, följt av samhällsvetenskapliga JASIST. Både JASIST 
och JMOD visar en uppåtgående trend 1963. JLAB, den naturvetenskapliga tid-
skriften, ligger betydligt högre i antalet självciteringar, men visar till skillnad från 
de två andra tidskrifterna en nedåtgående trend 1963. 1980-talet visar en ojämn 
utveckling för både JASIST och JMOD, med växlande höga toppar och låga 
punkter. Under 2000-talet visar JASIST den jämnaste utvecklingen, med en lätt 
nedåtgående trend. Både JLAB och JMOD skiljer sig från JASIST 2002 och 2003 
i och med deras mycket djupare nedåtgående trend. 

Årsgruppsvis kan man se den tydligt stigande utvecklingen av självciteringar 
per artikel under de två första årsgrupperna, som sedan stagnerar något under den 
tredje årsgruppen, 2000−2003. 

Svar undersökningsfråga 1 
Efter att ha redovisat antalet självciteringar per artikel i de tre tidskrifterna, samt 
jämfört dem med varandra, och konstaterat att en ökning av både vanliga referen-
ser och självciteringar finns, kommer jag nu gå in på resultatet för frågan om 
självciteringarna har ökat procentuellt per artikel i jämförelse med de vanliga re-
ferensernas ökning. 

Då det anses naturligt att antalet vanliga referenser per artikel ökar eftersom 
mängden litteratur att hänvisa till ökar, enligt Prices princip, ansåg jag det intres-
sant att se om ökningen av antalet vanliga referenser per artikel korrelerar med 
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ökningen av antalet självciteringar per artikel. Diagram 9 visar den procentuella 
ökningen mellan undersökningens första årsgrupp 1960−1963 och den sista, 
2000−2003. 

Diagram 9. Jämförelse av den procentuella utvecklingen av vanliga referenser och självciteringar 
per artikel mellan 1960−1963 och 2000−2003. 
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Tabell 4. Genomsnitt antal och procentuell utveckling av vanliga referenser och självciteringar 
per artikel 1960−1963 och 2000−2003, alla tidskrifter. 

 Antal van-
liga refe-
renser per 
artikel 

Antal självcite-
ringar per artikel 

Procentuell ökning 
vanliga referenser 

Procentuell 
ökning självci-
teringar  

JASIST     
1960−63 8,6 0,8   
2000−03 29,4 3,2 242,6 287,3 
JLAB     
1960−63 16,3 1,8   
2000−03 33,0 3,5 102,8 96,8 
JMOD     
1960−63 47,3 0,2   
2000−03 79,6 1,4 68,3 522,1 

Den procentuella utvecklingen överlag för både JASIST och JLAB är relativt 
jämn. JASIST har en större ökning, över 200 procent, av vanliga referenser och 
självciteringar från årsgruppen 1960−1963 fram till 2000−2003 medan JLAB har 
ökat med cirka 100 procent. JASIST har en något högre ökning av självciteringar 
i relation till ökningen av vanliga referenser, 44,7 procentenheter mot JLABs 
blygsamma sex procentenheter. JMOD, som är den tidskrift som ökat minst i antal 
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vanliga referenser per artikel är dock den som ökat mest procentuellt i antalet 
självciteringar per artikel. Skillnaden i ökning mellan självciteringar och vanliga 
referenser var i JMOD så mycket som 453,8 procentenheter. 

Sammanfattning 
De årsvis presenterade resultaten visade på en växlande utveckling för antalet 
självciteringar per artikel för tidskrifterna. Inom de fyraåriga tidsperioderna kunde 
antal självciteringar per artikel både öka och minska utan något direkt mönster. 
Gemensamt för alla tre tidskrifter var dock att antalet självciteringar per artikel 
slutade i en nedåtgående trend 2003, undersökningens sista år. 

Årsgruppsvis ökade både antalet vanliga referenser per artikel och antal själv-
citeringar per artikel för alla tre tidskrifter. Den procentuella ökningen av antal 
vanliga referenser per artikel i jämförelse med den procentuella ökningen av anta-
let självciteringar per artikel beräknades mellan undersökningens första årsgrupp 
1960−1963 och sista, 2000−2003. Resultatet där visade på små skillnader i den 
procentuella ökningen för de två tidskrifterna JASIST och i synnerhet JLAB, me-
dan JMOD visade en betydligt högre ökning av användandet av självciteringar 
gentemot användandet av vanliga referenser. 

Undersökningsfråga 2 
Hur stor andel av referenserna är självciteringar? Finns det skillnader mellan de 
olika vetenskapsdisciplinerna? 

För att svara på fråga 2 har den synkrona självciteringsfrekvensen räknats ut. Den 
synkrona självciteringen är som tidigare nämnts den procentuella andelen självci-
teringar i förhållande till det totala antalet referenser i referenslistan. 

Resultaten presenteras först årsvis därefter årsgruppsvis, i diagrammen 10−15 
och följs mer detaljerade tabeller för de siffror som användes vid uträkningen. 
Därefter följer en jämförelse mellan tidskrifterna i tabell 16 och 17. 
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JASIST 

Diagram 10. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala antalet refe-
renser årsvis JASIST. 
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Diagram 11. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala antalet refe-
renser årsgruppsvis JASIST. 
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Tabell 7. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala antalet referenser 
JASIST. 

