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Abstract 
The main purpose of this bachelor thesis is to analyse the publication- and citation 
patterns of the articles concerning bibliometrics, informetrics, scientometrics, and 
webometrics which can be found on Web of Science, and give a brief description of 
how the definition of the four terms has developed. I have looked at how the number of 
published papers have developed over the years and to what extent they have been 
quoted by other researchers. I have also briefly adressed what other research fields are 
referring to articles published in the four areas. The material I looked at includes 
articles that can be found on Web of Science with one (or more) of the four terms as 
topic and are categorised under library- and information science starting with the first 
bibliometrics article which was published in 1969, and ending in 2013. The results 
show that the publications in all four fields are continuously increasing. For 
bibliometrics and scientometrics it shows a slow increase up until 2005, then increasing 
exponentially. Informetric seems to be a comparatively small topic and webometrics is 
increasing, but is still a relatively young topic which makes it hard to make any 
concrete conclusions Regarding the citations, it shows that citations for the 
bibliometrical articles have had a steady curve increasing up until 2005, and then 
decreasing, the informetric- and scientometrical articles have rather scattered results 
and the webometrics have decreasing results, which I deduce is based on the fact that it 
is a new field and citations do not appear until after a few years. Finally I recommend 
future research, based on the related research I have found. 

Nyckelord 
Bibliometri, bibliotek- och informationsvetenskap, informetri, scientometri, webometri, 
publiceringsanalys, citeringsanalys 
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1: Inledning 
 “While doing research is essential if a field is to establish a cumulative tradition, 
it is also important to step back periodically and think about the research which 
constitutes a field.” (Culnan, 1987, s. 341). Så beskriver Culnan vikten av 
bibliometriska analyser inom det ämne som man forskar inom. Det verkar inte finnas  
någon övergripande forskning över bibliometrin som ämne, så därför bestämde jag mig 
för att i den här uppsatsen göra en enkel analys av några aspekter av hur det 
bibliometriska ämnet har utvecklats genom att göra just bibliometriska analyser. För att 
få lite mer bredd har jag även valt att inkludera ytterligare tre närliggande ämnen, 
nämligen informetri, scientometri och webometri. 
 Under vårterminen fick vi en kort grundkurs i bibliometri och fick även en 
möjlighet att prova på hur bibliotekarier praktiskt kan använda bibliometrin och vilka 
tjänster inom det som de kan erbjuda högskolan som de arbetar på. Eftersom jag är 
väldigt förtjust i att göra listor och organisera saker i olika system blev det snabbt ett 
ämne som intresserade mig. När vi skulle välja uppsatsämne såg jag min möjlighet att 
fördjupa mig i hur man arbetar med det. 
 Jag anser att det är väldigt viktigt att ta reda på hur den bibliometriska 
forskningen utvecklas eftersom man på sätt och vis kan säga att den ligger till grund för 
mycket annat forskningsarbete. Den underlättar för proceduren med att följa forskning 
bakåt i tiden genom att man kan bygga citeringsträd. Man börjar då med en artikel och 
ser vilka forskare som hen citerar, sedan kan man gå vidare till de forskarna och se 
vilka de citerar, och så vidare tills man kommer till ursprunget. Men det är även av stor 
betydelse att man fortsätter komma fram till nya sätt att räkna inom bibliometrin 
eftersom de sätt som vi använder nu har en del problem. Ett exempel är att man i 
nuläget inte kan avgöra om en citering är positiv eller negativ, vilket kan leda till att 
man tolkar en citering som att författaren håller med om den citerade forskarens 
åsikter, vilket leder till en misstolkning av “trädet” som jag nämnde tidigare. 
 Bibliometrin är relevant bland annat för bibliotekarier som arbetar inom 
universitets- och högskolesbibliotek. De har nämligen ofta som uppgift att hjälpa 
forskare med var de ska publicera sina verk för att få mest genomslagskraft, dessutom 
används ett poängsystem, som utgår från hur mycket och var olika forskare publiceras 
och citeras, när högskolor ska anställa nya forskare. Eftersom sätten att bedöma 
forskare, texter och tidskrifter hela tiden utvecklas är det viktigt att bibliotekarierna är 
medvetna om de förändringar som görs inom ämnet.  
 I den här uppsatsen kommer jag att redogöra för hur ämnesområdena har 
utvecklats under den tid som har gått sedan de uppmärksammades. Sedan kommer jag 
att undersöka hur publiceringsstatistiken har sett ut för de olika ämnesområdena från 
dess att de började omskrivas, jag kommer även att ta upp i vilken utsträckning som de 
har citerats av andra forskare, dels inom bibliotek- och informationsämnet, men även 
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av forskare inom andra ämnen. Dessutom kommer jag även att ge förslag på vidare 
forskning inom ämnet, som till stor del kommer att utgå från de andra exempel som jag 
har hittat där forskare har gjort bibliometriska analyser inom sina egna 
forskningsämnen. 
  

2: Problemformulering 

 2.1 Syfte 
 Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur publicerings- och 
citeringstraditionen har sett ut och hur olika tillvägagångssätt har utvecklats inom 
bibliometrin sedan den började i slutet på 1960-talet, och även några av dess 
närliggande ämnesområde, nämligen informetri, scientometri och webometri, samt att 
få fram vilka andra forskningsdiscipliner som är intresserade av dem. 
 Det kommer jag dels att göra genom att sammanställa hur många artiklar inom 
ämnesområdena som har publicerats, men även genom att undersöka hur de har 
citerats. Att bara ta upp publiceringsstatistik ger nämligen en ofullständig bild. Om 
många artiklar publiceras inom ett specifikt ämne, men ingen av de citeras så får man 
fundera över om det är ett relevant ämne. Jag kommer även att beskriva hur 
ämnesområdena har utvecklats. Som jag påpekade innan är det viktigt att man 
utvecklar sättet att räkna ut bibliometriska poäng för att se om man kan komma fram 
till ett mer rättvist sätt att bedöma forskares genomslagskraft. Givetvis får man inte 
fram någon insikt om hur bibliometrin faktiskt utvecklas bara genom att sammanställa 
hur många verk som publiceras årligen, däremot kan man se om ämnet verkar växa, 
minska eller om det har stagnerat. Genom att även inkludera antalet citeringar kan man 
få en inblick i om den forskning som publiceras har någon genomslagskraft eller om 
det bara publiceras verk som ingen bryr sig om. 