År Totalt antal referen-
ser 

Varav självreferenser Procent 

1960 193 10 5,2 
1961 203 23 11,3 
1962 331 25 7,6 
1963 194 22 11,3 
1960−63 921 80 8,7 
1980 753 63 8,4 
1981 837 82 9,8 
1982 750 68 9,1 
1983 843 76 9,0 
1980−83 3183 289 9,1 
2000 3497 326 9,3 
2001 2940 319 10,9 
2002 3393 332 9,8 
2003 3484 316 9,1 
2000−03 13314 1293 9,7 

Den synkrona självciteringsfrekvensen för JASIST 1960−1963 visar en varieran-
de utveckling. De två högsta topparna under hela undersökningsperioden, men 
även de två lägsta fanns åren 1961 och 1963. 1980−1983 visas en något jämnare 
utveckling, med undantaget för steget mellan 1980 och 1981 där andelen självci-
teringar steg med så mycket som 1,4 procentenheter. Under 2000−2003 sker en 
liknande utveckling, som liksom 1983 slutar med en nedåtgående trend. Års-
gruppsvis syns en jämn ökning med 0,4 respektive 0,6 procentenheter och pekar 
därmed på en stigande riktning. 
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JLAB 

Diagram 12. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala antalet refe-
renser årsvis JLAB. 
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Diagram 13. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala antalet refe-
renser årsgruppsvis JLAB. 
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Tabell 8. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala antalet referenser 
årsvis JLAB 

År Totalt antal referen-
ser 

Varav självreferenser Procent 

1960 1819 161 8,9 
1961 1917 175 9,1 
1962 2241 257 11,5 
1963 1983 190 9,6 
1960−63 7960 783 9,8 
1980 2638 279 10,6 
1981 2513 292 11,6 
1982 2767 288 10,4 
1983 2489 308 12,4 
1980−83 10407 1167 11,2 
2000 1978 185 9,4 
2001 1441 158 11,0 
2002 1513 145 9,6 
2003 1200 99 8,3 
2000−03 6132 587 9,6 

1960−1963 fanns ingen genomgående stigande trend, däremot kom en topp 1962, 
som året efter sjunker med 1,9 procentenheter. JLAB visar sin högsta synkrona 
självciteringsfrekvens under 1980−1983, där den absoluta toppen på 12,4 procent 
finns 1983. 2000−2003 förändras dock den stigande trend som synts under 
1980−1983 till att 2003 visa den lägsta siffran under undersökningens år, 8,3 pro-
cent, och sluta med en nedåtgående trend. Även årsgruppsvis visar trenden att an-
delen självciteringar har sin topp 1980−1983 för att därefter sjunka. 
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JMOD 

Diagram 14. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala antalet refe-
renser årsvis JMOD. 
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Diagram 15. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala antalet refe-
renser årsgruppsvis JMOD. 
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Tabell 9. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala antalet referenser 
årsvis JMOD 

År Totalt referenser Varav självciteringar procent 

1960 847 2 0,2 
1961 1070 4 0,4 
1962 886 6 0,7 
1963 617 4 0,6 
1960−63 3420 16 0,5 
1980 1287 21 1,6 
1981 856 11 1,3 
1982 840 7 0,8 
1983 649 15 2,3 
1980−83 3632 54 1,5 
2000 473 12 2,5 
2001 533 13 2,4 
2002 740 13 1,8 
2003 1006 9 0,9 
2000−03 2752 47 1,7 

JMOD har en genomgående låg synkronisk självciteringsfrekvens under alla år. 
1980−1983 följer en ojämn utveckling, med en nedåtgående trend de första två 
åren. Trenden når botten 1982 för att därefter stiga kraftigt. 2000−2003 visar de 
två högsta topparna, 2,4 och 2,5 procent självciteringar, men därefter sjunker an-
delen självciteringar med 1,6 procentenheter mellan 2001 och 2002, för att sluta 
på 0,9 procent 2003. Trots den sjunkande trenden årsvis, är trenden fortfarande 
stigande årsgruppsvis. 
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Jämförelser mellan tidskrifterna 

Diagram 16. Genomsnitt procentuell andel självciteringar årsvis. Jämförelse samtliga tidskrifter. 
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Diagram 17. Genomsnitt procentuell andel självciteringar årsgruppsvis. Jämförelse samtliga 
tidskrifter. 
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Tabell 10. Procentuell andel självciteringar samtliga tidskrifter 

år JASIST JLAB JMOD 
1960 5,2 8,9 0,2 
1961 11,3 9,1 0,4 
1962 7,6 11,5 0,7 
1963 11,3 9,6 0,6 
1960−63 8,7 9,8 0,5 
1980 8,4 10,6 1,6 
1981 9,8 11,6 1,3 
1982 9,1 10,4 0,8 
1983 9,0 12,4 2,3 
1980−83 9,1 11,2 1,5 
2000 9,3 9,4 2,5 
2001 10,9 11,0 2,4 
2002 9,8 9,6 1,8 
2003 9,1 8,3 0,9 
2000−03 9,7 9,6 1,7 
    

Diagram 16 och 17 visar att den synkrona självciteringsfrekvensen för den sam-
hällsvetenskapliga tidskriften JASIST och den naturvetenskapliga tidskriften 
JLAB är relativt likartad, medan den humanistiska tidskriften JMOD genomgåen-
de håller en mycket lägre frekvens. 