 2.2: Frågeställningar 
 De frågeställningar som jag har valt till den här uppsatsen är: 

Hur har publiceringen av verk inom bibliometrin, informetrin, scientometrin och 
webometrin utvecklats inom bibliotek- och informationsvetenskapen? 
I vilken utsträckning har verken inom ämnesområdena citerats av andra forskare? 
Vilka andra ämnen refererar till de verk som publiceras inom ämnesområdena? 
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3: Bakgrund 

 I det här kapitlet kommer jag börja med att gå igenom några av de termer som 
jag använder mig av i min uppsats. Jag kommer även att redogöra för vad skillnaderna 
mellan de olika ämnesområdena, och slutligen redogöra för ämnesområdenas 
utveckling. 

 3.1: Terminologi 
Ämnesord   - med “ämnesord” menar jag det som WoS benämner som “topic”. 
 Verk        - jag har valt att benämna de resultat som jag får fram i mina sökningar 

som “verk”, eftersom det inte bara är artiklar som finns med på WoS, 
utan det kan även vara böcker, konferenser, bokrecensioner, och så 
vidare, så därför har jag valt att använda “verk” som ett samlingsnamn 
för alla resultat som jag har fått fram. 

H-index   - h-index är en ekvation som J. E. Hirsch (2005) har arbetat fram för att 
räkna ut hur inflytelserik en specifik forskare är. Om man bara använder 
sig av citeringssiffror så blir resultatet som man får fram relativt 
intetsägande, eftersom det inte framgår om forskaren bara har skrivit en 
artikel som har citerats ofta, eller om hen har skrivit många artiklar som 
alla har fått ett fåtal citeringar. Man kan då använda sig av h-indexet som 
är den siffran där antalet artiklar är samma som antalet citeringar som 
artikeln har fått. Om en forskare till exempel har skrivit 10 artiklar som 
har fått 1 citering, 8 artiklar med 3 citeringar, 5 artiklar med 5 citeringar, 
3 artiklar med 10 citeringar och 1 artikel med 40 citeringar, så är 5 den 
forskarens h-index.  

 3.2: De olika ämnesområdena 
 De Bellis går i sin bok igenom skillnaderna mellan de olika ämnesområdena 
(2009, s. 3). Enligt honom myntades begreppet “bibliometri” under sextiotalet av Alan 
Pritchard och koncentrerar sig på den materiella aspekten att man samlar informationen 
oavsett varifrån den kommer medan “scientometrin” poängterar vikten av att ämnet 
och källan är vetenskaplig. De Bellis använder uttrycket “informetri” som ett paraply-
begrepp och beskriver det som att handla om information oavsett varifrån det kommer 
och ifrån vem, det behöver inte komma från forskare. Sedan beskriver han även 
begreppet “webometri” som att det berör användandet av informetri på information 
som finns tillgängligt på nätet. 
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 I figur 1 har jag gjort en illustration av hur de olika ämnesområdena relaterar till 
varandra. Förlagan till figuren gjorde Björneborn och Ingwersen (2004, s. 1217). I 
deras version var även cybermetri med, men eftersom jag inte tar upp det i min uppsats 
har jag valt att exkludera den. (Cirklarnas storlek är vald av mig och reflekterar inte 
storleken på ämnesområdena.) 

 

 Figur 1. Relationerna mellan bibliometri, informetri, scientometri och 
webometri 

 I modellen kan man se att informetrin inkluderar de övriga ämnesområdena och 
hur scientometrin dels inkluderar bibliometrin och webometrin, men även att den har 
en egen del utanför dem. 

 3.3: Ämnesområdenas utveckling 

  3.3.1: Bibliometri 
 I Nationalencyklopedin definieras “bibliometri” som “kvantitativa studier av 
litteraturens sammansättning och förändring” (2014). Där står även att något av det 
som kännetecknar bibliometri är att man utgår från samlingar av texter, och inte 
enskilda verk. Syftet med det är att kunna se utvecklingar antingen över tid eller olika 
ämnesindelningar. Dessutom står där om citeringsanalyser som ett sätt att utvärdera 
vilka texter som påverkar forskningssamhället.  
 Pritchard (1969) nämner E. Wyndham Hulme som den som först använde 
uttrycket “bibliometric” under två föreläsningar 1922, men han menar att Hulmes 
användning av ordet hade inget med citeringsanalyser att göra, utan han använde det 
som ett uttryck för att uppmärksamma processerna för vetenskap och teknik genom att 
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räkna dokument. Nästa användning av termen som Pritchard har hittat var i ett paper av 
C. F. Gosnell från 1944, men eftersom det inte fanns någon referens till den tidigare 
användningen av ordet vet han inte om Gosnell citerade Hulme eller inte. År 1962 
dyker termen upp i en essä (critical essay) av L. M. Raisig. Den essän handlade om 
citeringsstudier, så vid det laget kan man tro att definitionen har börjat likna den nutida 
definitionen. Mellan 1962 och 1969, när “Statistical Bibliography or Bibliometrics” 
publicerades påstår Pritchard att han är den enda som använder termen “bibliometri”. 
Pritchard själv tar i sin artikel upp två olika definitioner av “bibliometri”. De är dels att 
belysa processen i den skrivna kommunikationen och utvecklingen av en disciplin ,ed 
hjälp av dess skrivna kommunikation genom att räkna och analysera olika delar av den 
skrivna kommunikationen, och även sammanställningen och analysen av statistik över 
utgivet material för att visa ämnets historiska utveckling, för att ta reda på den 
nationella och internationella användningen av texter och för att på lokal nivå 
undersöka hur böcker och artiklar används. En annan historisk version av termen  
redogör Garfield (2004) för när han påstår att det var Paul Otlet som först använde 
termen “bibliometrie” 1934 och att Alan Pritchard sedan myntade begreppet 1969. Han 
tar dock också upp Hulme, fast bara som någon som har använt sig av bibliometri. 
 Hood och Wilson (2001) beskriver också historien bakom begreppet 
“bibliometri”. De nämner också Hulme och Pritchard som “trendsättare” men tar även 
upp en forskare som har hittat tecken på att citat-index (citation index) användes redan 
på 1100-talet. Även de påstår att det finns en fransk förlaga av begreppet, nämligen 
“bibliometrie”, som Paul Otlet använde redan 1943, men eftersom engelskspråkiga 
forskare ofta bortser från icke-engelspråkiga texter så har det försvunnit från historien. 
  