JASIST visar en stadigt ökande utveckling av andelen självciteringar mellan 
årsgrupperna, medan JLAB har den största andelen 1980−1983, för att sedan ge-
nomgå en minskning 2000−2003 till en nivå lite lägre än vad som förekom 
1960−1963. 2000−2003 ligger JLAB och JASIST nästan jämnt i självciteringsfre-
kvens, med ett snitt på 9,6 respektive 9,7. 

JMOD visar liksom JASIST en stigande ökning i årsgrupperna. Det är främst 
mellan 1960−1963 och 1980−1983 som man kan se en relativt stor ökning för 
JMOD och JASIST, då ökningen tycks ha stagnerat något 2000−2003. 

Utvecklingen per år är något ojämn i synnerhet 1960−1963 för JLAB och 
JASIST, medan JMOD håller en jämnt ökande takt dessa år. JASIST har sina två 
högsta punkter 1961 och 1963. Den näst högsta toppen kom 2001, men därefter 
syns en årlig tendens till minskning. JLAB hade istället sina högsta toppar 
1980−1983, med 12,4 procent självciteringar 1983. 2000−2003 syns liksom för 
JASIST, en nedstigande tendens. JMOD har sina högsta toppar i början av perio-
den 2000−2003 med 2,4 och 2,5 procent, och fölljer trenden med att visa lägre 
siffror 2003. 

Det går att konstatera att den humanistiska tidskriften ligger betydligt lägre i 
självciteringsfrekvensen än den naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ge-
nom hela undersökningsperioden. 
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Sammanfattning  
De årsvis presenterade resultaten visade att den procentuella utvecklingen av 
självciteringsfrekvensen varierade för alla tre tidskrifter, och tydde inte på någon 
stadig ökning. Självciteringsfrekvensen för JASIST, JLAB och JMOD slutade i en 
nedåtgående trend under undersökningens sista år 2003. 

Resultaten årsgruppsvis visade att JASIST och JMOD hade en stadigt ökande 
självciteringsfrekvens. JLAB skilde sig dock från de övriga genom att ha sin 
högsta självciteringsfrekvens 1980−1983, för att därefter sjunka till nästan samma 
nivå som 1960−1963. 
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Diskussion och slutanalys  

Syftet med denna uppsats har varit att se huruvida användandet av självciteringar 
har ökat i takt med det ökade användandet av citeringsanalys vid forskningsutvär-
dering. Som hjälp för att besvara detta syfte användes manuell citeringsanalys där 
jag studerade på två företeelser, dels antal självciteringar per artikel, dels den pro-
centuella andelen självciteringar av det totala antalet referenser. Jag kommer i 
analysen att först sammanfatta och diskutera de inledande frågeställningarna, vil-
ka användes för att ge en bakgrund till problematiken kring citeringsanalys och 
forskningsutvärdering, och det specifika problem som självciteringar utgör. Där-
efter kommer jag att ge en sammanfattning av resultaten från de två metodfrågor-
na, som följs av en diskussion. 

Jag vill åter påpeka att de slutsatser som dras i analysen måste ses på med viss 
försiktighet, då det empiriska materialet har varit relativt litet , där en tidskrift från 
vardera ämnesområde undersöktes, och att inga definitiva slutsatser bör dras ut-
ifrån resultaten. 

Inledande frågeställningar 
Hur har användningen av citeringsanalys vid forskningsutvärdering sett ut från 
1960-talet och framåt? 

När Eugene Garfields citeringsindex började produceras i början av 1960-talet an-
vändes det framförallt som ett litteratursökningsinstrument av bibliotekarier och 
forskare för att effektivt kunna söka i den växande vetenskapliga litteraturen på ett 
praktiskt sätt. 

På 1970- och 1980-talet började dock indexen användas av citeringsanalyti-
kerna även inom området forskningsutvärdering. Med detta nya instrument hop-
pades man kunna åstadkomma en opartisk granskning av forskare och deras arbe-
ten. Peer review, som traditionellt används vid forskningsutvärdering, har bland 
annat kritiserats för att vara partiskt, då de som granskar och utvärderas kan på-
verkas personligen av de beslut de fattar. En kvantitativ utvärderingsprocess ge-
nom citeringsanalys ansågs mer tillförlitligt. Trots ökad användning av citerings-
analysen kan man inte säga att metoden var etablerad och allmänt accepterad på 
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1980-talet. Det verkar dock som att utvärderande citeringsanalys idag är här för 
att stanna. I uppsatsen har exempel getts som visar att citeringsanalysen används 
alltmer och i större omfattning i olika länder. En slutsats man skulle kunna dra 
utifrån detta är att det har blivit allt viktigare för forskare att synas i citeringsstati-
stiken, då forskningsanslag allt oftare utdelas baserat på resultaten från de olika 
citeringsindexen. 

Vilka teoretiska och praktiska problem finns med att använda citeringsanalys för 
att utvärdera forskning? 

Det grundläggande teoretiska problemet som finns vid utvärderande citeringsana-
lys är antagandet om att forskare citerar på ett visst sätt. Det tas för givet att cite-
ringar går att sätta in i en normativ citeringsteori, där citeringar används för att 
belöna den citerade forskaren. Detta anses då visa vilken inverkan en publikation 
har haft på forskarsamhället, vilket också indirekt speglar kvalitet. 

Redan på 1970-talet gjordes innehållsanalytiska undersökningar där man ville 
se på hur forskare använde sig av citeringar. Resultaten visade att det förekom 
citeringar som inte kunde sägas ha likartade funktioner. Exempel på sådana cite-
ringar är negativa citeringar samt självciteringar, båda vilka inte kunde betraktas 
som indikation på kvalitet. En negativ citering används för att bestrida något som 
sagts eller gjorts i tidigare forskning, och speglar därmed inte vilken inverkan den 
citerade publikationen har haft på forskarsamhället. Detsamma gäller självcite-
ringar, som fyller en annan funktion än att belöna tidigare forskare. 

Förutom de teoretiska problem som diskuterats redovisades det även i uppsat-
sen ett antal praktiska problem, som alla kan påverka citeringsstatistiken. Något 
så enkelt som felstavning av författarnamn kan betyda att en författare inte tillde-
las rätt antal citeringar i citeringsindexet. Även större praktiska problem, som det 
faktum att engelskspråkiga tidskrifter dominerar, kan leda till ofullkomlig cite-
ringsstatistik. 

Varför kan självciteringar vara ett problem? 

Att självciteringar anses vara ett problem vid citeringsanalytisk forskningsutvär-
dering har länge funnits med i bilden. Eftersom citeringsanalytiker menar att de 
citeringar en forskare mottar från andra indikerar inflytande inom forskarsamhäl-
let, och därmed kvalitet utgör självciteringar ett problem. En självcitering kan ju 
inte ses som indikation på inflytande då det är forskarens egna arbete denna cite-
rar (Aksnes 2003:244). Enligt Pichappan & Sarasvady (2002) tycks det även fin-
nas fler retoriska motiv som ligger bakom självciteringar än de citeringar som 
man ger till andra forskare. Några motiv som nämnts i uppsatsen är att forskaren 
vill öka synligheten av ett tidigare arbete som publicerats i en mindre framstående 
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tidskrift, att övertyga forskare inom samma ämnesområde samt läsaren, och för att 
driva upp sin egen citeringsstatistik. Självciteringar kan även störa citeringsstati-
stik då dessa har visats stimulera till citeringar från andra forskare. Ju fler självci-
teringar en publikation innehåller, desto större chans att bli citerad av andra fors-
kare. 

Det har även påvisats att självciteringar kan påverka en tidskrifts impact fac-
tor (IF), då många självciteringar innebar en högre placering i tidskriftstatistiken 
(Anseel m.fl 2004:49 ff). 

Det finns alltå inte bara teoretiska problem med självciteringar, där motiven 
bakom citeringarna spelar en viktig roll då citeringsanalytisk forskningsutvärde-
ring bygger på vissa grundantaganden förknippade med den normativa citerings-
teorin. Även i praktiken har forskningen visat att självciteringar påverkar både 
antalet citeringar en forskare mottar från andra och tidskrifters IF. 

Undersökningsfråga 1 
Står en eventuell procentuell ökning av självciteringar per artikel i proportion till 
den procentuella ökningen av vanliga referenser? Finns det skillnader mellan de 
olika vetenskapsdisciplinerna? 

Den samhällsvetenskapliga tidskriften JASIST hade 1960−1963 ett genomsnitt på 
8,6 vanliga referenser per artikel och 0,8 självciteringar per artikel. Detta hade 
ökat stort 2000−2003, där genomsnittet för vanliga referenser låg på 29,4 och 
självciteringar 3,2. Att det har ökat var ingen överraskning, då tidigare studier har 
visat att antalet referenser verkar växa i takt med den omgivande litteraturen inom 
ämnet. Frågan är dock om ökningen av vanliga referenser verkar stå i proportion 
med den eventuella ökningen av självciteringar. I JASISTs fall hade antalet vanli-
ga referenser per artikel stigit med 242,6 procent från 1960−1963 till 2000−2003. 
Samma siffra för självciteringarna var 287,3 procent. 

Den naturvetenskapliga tidskriften JLAB hade i jämförelse med den samhälls-
vetenskapliga tidskriften fler vanliga referenser och självciteringar per artikel 
1960−1963. Antalet vanliga referenser låg i genomsnitt på 16,3 per artikel och 
självciteringarna låg på 1,8 per artikel. 2000−2003 hade antalet vanliga referenser 
per artikel ökat till ett snitt på 33 vanliga referenser per artikel och 3,5 självcite-
ringar per artikel. Detta innebar att antalet vanliga referenser per artikel ökade 
med 102,8 procent, medan självciteringarna per artikel ökade med 96,8 procent. 

Den humanistiska tidskriften JMOD var den tidskrift som hade flest antal 
vanliga referenser per artikel, 47,3 vid undersökningens startår. Det var även den 
tidskrift som 1960−1963 hade det minsta antalet självciteringar per artikel, 0,2. 
2000−2003 hade genomsnittet vanliga referenser per artikel stigit till 79,6 och 
självciteringarna till 1,4. Detta innebar en procentuell ökning med 68,3 procent 
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för vanliga referenser, vilket var den lägsta ökningen bland tidskrifterna. Det var 
dock intressant att se att antalet självciteringar per artikel hade ökat med så myck-
et som 522,1 procent.  