  3.3.2: Scientometri 
 Garfield (2004) fortsätter sedan med att redogöra för utvecklingen av 
“scientometri” som han påstår myntades av V. V. Nalimov i slutet av 60-talet. I januari 
1976 hölls en konferens om bibliometri och scientometri och samma år använde sig 
Derek Price av termen med en tydlig anspelning på Nalimovs arbete, och det var bara 
en tidsfråga innan scientometri avlöste den tidigare termen “the science of science”. 
Garfield benämner Price som scientometrins fader, men säger att det inte beror på hans 
användning av termen så mycket som det beror på den forskning som han startade i  
sina två böcker Science Since Babylon och Little Science, Big Science. 
 Även Hood och Wilson (2001) anser att det var Nalimov som först började 
använda begreppet “scientometri” och de skriver att termen hade blivit välkänd tack 
vare tidskriften Scientometrics som startade 1978 i Ungern, av Tibor Braun. 
 Hood och Wilson tar dessutom upp vad som skiljer “bibliometri” och 
“scientometri”. De skriver att det finns många gemensamma nämnare eftersom mycket 
av den undersökning som görs av bibliometri är vetenskaplig, men de poängterar att 
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vetenskaplig forskning består av mycket mer än bara det som skrivs, som till exempel 
forskares sätt att arbeta, vetenskapens påverkan av nationalekonomi, statliga direktiv, 
och så vidare, och att det är där scientometrin kompletterar bibliometrin. 

  3.3.3: Informetri 
 Das (2013) skriver att det var Otto Nacke som först började använda uttrycket 
“informetri”, 1979 och att det sedan blev vidare känt efter den första International 
Informetrics Conference, som var 1987. Das skriver även att informetri generellt sett 
koncentrerar sig på den kvantitativa aspekten av information, oavsett i vilken form den 
presenterar sig och anser precis som De Bellis att informetri är ett begrepp som 
omfattar de övriga begreppen. Det gör även Hood och Wilson som skriver att det var 
under den andra “International Conference on Bibliometrics and Theoretical Aspects of 
Information Retrieval”, som hölls 1989 i Canada, som “informetri” godkändes som en 
övergripande term för bibliometri och scientometri. 

  3.3.4: Webometri 
 Björneborn och Ingwersen (2004) berättar lite om historien bakom webometrin 
där de tar upp utvecklingen av online citeringsanalyser som avgörande för webometrins 
framfart. De tar bland annat upp de likheter som finns mellan citeringsnätverk och 
hyperlänkar som något som fångade mångas intresse under mitten av 1990-talet. Deras 
definition av “webometri” är undersökningen av de kvantitativa aspekterna av webbens 
information, struktur och teknologi med utgång från bibliomteri och informetri. De 
nämner även att webometri ofta blandas ihop med cybermetri, men det som de 
poängterar som skillnaden mellan dem är att cybermetrin även inkluderar det som finns 
på internets ryggrad, det vill säga även teknologi, topografi och trafik. 
 Thelwall (2012) använder dels Björneborns och Ingwersens definition av 
“webometri”, men tar även upp en utveckling som ämnet har genomgått där han 
poängterar hur utvecklingen från ett teoretiskt ämne till ett mer praktiskt ämne gör att 
man numera kan syna hur webometri kan vara till bredare nytta för samhälls-
vetenskapliga ämnen. Han säger att den mjukvara som nu används av webometri för att 
analysera hyperlänkar mellan olika akademiska sidor, kan till exempel även användas 
för att undersöka offlinefenomen som reflekteras av människors online-aktiviteter, som 
politiska åsikter som uttrycks till exempel i bloggar. 
 Thelvall skriver att termen “webometri” myntades av Tomas Almind och Peter 
Ingwersen 1997, och att det som fick ämnet att verkligen lyfta var när man började 
uppmärksamma the Web Impact Factor (WIF) som mäter hur inflytelserik en websida 
är genom att ta reda på hur många andra websidor som länkar till den sidan. Thelvall 
tar även upp att webometri först hade mycket gemensamt med bibliometri i det att man 
analyserade citeringar och akademsiska tidskrifter som fanns tillgängliga online, men 
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att de sedan även märkte att man kunde utöka undersökningarna som man gjorde på 
webben för att få fram mer information om vilka forskare som påverkar sina ämnen än 
vad man får genom traditionell bibliometri. Man kan till exempel, med olika hög-
skolors kursplaner som utgångspunkt (som ofta finns tillgängliga online) få fram vilka 
forskare som finns med i undervisning, och på så sätt påverkar blivande forskare, men 
som kanske inte hade fått citeringsära eftersom elevers arbeten inte inkluderas i 
citeringsdatabaser. 