Diskussion 
JASIST procentuella ökning av antal vanliga referenser från 1960−1963 till 
2000−2003 var något lägre än den procentuella ökningen av antal självciteringar 
per artikel. Även om antalet självciteringar tycks ha ökat i en något högre takt än 
de vanliga referenserna, är siffran relativt låg. Det kan därför vara svårt att dra 
slutsatsen att självciteringarna verkligen har ökat i en sån stor takt att det är för att 
man vill påverka citeringsstatistiken. 

JLABs utveckling av antal självciteringar per artikel från 1960−1963 till 
2000−2003 stämde väl överens med utvecklingen av vanliga referenser, då båda 
ökat med drygt 100 procent. Utifrån detta resultat skulle man säkert kunna säga 
att antalet självciteringar inte ökat i takt med användningen av utvärderande cite-
ringsanalys. 

JMODs resultat var intressanta, då den procentuella ökningen av självcite-
ringar var mycket större än den procentuella ökningen av vanliga referenser. En 
öknings på över 500 procent kan vara svår att förklara, och jag kan bara spekule-
ra. Kanske har forskningen inom humaniora börjat förändras genom att det inte 
längre är den ensamme forskaren i fokus. Snyder & Bonzi (1998) påpekade att 
antalet självciteringar kunde påverkas av antalet författare, ju fler författare till en 
artikel, desto fler egna tidigare verk att citera. Forskare inom humaniora kan ha 
börjat publicera mer tillsammans, istället för enskilt. Då jag tyvärr inte har tagit 
med antalet författare per artikel i min undersökning, kan jag egentligen inte att 
säga så mycket om detta. Utifrån det syfte uppsatsen har skulle man dock kunna 
tolka resultatet som att forskare inom humaniora använder självciteringar för att 
retoriskt lyfta fram sig själva. 

Det går att se klara skillnader mellan de olika vetenskapsdisciplinerna, baserat 
på de tre tidskrifter som jag undersökt. Det har tidigare nämnts i uppsatsen att 
olika vetenskapsdiscipliner har olika citeringskulturer där växlande antal citering-
ar används i publikationer, och resultaten från undersökningsfråga 1 bekräftar 
detta. 

Den naturvetenskapliga tidskriften JLAB har genom alla tre tidsperioder som 
undersökningen omfattat legat högst vad gäller antal självciteringar per artikel. 
Det verkar dock som att JASIST närmar sig JLAB, både i antalet självciteringar 
per artikel och antalet vanliga referenser per artikel 2000−2003. Trots den höga 
procentuella ökningen av självciteringar per artikel för JMOD är siffran fortfaran-
de mer än hälften av den som hittades i JASIST och JLAB, och trots den låga pro-
centuella ökningen ligger fortfarande antalet vanliga referenser per artikel 
2000−2003 dubbelt så högt som för JASIST och JLAB. Gemensamt för alla tre 
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tidskrifterna var att antalet självciteringar per artikel minskade under undersök-
ningens sista år, 2002 och 2003. 

Undersökningsfråga 2 
Hur stor andel av referenserna är självciteringar? Finns det skillnader mellan de 
olika vetenskapsdisciplinernas själciteringsfrekvens? 

De artiklar som undersöktes i JASIST 1960−1963 innehöll totalt 921 referenser, 
varav 80 var självciteringar. Detta innebar att den synkrona självciteringsfrekven-
sen uppgick till 8,7 procent. Under åren 1980−1983, då citeringsanalysen mer och 
mer började användas vid forskningsutvärdering, hade den procentuella andelen 
stigit med 0,4 procentenheter till 9,1 procent. Även 2000−2003, när citeringsana-
lys som forskningsutvärdering kan betraktas som etablerad, hade andelen självci-
teringar ökat, denna gång med 0,6 procentenheter , till 9,7 procent. Trots ökningen 
årsgruppsvis slutade resultaten för JASIST i en nedåtgående kurva årsvis. 

Tidigare forskning har visat en självciteringsfrekvens inom samhällsveten-
skapliga discipliner på 6,6 procent respektive 6 procent (Dimitroff & Arlitsch 
1995; Snyder & Bonzi 1998). Mina resultat från JASIST visade på en högre själv-
citeringsfrekvens än så inom samtliga tidsperioder som undersöktes. 

JLAB hade 1960−1963 ett totalt antal av 7960 referenser varav 783 var själv-
citeringar, vilket medförde en synkron självciteringsfrekvens på 9,8 procent. 
Självciteringsfrekvensen steg kraftigt 1980−1983 med en ökning på 1,4 procent-
enheter till 11,2 procent. Då det fanns en ökning mellan 1960−1963 och 
1980−1983 tycktes det givet att även självciteringsfrekvensen 2000−2003 skulle 
ha stigit. Så var dock inte fallet. Tvärtom hade självciteringsfrekvensen sjunkit till 
en lägre nivå, 9,6 procent, än 1960−1963. Några av de tidigare undersökningar 
som har gjorts om självciteringsfrekvensen inom naturvetenskapliga ämnen har 
visat på resultat mellan 15 och 31 procent. I min undersökning var nivåerna be-
tydligt lägre för den naturvetenskapliga tidskriften, även när nivån var som högst 
1980−1983. 