 3.4: Problem med bibliometri 
 Bibliometri har även fått en del kritik. Några av de negativa aspekter som har 
diskuterats är bland annat att vetskapen om bibliometri gör det möjlighet att påverka 
sitt eget citeringspoäng genom självcitering, men på de bibliometriska databaser jag 
har besökt kan man välja bort självciteringar. Det leder till ett mer exakt resultat på hur 
mycket inflytande den forskaren har. Ett annat problem är att i en citeringsanalys ser 
man bara vilka forskare som citeras, och inte på vilket sätt som de citeras, om det är en 
positiv eller negativ referens. Det kan på sätt och vis anses vara irrelevant eftersom 
även om man motbevisar en tes, så är det ändå den tesen som är utgångsläget för ens 
forskning, men det kan även anses som missvisande eftersom även en forskare som 
“har fel” får högre citeringspoäng eftersom hen citeras. 
 Ett av de problem som Ferrara och Salini (2012) tar upp när man gör 
bibliometriska analyser är risken för att man har med duplikationer i sitt material. 
Beroende på var man hämtar sin information kan det vara större eller mindre risk för 
att råka ut för det. När jag till exempel letar efter artiklar på Linnéuniversitetets 
biblioteks OneSearch kan jag få upp en text under sökrutan där det står att “Observera: 
Exakta duplikater avlägsnas från resultaten” och då borde man kunna vara ganska 
säker på att det inte finns några duplikationer. Hade man istället gjort samma sökning 
på Google är det möjligt att om en artikel finns publicerad på två olika ställen så får 
man upp den som två resultat. Ett problem som kan leda till att man får färre resultat än 
vad som egentligen finns är felskrivna namn. Dels kan det vara språkskillnader, som 
med “Djingis khan”, eller “Genghis Khan”, som det stavas på engelska. Det kan även 
uppstå problem om man inte vet om personen man söker efter till exempel använder en 
initial eller dubbelefternamn eller liknande. 
 Jarvey, Usher och McElroy (2012) har funderat över på några av de problem 
som finns inom bibliometrin. De delar upp problem i fyra olika kategorier som är 

 Brist på bredd                    - att bibliometri bara tar upp på publicerad vetenskap, och 
förbiser på så sätt andra sätt för forskare att utmärka 
sig, till exempel som bra lärare; 
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 Missledande resultat          - till exempel kan en artikel som har en hög citeringssiffra 
lika gärna bero på att många försöker motbevisa 
artikeln som att forskare håller med; 

Partiska databaser              - att icke-engelspråkiga publikationer inte representeras i 
databaserna som används för att göra bibliometriska 
analyser kan leda till att forskare som skriver på andra 
språk har det svårare att få höga citeringssiffror; 

Olika publiceringstradition - inom olika discipliner publiceras artiklar i olika takt, 
vilket påverkar hur stor chans en forskare har att göra 
intryck, men trots det jämförs forskare från olika ämnen 
med varandra. De Bellis (2009, s. 192) tar till exempel 
upp att det är allmänt känt att matematiker citerar 
mindre än biokemister och påpekar även att de refererar 
till äldre litteratur i större utsträckning än livs-
vetenskapliga forskare gör. 

 Bortsett från den första poängen som de tar upp anser de att problemen är 
strukturella, och kan motarbetas genom att utveckla hur man räknar ut och använder 
bibliometriska resultat. De poängterar bland annat vikten av att inkludera mer än en sak 
när man vill utvärdera en forskare. Man kan inte bara presentera hur många artiklar en 
forskare har publicerat och hur många citeringar de artiklarna har generat utan man 
måste även ta upp andra aspekter, som hens h-index. Men de tar även upp några 
problem med h-index, som att det inte tar i beaktande hur länge forskaren har varit 
verksam. Som svar på problemet med att olika ämnen publicerar sina resultat på olika 
sätt föreslår de att man antingen gör jämförelser mellan forskare inom samma ämne, 
eller så räknar man ut ett index som gör att man kan se om en forskare inom 
samhällsvetenskapliga ämnen är lika inflytelserik inom sitt ämne, trots ett lägre antal 
publicerade verk än vad en forskare inom naturvetenskapliga ämnen är. 
 Ytterligare ett problem med bibliometrin är att man bara får en ytlig bild på hur 
det ligger till. Man kan enkelt sammanställa listor över olika statistiska aspekter av 
verken man analyserar, som till exempel när de publicerades, hur många gånger de har 
citerats, varifrån forskarna härstammar och vilka geografiska områden som är ledande 
inom olika ämnen. Om man instället vill ha en mer kvalitativ analys får man 
koncentrera sig mer på innehållet i verken. Fördelen med en diskursanalys av det 
utvalda materialet är att man får en djupare inblick i ämnet, men problemet med det är 
att det betydligt mycket mer tidskrävande än att göra en kvantitativ analys, där fördelen 
istället är att man enkelt kan ta sig an en större mängd. För att kunna arbeta med ett 
större material har jag valt att göra en kvantitativ undersökning. Hade man istället valt 
att göra en kvalitativ analys hade man till exempel kunnat få reda på vilka olika 
forskningsmetoder som helst används inom de ämnen man forskar om, vilka teorier 
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som ligger till grund inom ämnena och man hade även kunnat utröna vilka 
bibliometriska teorier som har utvecklats under tiden. 