JMOD var den tidskrift som hade den lägsta självciteringsfrekvensen genom-
gående. 1960−1963 var den så låg som 0,5 procent, vilket ökade till 1,5 procent 
1980−1983. Ökningen 2000−2003 var dock inte like stor som mellan 1960−1963 
och 1980−1983, utan steg endast med 0,2 procentenheter till 1,7 procent. Liksom 
för JASIST och JLAB visade JMOD en nedåtgående trend under 2002 och 2003. 
Den låga självciteringsfrekvens jag fann i JMOD visade sig vara ännu lägre än 
den i Snyder & Bonzis undersökning, där de humanistiska tidskrifterna hade en 
självciteringsfrekvens på 3 procent. De resultat jag fick fram kom knappt upp i 
hälften av den andelen, med den högsta frekvensen på 1,7 procent 2000−2003. 
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Diskussion 
I både JASIST och JMOD har självciteringsfrekvensen ökat sedan 1960−1963. 
Ökningen kan dock inte betraktas som ansenlig, då det enbart rör sig om procent-
enheter mellan 1−1,2.  

Resultaten från JLAB visade 1960−1963 till 1980−1983 en betydande ökning. 
2000−2003, då citeringsanalytisk forskningsutvärdering kan betraktas som relativt 
etablerat, hade dock självciteringsfrekvensen sjunkit till lägre siffror än 
1960−1963. 

Det går tydligt att se skillnader mellan ämnesdisciplinerna även i självcite-
ringsfrekvenserna, i synnerhet mellan den humanistiska tidskriften och den natur-
vetenskapliga. Mina resultat speglar även de i Snyder & Bonzis (1998) undersök-
ning, där de humanistiska tidskrifterna fick betydligt lägre självciteringsfrekvens 
än de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga. Det är också intressant att se 
hur JLAB och JASIST tycks närma sig varandra i likformighet vad gäller den 
procentuella andelen självciteringar, något som också visades i resultaten vid un-
dersökningsfråga 1. JLABs självciteringsfrekvens har legat något högre både 
1960−1963 och 1980−1983, men 2000−2003 ligger de båda tidskrifterna så gott 
som jämsides. Detta ansåg jag något överraskande då biblioteks- och informa-
tionsvetenskap ändå betraktas som ett tvärvetenskapligt ämne, med inslag av både 
samhällsvetenskap och humaniora. Från ett självciteringsperspektiv verkar därför 
biblioteks- och informationsvetenskap befinna sig närmare naturvetenskapen, att 
forskare citerar sig själva mer som naturvetare än humanister. 

Utifrån resultaten av undersökningsfråga 2 skulle man kunna dra en försiktig 
slutsats. Då det inte tycks röra sig om några större ökningar från 1960−1963 fram 
till 2000−2003 för någon av tidskrifterna, kan man inte hävda att självciteringar 
används retoriskt. De största ökningarna av självciteringar för samtliga tidskrifter 
skedde mellan 1960−1963 och 1980−1983. Varför andelen självciteringar ökade 
just då är svårt att säga. En spekulation utifrån uppsatsens syfte är att forskare 
kanske på allvar blev medvetna om citeringsindexen och hur dessa kunde använ-
das, då många av de första större utvärderande citeringsanalyserna skedde just i 
slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Ökningen av självciteringar var dock 
betydligt mindre mellan 1980−1983 och 2000−2003, vilket skulle kunna tolkas 
som att användandet av självciteringar kanske inte inverkade mycket på citerings-
statistiken, och att man därför återgick till det vanliga användandet. Mina resultat 
visade även på en minskning i självciteringsfrekvensen under undersökningens 
sista år, 2002 och 2003 för samtliga tidskrifter, vilket ytterligare stödjer denna 
slutsats. 
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Vidare forskning 
En svaghet med att se kvantitativt på ökningen av självciteringar är att det trots 
allt inte säger mycket om hur och varför forskare använder självciteringar i sina 
texter, bara hur mycket. Många verksamma inom forskningen om citeringar och 
självciteringar har efterlyst undersökningar som behandlar frågan om självcite-
ringarna är relevanta eller inte (se exempelvis MacRoberts & MacRoberts 1989; 
Pichappan & Sarasvady 2002). Att kunna avgöra en citerings relevans är dock 
svårt metodologiskt, då man väl bör känna till det område som undersöks. Genom 
noggrann textanalys kan man sedan bedöma självciteringarnas funktion och rele-
vans i texten. Trots de svårigheter som kan uppstå skulle dock resultaten vara in-
tressanta, då man kan få en annan insyn i problemet med självciteringar. 

Frågan om ett ökat antal författare per artikel korrelerar med ett ökat antal 
självciteringar per artikel sedan citeringsindexens start kan även vara ett intressant 
område att utforska, då det behövs mer insyn där. 

 66



Sammanfattning 

Målet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida användandet av självci-
teringar har ökat i takt med det ökade användandet av utvärderande citeringsana-
lys.  

När citeringsindexen började produceras i början av 1960-talet för att under-
lätta informationssökning öppnades även möjligheten för en ny, kvantitativ forsk-
ningsutvärderingsmetod. Sedan de första utvärderande citeringsanalyserna kom på 
1970-och början av 1980-talet, har användningen bara ökat. Idag betraktas meto-
den som etablerad, där olika länder har en varierad användning av citeringsanalys. 
I bakgrunden finns dock en betydande problematik som berör både teoretiska och 
praktiska aspekter. Genom mina inledande frågeställningar har jag försökt att ge 
en översikt över de problem som finns. De teoretiska problem som har presente-
rats grundar sig i en normativ citeringsteori, där forskare anses citera de bästa 
verken, och för att belöna föregångare och influenser. Om forskare citerar på detta 
sätt anses citeringar indikera kvalitet. Denna hållning har kritiserats av forskare 
som menar att det kan finnas andra motiv till varför man citerar. Citeringar kan 
användas som ett retoriskt verktyg av forskare för att övertyga läsaren och det 
övriga forskningssamhället att just deras forskning är betydelsefull. Självcitering-
ar har betraktats som ett problem för utvärderande citeringsanalys då de har visats 
utgöra mellan 10 till 30 procent av den totala mängden citeringar, vilket kan på-
verka utvärderingsresultat. Självciteringar kan också ses som ett retoriskt instru-
ment för forskare som vill framhäva sig själva och komma högre upp i citerings-
statistiken.  

I min undersökning har jag försökt se på huruvida självciteringar har ökat se-
dan citeringsindexen början. Jag har som källmaterial använt referenslistorna i tre 
tidskrifter från det naturvetenskapliga (JLAB), samhällsvetenskapliga (JASIST) 
och humanistiska ämnesområdet (JMOD). De tidsperioder jag undersökte var 
1960−1963, då utvärderande citeringsanalys ännu inte börjat användas, 
1980−1983, då utvärderande citeringsanalys alltmer användes, samt 2000−2003, 
en period då utvärderande citeringsanalys kan betraktas som etablerad. Jag har 
använt mig av två tillvägagångssätt för att försöka avgöra detta. Undersöknings-
fråga 1 syftade till att jämföra det ökande antalet av vanliga referenser per artikel 
med det eventuella ökandet av självciteringar per artikel. Resultaten visade att det 
inte fanns någon skillnad mellan ökningen i JLAB, där både antalet vanliga refe-
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renser och antalet självciteringar per artikel hade fördubblats. JASIST visade hel-
ler ingen signifikant skillnad, dock något större än den för JLAB. JMOD skilde 
sig åt genom att uppvisa en procentuell ökning av självciteringar med nästan 500 
procent i jämförelse med en ökning av vanliga referenser med nästan 70 procent. 
Utifrån undersökningsfråga 1 kan slutsatsen dras att självciteringar inte verkar ha 
ökat för JLAB och JASIST. JMOD visade dock en stark ökning av självciteringar 
i jämförelse med ökningen av vanliga referenser. 

I undersökningsfråga 2 såg jag på den synkrona självciteringsfrekvensen. Här 
visade resultaten på en ökande andel självciteringar för årsgrupperna för både 
JASIST och JMOD. JLAB visade sig dock ha sin högsta andel 1980−1983, för att 
sedan minska till en nivå lägre än 1960−1963. Då den procentuella ökningen för 
JASIST och JMOD var relativ liten mellan 1980−1983 och 2000−2003, samt att 
andelen självciteringar visade på en nedåtgående trend både 2002 och 2003 drogs 
slutsatsen att det inte verkar finnas något avgörande statistiskt stöd som visar att 
självciteringar har ökat sedan införandet av utvärderande citeringsanalys. 
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Tabell- och diagramförteckning  

Diagram 1. Genomsnitt antal självciteringar och vanliga referenser per artikel 
årsvis JASIST , s. 40. 

Diagram 2. Genomsnitt antal självciteringar och vanliga referenser per artikel års-
gruppvis JASIST, s. 41. 

Tabell 1. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel JASIST, s. 41 
Diagram 3. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel årsvis 

JLAB, s. 43. 
Diagram 4. Genomsnitt antal självciteringar och vanliga referenser per artikel års-

gruppvis JLAB, s. 43. 
Tabell 2. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel JLAB, s. 44. 
Diagram 5. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel årsvis 

JMOD, s. 45. 
Diagram 6. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel årsgrupps-

vis JMOD, s. 45. 
Tabell 3. Genomsnitt antal självciteringar och referenser per artikel JMOD, s. 46. 
Diagram 7. Genomsnitt antal självciteringar per artikel årsvis samtliga tidskrifter, 

s. 47. 
Diagram 8. Genomsnitt antal självciteringar per artikel årsgruppsvis samtliga tid-

skrifter, s. 47. 
Tabell 4. Antal självciteringar per artikel samtliga tidskrifter, s. 48. 
Diagram 9. Jämförelse av den procentuella utvecklingen av vanliga referenser och 

självciteringar per artikel mellan 1960−1963 och 2000−2003, s. 49. 
Tabell 4. Genomsnitt antal och procentuell utveckling av vanliga referenser och 

självciteringar per artikel 1960−1963 och 2000−2003, alla tidskrifter, s. 49. 
Diagram 10. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala 

antalet referenser årsvis JASIST, s. 51. 
Diagram 11. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala 

antalet referenser årsgruppsvis JASIST, s. 51. 
Tabell 7. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala anta-

let referenser JASIST, s. 52. 
Diagram 12 Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala 

antalet referenser årsvis JLAB, s. 53. 
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Diagram 13 Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala 
antalet referenser årsgruppsvis JLAB, s. 53. 