4: Tidigare forskning 
 Jag har bara hittat ett annat exempel som har tagit upp hur publicerings-
utvecklingen av verk med “bibliometri”, “informetri", “scinetometri” och “webometri” 
har sett ut. Det var Nikolaevich, Gureyev och Mazov (2013) som egentligen 
undersökte hur forskningsbibliotek kan göra för att välja de mest inflytelserika 
tidskrifterna att prenumerera på genom att jämföra antalet publicerade verk och antalet 
citeringar för olika tidskrifter. Men de börjar sin artikel med att göra en sökning på 
WoS för att se hur utvecklingen har sett ut för publikationer som riktar sig mot 
bibliometriska analyser. Den sökningen gjorde de genom att söka efter artiklar med 
någon av de fyra termerna som ämnesord (topic) med tilläggen “stud*” eller “analys*”. 
Resultatet som de kom fram till var att det var en ganska jämn ökning mellan 
1980-2004, sedan mellan 2004 och 2011 har det ökat fyrfaldigt, från ungefär 100 
träffar till 450 träffar 2011. Syftet med deras artikel var inte att undersöka artiklar 
publicerade inom de ämnena, så de har inte gjort någon djupare analys av resultatet. 
Den aspekten som vi båda har uppmärksammat är utvecklingen av publicerade verk 
inom de fyra ämnesområdena gemensamt, som vi båda fick fram genom att avsluta 
termerna med asterisk och att välja “eller” som relation mellan de olika termerna. De 
har dessutom specificerat sin undersökning genom att lägga till stud* och analys*. 
 Satpathy, Maharana och Das (2013) har gjort en utförligare bibliometrisk analys 
av Open Source-tidskrifter inom bibliotek- och informationsämnet genom att ta reda på 
bland annat förläggare, utgivningsland, antal artiklar i tidskriften, författarmönster och 
antal referenser. För att analysera författarnas produktivitet använde de sig av Lotka’s 
Law, som är ett sätt att räkna ut en forskares produktivitet i jämförelse med andra 
forskare inom samma ämnesområde. Citeringsanalyserna gjordes genom att räkna 
antalet citeringar och dela upp dem i olika kategorier, som “inga citeringar”, “1-5 
citeringar”, “6-10 citeringar”, och så vidare. Flest träffar fick de i 16-20-gruppen där 
18,5% av artiklarna fanns, och på andra plats låg 6-10 citeringar, med 17,16% och på 
tredje plats fanns 11-15 citeringar med 12,33% av artiklarna. Det betyder att alla tre 
toppresultat gemensamt utgör 6-20 citeringar. De tar även upp att det är 
anmärkningsvärt att 18 artiklar (4,83%) inte hade några citeringar över huvudtaget. Det 
som kan ses som negativt av deras resultat var att de flesta av artiklarna kom från I-
länder, vilket visar att utvecklingen inte har kommit till utvecklingsländerna än. 
 Govindaradjou och John (2014) gjorde en undersökning av artiklar om ekologi i 
tidningen Ecology under en tioårs period mellan 2003 och 2012. De hämtade sina 
resultat från “the Science Citation Index Expanded” via WoS och sökte genom att 
skriva “ecology” i sökfälten för ämnesord och författare. Även de använde sig av 
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Lotka’s Law för att få fram forskarproduktivitet, men kompletterade även med att 
redogöra för forskarnas h-index. De använde sig också av bibliografisk koppling för att 
hitta olika forskare och organisationer som samarbetar med varandra. Dessutom gjorde 
de en generell undersökning av hur publiceringstakten har sett ut under de aktuella 
åren. Det de kom fram till var att antalet publicerade verk varierade inte särskilt mycket 
under tiden. Det högsta antalet artiklar som publicerades under ett år var 387 stycken år 
2010 och det lägsta var 240 år 2011. Skillnaden var inte jättestor mellan de olika åren 
och det gick inte heller att se en trend om ämnet var på väg uppåt eller neråt.  
 Ytterligare en forskare som har valt att undersöka biblioteks- och informations-
ämnet är Bansal (2013) som har valt att analysera artiklarna i tidskriften DESIDOC 
Journal of Library & Information Technology från 2001 fram till 2012 för att få reda på 
hur utvecklingen har varit för antalet publicerade artiklar, hur författarmönstret har 
ändrats, undersöka den geografiska spridningen, identifiera de mest aktiva författarna, 
utvärdera utvecklingen av längden på artiklarna, ta reda på vilken sorts artiklar som 
citeras och hur många de är och bestämma antalet referenser på artiklar och se hur det 
har utvecklats. De kom fram till att under de tolv åren som de tittade på ökade antalet 
artiklar som publicerades i tidskriften från 10 till 65 artiklar (för en detaljerad 
utveckling se diagram 12). När det gällde hur många citeringar de olika artiklarna har 
fått varierade resultatet mellan 10,1 citeringar/artikel upp till 18,3 citeringar/verk. 
Resultaten ökade och minskade lite år för år inom perioden, och det som jag ansåg vara 
anmärkningsvärt var att det var höga resultat även de senaste åren, vilket tyder på att 
artiklarna inom en kort period har citerats mycket eftersom artikeln publicerades året 
efter det sista året som de undersökte. 
 Tuomaala, Järvelin och Vakkari (2014) har istället för att göra en bibliometrisk 
analys valt att göra en innehållsanalys genom att göra en undersökning av 
ämnesindelning och vilket forskningssätt och -metod som artiklar som är publicerade 
inom bibliotek- och informationsämnet har och har använt sig av. Uppdelningen av 
artiklarna gjordes enligt ett väl använt klassifikationssystem och uppmärksammade 
även vilka olika metoder som hade använts i artiklarna. De delade upp artiklarna 
mellan sig och klassificerade dem manuellt. Fördelen med att göra det på det sättet är 
att man själv vet hur de är uppdelade och vad som ingår i vilken kategori, men 
nackdelen är att risken finns för mänskliga fel, plus att det påverkar hur stort utbud 
man kan ta sig an. Om man dessutom delar upp artiklarna mellan olika personer finns 
risken att alla inte definierar saker på samma sätt. Även Singh och Chander (2014) har 
valt att fördjupa sig i biblioteks- och informationsämnet genom att välja artiklar som är 
publicerade i Library Management under åren 2006-2012. De hämtade sin information 
från Emeralds hemsida och analyserade sedan artiklarna bland annat utifrån antal 
författare, antal referenser, längd och geografiskt ursprung. Till skillnad från Bansal 
(2013) kom de fram till att antalet publicerade artiklar minskade istället för att öka. År 
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2006 publicerades 52 artiklar, sen minskade det successivt till 2012 när det bara 
publicerades 45 artiklar (för en detaljerad utveckling se diagram 12). 
 Zhang och Liu (2014) har även de använt sig av bibliometriska analyser för att 
få en djupare förståelse för ett specifikt ämne eftersom de anser att genom att analysera 
och kvantifiera publikationer kan man få fram hur man forskar och hur trenderna rör 
sig inom ett specifikt ämne. Även de gjorde sin sökning på WoS och valde att skriva 
sitt sökord (anamox) i fälten “titel”, “abstract”, “författare”, “ämnesord” och 
“ämnesord plus” under åren mellan 1995 och 2012. Sedan analyserades resultaten för 
att kunna se variationer av trender. De har valt att bara räkna antalet träffar och 
sammanställa resultaten i olika diagram som visar bland annat publiceringstakt, 
ämnesindelning (även de har använt sig av WoS kategorier) och geografiskt ursprung. 
Den utveckling som de såg när det gällde publiceringstakten visade en ökning som 
började lugnt, men som sen ökade väldigt snabbt. År 1995 publicerades två artiklar, sen 
ökade det med ett fåtal artiklar/år fram till 2003, efter det ökade det betydligt fortare 
och slutade med 191 artiklar år 2012 (för en detaljerad utveckling se diagram 12). 
 Om man väljer att gå längre tillbaka i tiden kan man se att Dansey (1973) och 
Magyar (1974) använde sig både av bibliometriska analyser och innehållsanalys redan 
på 70-talet. Dansey har gjort en undersökning av litteratur inom informationsvetenskap 
och tagit reda på vilka språk de skrivs på, vilket land de kommer ifrån, ämne, format 
och abstract. Hen har även gjort citeringsanalyser för att se vilka artiklar och tidskrifter 
som citeras av andra forskare. Magyar har valt ett litet ämne som har enkelt definierade 
avgränsningar och inom det listat antalet publicerade artiklar, var författarna har 
kommit ifrån och hur produktiva de är och vilka artiklar som citerades. För att få fram 
forskarnas produktivitet använde även hen sig av Lotka’s Law. Ingen av artiklarna 
redogjorde för hur de samlade in sitt resultat, vilket jag tror beror på att på den tiden 
fanns det bara ett alternativ, och det var att samla in den manuellt, eftersom databaser 
och sökfunktioner inte fanns tillgängliga då, i alla fall inte i den utsträckning som de 
finns nu. Jag tycker att det visar tydligt att även om tekniken bakom de bibliometriska 
analyserna har förändrats så är det i stor utsträckning samma information som man 
utgår från och analyserar. 
 Ardanuy, Urbano & Quintana (2009) har analyserat utvecklingen av forskningen 
av katalansk litteratur genom att göra en innehållsanalys av doktorsavhandlingar. De 
har valt att hämta sin information från TESEO, som är en databas som innehåller 
doktorsavhandlingar från spanska universitet från 1976. De aspekter som de har valt att 
undersöka har bland annat inkluderat doktorandens kön och vilken del av den 
katalanska litteraturen som har avhandlats, men de har även gjort mer bibliometriska 
analyser genom att ta reda på årsfördelning och från vilka olika universitet 
doktoranderna kommer. 
 Franceschet (2009) har uppmärksammat problemet som uppstår när man 
värderar forskare genom att bara ta en aspekt av forskarens karriär i beaktande och 
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förespråkar därför kluster-analyser. Hen har hämtat sin information både från Google 
Scholar och från WoS och har valt att undersöka dels forskare och dels tidskrifter. För 
forskarna analyserades 13 olika aspekter, bland annat hur många verk hen har 
publicerat och under hur lång tid, hur artiklarna har citerats och olika värderingsindex 
för forskaren. För tidskrifterna tog de även där bland annat upp antal artiklar, antal 
citeringar för artiklarna och olika värderingsindex. 
 En annan forskare som har gjort citeringsanalyser genom att räkna citeringar  
inom ett specifikt ämne är Passadeos (1985). Passadeos tar upp två aspekter som 
försvårar arbetet med bibliometriska analyser. Den ena är att vid den tiden var det bara 
en tidskrift inom hens ämne som fanns med i the Social Science Citation Index, trots 
att det fanns andra tidskrifter som citerades. Det andra problemet är att om det är ett 
ämne som kan dyka upp inom olika forskningsdiscipliner blir det svårt att enkelt 
sammanställa de verk som är relevanta för den aktuella undersökningen. Därför 
sammanställde hen sitt resultat genom att manuellt gå igenom listor och tidskrifter och 
samla in den relevanta informationen. I nuläget är detta en betydligt enklare process 
eftersom väldigt mycket mer data finns tillgänglig i databaser, men det man måste 
komma ihåg då är att man ser till att man är medveten om hur de som är ansvariga för 
klassificeringarna och uppdelningarna har valt de klassificeringar som de har valt. 
 En mer avancerad bibliometrisk analys kan man göra genom att arbeta med co-
citerings och medsförfattarskap (co-authorship). Appio, Cesaroni och Minin (2014) 
gjorde en co-citeringsanalys för att på så sätt få fram vilka olika verk som har citerats 
tillsammans. Culnan (1987) gjorde en medförfattaranalys genom att utgå från en 
tidigare undersökning av sitt ämne och hämta forskare därifrån. Sedan rådfrågades 
forskare inom ämnet om det fanns forskare som de ville lägga till eller ta bort för att 
slutligen komma fram till en lista på 42 forskare. De parades sedan ihop två och två 
tills alla hade parats ihop med alla. Det vill säga att forskare 1 parades ihop med 
forskare 2-42, sedan parades forskare 2 ihop med forskare 3-42, och så vidare. Sedan 
sökte de efter verk skrivna av vart författarpar för att på så sätt få fram 
författarsamarbeten. År 2014 gjorde Zervas, Tsitmidelli, Sampson, Niang-Shing och 
Kinshuk (2014) en medförfattaranalys av sitt ämne, och de hade då möjlighet att 
istället för att lista forskarna manuellt enkelt samla in den information som de behövde 
utifrån den avgränsning som de hade valt. De hade valt att bara undersöka artiklar från 
en tidskrift, och gick till den tidskriftens websida och hämtade information om 
artiklarnas författare, sedan uteslöt de alla artiklar med bara en författare och 
sammanställde informationen om vilka forskare som har skrivit artiklar tillsammans. 
 Diskursanalys är inte samma sak som bibliometriska analyser, men jag har ändå 
valt att inkludera dem här, eftersom jag anser att det kan vara relevant som en 
utveckling av bibliometriska analyser. Om man ser på bibliometri som en kvantitativ 
undersökningsmetod kan en diskursanalys vara en kvalitativ utveckling av den 
undersökningen. Om man vill göra en sammanställning av ett ämnes utveckling så kan 