Tabell 8. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala anta-
let referenser årsvis JLAB, s. 54. 

Diagram 14. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala 
antalet referenser årsvis JMOD, s. 55. 

Diagram 15. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala 
antalet referenser årsgruppsvis JMOD, s. 55. 

Tabell 9. Den procentuella andelen självciteringar i förhållande till det totala anta-
let referenser årsvis JMOD, s. 56. 

Diagram 16. Genomsnitt procentuell andel självciteringar årsvis. Jämförelse samt-
liga tidskrifter, s. 57. 

Diagram 17. Genomsnitt procentuell andel självciteringar årsgruppsvis. Jämförel-
se samtliga tidskrifter, s. 57. 

Tabell 10. Procentuell andel självciteringar samtliga tidskrifter, s. 58. 
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Bilagor 

 



Bilaga 1 Sammanställning av resultaten JASIST 
JASIST        

år totalt antal refe-
renser 

antal artik-
lar 

antal självcite-
ringar 

antal vanliga 
referenser 

procentuell andel 
självciteringar 

genomsnitt antal refe-
renser per artikel 

genomsnitt antal självci-
teringar per artikel 

Totalt 1960 193 20 10 183 5,2 9,2 0,5 
Totalt 1961 203 29 23 180 11,3 6,2 0,8 
Totalt 1962 331 29 25 306 7,6 10,6 0,9 
Totalt 1963 194 20 22 172 11,3 8,6 1,1 

Totalt 1960−63 921 98 80 841 8,7 8,6 0,8 
        

Totalt 1980 753 43 63 690 8,4 16,0 1,5 
Totalt 1981 837 42 82 755 9,8 18,0 2,0 
Totalt 1982 750 50 68 682 9,1 13,6 1,4 
Totalt 1983 843 38 76 767 9,0 20,2 2,0 

Totalt 1980−83 3183 173 289 2894 9,1 16,7 1,7 
        

Totalt 2000 3497 104 326 3171 9,3 30,5 3,1 
Totalt 2001 2940 98 319 2621 10,9 26,7 3,3 
Totalt 2002 3393 104 332 3061 9,8 29,4 3,2 
Totalt 2003 3484 103 316 3168 9,1 30,8 3,1 

Totalt 2000−03 13314 409 1293 12021 9,7 29,4 3,2 



Bilaga 2. Sammanställning av resultaten JLAB 
JLAB        

år totalt antal 
referenser 

antal artiklar antal självcite-
ringar 

antal vanliga 
referenser 

procentuell andel 
självciteringar 

genomsnitt antal refe-
renser per artikel 

genomsnitt antal självcite-
ringar per artikel 

Totalt 1960 1819 112 161 1658 8,9 14,8 1,4 
Totalt 1961 1917 110 175 1742 9,1 15,8 1,6 
Totalt 1962 2241 116 257 1984 11,5 17,1 2,2 
Totalt 1963 1983 103 190 1793 9,6 17,4 1,8 

Totalt 1960−63 7960 441 783 7177 9,8 16,3 1,8 
            
Totalt 1980 2638 94 279 2359 10,6 25,1 3,0 
Totalt 1981 2513 87 292 2221 11,6 25,5 3,4 
Totalt 1982 2767 88 288 2479 10,4 28,2 3,3 
Totalt 1983 2489 96 308 2181 12,4 22,7 3,2 

Totalt 1980−83 10407 365 1167 9240 11,2 25,3 3,2 
            
Totalt 2000 1978 53 185 1793 9,4 33,8 3,5 
Totalt 2001 1441 41 158 1283 11,0 31,3 3,9 
Totalt 2002 1513 39 145 1368 9,6 35,1 3,7 
Totalt 2003 1200 35 99 1101 8,3 31,5 2,8 

Totalt 2000−03 6132 168 587 5545 9,6 33,0 3,5 
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Bilaga 3. Sammanställning av resultaten JMOD 
JMOD        

år totalt antal 
referenser 

antal artiklar antal självcite-
ringar 

antal vanliga 
referenser 

procentuell andel 
självciteringar 

genomsnitt antal refe-
renser per artikel 

genomsnitt antal självcite-
ringar per artikel 

Totalt 1960 847 16 2 845 0,2 52,8 0,1 
Totalt 1961 1070 19 4 1066 0,4 56,1 0,2 
Totalt 1962 886 22 6 880 0,7 40,0 0,3 
Totalt 1963 617 15 4 613 0,6 40,9 0,3 

Totalt 1960−63 3420 72 16 3404 0,5 47,3 0,2 
            
Totalt 1980 1287 13 21 1266 1,6 97,4 1,6 
Totalt 1981 856 11 11 845 1,3 76,8 1,0 
Totalt 1982 840 10 7 833 0,8 83,3 0,7 
Totalt 1983 649 12 15 634 2,3 52,8 1,3 

Totalt 1980−83 3632 46 54 3578 1,5 77,8 1,2 
           
Totalt 2000 473 7 12 461 2,5 65,9 1,7 
Totalt 2001 533 7 13 520 2,4 74,3 1,9 
Totalt 2002 740 9 13 727 1,8 80,8 1,4 
Totalt 2003 1006 11 9 997 0,9 90,6 0,8 

Totalt 2000−03 2752 34 47 2705 1,7 79,6 1,4 
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