!12



man till exempel börja med att göra en bibliometrisk analys för att se om det är någon 
eller några perioder som har varit mer produktiva eller inflytelserika än andra, men om 
man vill veta vad det beror på, då måste man studera de texterna som producerades 
under den perioden mer ingående. 

5: Metod 
 Här kommer jag dels att ta upp vilka olika metoder jag har valt att arbeta med, 
men även vilka avgränsningar som jag har gjort. I samband med det tar jag även upp 
vilka andra aspekter man hade kommit fram till om man hade valt att arbeta med andra 
aspekter. 

 5.1: Metodval  
 Jag har valt att göra den här undersökningen genom att söka på Web of Science 
(WoS). WoS är en onlinetjänst som sköts av Thomson Reuters som sammanställer 
citeringsinformation från olika databaser. På Thomson Reuters hemsida står “[w]hether 
looking at data, books, journals, proceedings or patents, Web of Science provides a 
single destination to access the most reliable, integrated, multidisciplinary research.” 
Det som kännetecknar WoS är att de har ett stort utbud, både när det gäller vilken 
information som går att hitta där och även den bredd på forskningsdiscipliner som de 
har på sitt material. Dessutom har de med artiklar så långt tillbaka som 1900, vilket gör 
det till ett bra val för att undersöka historiska utvecklingar inom olika ämnen. 
Anledningen till varför jag valde just WoS var att när jag sökte efter “bibliometric” på 
WoS och Scopus (som är en annan populär bibliometrisk onlinetjänst) var det bara 
WoS som hade några resultat inom bibliotek- och informationsteori, medan på Scopus 
var majoriteten av resultaten inom medicin. Där har jag främst gjort sökningar på olika 
ämnesord för att på så sätt få reda på hur stora de olika ämnena är, men för att 
dessutom få en uppfattning om hur de påverkar forskningssamhället har jag även valt 
att sammanställa hur många citeringar verken inom de olika ämnena har fått. 
 Jag kommer att ta reda på hur många artiklar som har publicerats olika år, och 
även visa diagram över hur många citeringar de artiklarna har fått för att se om man 
kan se om det är någon särskild tidpunkt som har varit speciellt inflytelserik. Genom att 
undersöka de olika ämnesområdena och under vilka år det har publicerats artiklar inom 
dem kan man även fundera över huruvida någon av inriktningarna har kommit till som 
en utveckling av ett annat ämne. Men för att kunna avgöra det måste man göra en mer 
ingående analys av vilka verk som har referenser till olika artiklar, och inte bara räkna 
hur många citeringar verken inom de olika ämnesområdena har fått. 
 När jag har gjort sökningarna har jag avlutat dem med asterisk (-metric*) för att 
vara säker på att få med alla resultat oavsett om de har -metrics eller -metrical som 
ämnesord. När jag har velat syna vart ämne för sig själv har jag valt att markera de tre 
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andra ämnesområdena som inte-ämnesord (bibliometric* NOT informetric* NOT 
scientometric* NOT webometric*). 
 Jag har personligen inte delat upp artiklarna under respektive term, utan jag har 
bara skrivit in de olika termerna i sökfältet på WoS, och sedan markerat att jag vill söka 
med det som “topic”. Huruvida ett specifikt verk hamnar under “bibliometri”, 
“informetri”, “sceintometri” eller “webometri” är definierat av någon annan. Jag vet 
inte om det är WoS själva som definierar det eller om det är något som författaren till 
verket själv avgör. Jag har läst på WoS sida för att se om jag kan få fram var den 
uppdelningen kommer ifrån, men jag har inte hittat något. 
 Jag har inte behövt räkna ut särskilt många av resultaten själv, utan jag har valt 
att använda mig av den statistik som man kan hitta på WoS sida. Efter att jag hade fått 
fram de resultat jag letade efter genom att söka på ämnesord, avgränsa vilka år man vill 
undersöka och välja ut de som har bibliotek- och informationsvetenskap som 
forskningsområde (research area) kan man skapa en citeringsanalys (create citation 
report) och där har de sammanställt en lista över hur många resultat som hittades, hur 
många citeringar de resultaten har med eller utan själv-citeringar, hur många verk (de 
kallar det “citing articles”, men eftersom de inte bara har artiklar i sin databas tolkar 
jag det som verk) som refererar till de verk som finns i resultatlistan med eller utan 
självciteringar, hur många citeringar det blir per verk och h-indexet för verken i 
resultatlistan. Därför har jag inte själv behövt räkna ut resultaten. Fördelen med det är 
att man minskar risken för att få inkorrekta resultat på grund av egna slarvfel.  
 Jag har valt att göra en kvantitativ forskning, eftersom man på så sätt kan arbeta 
med ett större material. Genom att koncentrera sig på publicerings- och citeringssiffror 
får man fram ett statistiskt resultat som man inte hade kunnat få fram till exempel 
genom intervjuer eller textanalys. Det som man däremot måste komma ihåg är att 
ingen databas är komplett. Det finns kanske tidskrifter som skriver om bibliotek- och 
informationsvetenskap men som inte finns representerade på WoS, och då missar man 
de artiklar som eventuellt har publicerats där om man bara söker i WoS. Man hade även 
kunnat göra en kvalitativ undersökning genom att till exempel utreda vilka olika 
forskningsmetoder som används inom ämnet och hur det har utvecklats. 
 Den tidsperiod som jag har valt att hämta min information från sträcker sig från 
1969 fram till 2013. Jag valde att börja 1969 eftersom det var då den första artikeln om 
bibliometri publicerades. Sedan har jag valt att bara söka efter artiklar som är 
publicerade fram till och med 2013, eftersom jag inte vill att det ska tillkomma verk 
under tiden som min undersökning pågår. 
 Det program som jag har valt att använda när jag har behandlat mina resultat är 
Numbers, som är Apples version av Excel. Det valde jag dels för att jag har erfarenhet 
av att arbeta med det, men även för att visa att man själv kan göra liknande 
undersökningar utan att behöva införskaffa och lära sig avancerade dataprogram. 
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 Jag har även undersökt hur de fyra ämnesområden som jag har valt att arbeta 
med har utvecklats sedan de myntades. Det har jag gjort dels genom att söka efter 
definitioner i Nationalencyklopedin och dels genom att läsa artiklar inom de olika 
ämnena och se vilka historiska definitioner som de har poängterat. 

 5.2: Avgränsningar 
 En av de första avgränsningarna som jag gjorde var att bestämma mig för vilka 
termer som jag ville arbeta med. Bibliometrin var ett självklart val eftersom det är den 
term som används mest. Jag valde även att inkludera informetrin, eftersom den ofta 
definieras som ett paraply-begrepp för de övriga termerna. När man diskuterar 
bibliometriska undersökningar som görs inom forskningssamhället så tar man ofta upp 
scientometri som en alternativ term, eftersom den riktar sig specifikt mot vetenskapliga 
texter, därför inkluderade jag även den. Den sista termen som jag valde att inkludera 
var webometri, eftersom den webbaserade bibliometrin är på framfart nu med tanke på 
de tekniska framgångar vi har gjort. 
 En annan viktig avgränsning som man måste göra tidigt är att välja vilken eller 
vilka databaser man ska samla in information från. Jag valde att bara använda mig av 
en databas för att begränsa mängden resultat. Dessutom är det mycket möjligt att 
samma verk kan dyka upp i flera olika databaser. Då hade man varit tvungen att 
jämföra alla titlarna för att kunna utesluta dubletter. Däremot hade man kunnat göra en 
liknande undersökning på flera olika databaser, för att påvisa skillnaderna mellan de 
olika databaserna. 
 Det leder oss till ytterligare en avgränsning som jag har gjort. Jag har valt att 
bara inkludera den information som lätt kan hittas i sökningar utan att man behöver gå 
in och granska varje verk för sig. Om man hade valt att göra det hade man kunnat få 
fram annan information, som till exempel i vilken utsträckning forskare arbetar själva 
jämfört med samarbetar och vilka ämnesord som ofta förekommer tillsammans. Men 
då hade man varit tvungen att avgränsa antalet uppsatser som man arbetar med så 
istället har jag valt att bara koncentrera mig på hur många verk som har publicerats, i 
vilken utsträckning de refereras till och inom vilka ämnen forskare som refererar till 
dem är verksamma inom. 

6: Presentation av resultat 
 Jag har delat upp presentationen av mina resultat på så sätt att jag först visar hur 
många verk som har publicerats inom varje ämnesområde. Sedan fortsätter jag med att 
visa hur många citeringar de verken har fått. Slutligen visar jag upp hur ämnes-
indelningen ser ut av de verk som citerar verken inom de olika ämnesområdena.  

!15



 6.1: Antal publicerade verk 
 Det första jag gjorde var att ta reda på hur många artiklar som fanns på WoS 
med ämnesord “bibliometri”, “informetri”, “sciencometri” och “webometri”.  För att 
vara säker på att jag ska få med alla har jag valt att söka med * på slutet, så att jag 
kommer att få med verken oavsett om det står “bibliometrics” eller “bibliometrical”  
(“TOPIC: (bibliometric*)”, sedan “TOPIC: (scientometric*)”, sedan “TOPIC: 
(informetric*)”, sedan “TOPIC: (webometric*)”). Eftersom det publiceras artiklar 
kontinuerligt som tas med i WoS valde jag att bara söka fram till och med 2013 för att 
det inte skulle dyka upp nya artiklar om jag gör en liknande sökning vid ett senare 
tillfälle.  
 I diagram 1 visar jag hur många verk som är publicerade inom de olika ämnena 
under åren 1968 till och med 1990. Eftersom det inte publicerades något verk inom 
webometrin förrän 1997 finns den inte med i diagrammet.  

 Diagram 1. Antal publicerade verk 1968-1990 
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 I diagram 2 visar jag de verk som är publicerade inom de fyra olika ämnena 
mellan åren 1991 och 2013. 

 Diagram 2. Antal publicerade verk 1991-2013 

 

 Som ni kan se i diagrammet så var det “bibliometri” som kom först med två 
artiklar redan 1969, sedan dröjde det tills 1972 innan nästa artikel publicerades. Efter 
det var det en ganska jämn ökning fram till 2005 när det publicerades 97 artiklar. (2004 
publicerades 51 artiklar, så antalet verk dubblades nästan mellan de två åren.) Sedan 
har det under de flesta år ökat till höjdpunkten som var 2011 med 235 artiklar. Det 
andra ämnet som dök upp var “scientometri”, som det publicerades tre artiklar om 
1976. Sedan ökade och minskade de artiklarna lite fram till 2010 när de siffrorna 
nästan också dubblades. (Den högsta siffran innan 2010 var de 43 verk som 
publicerades 2009, efter det låg alla över 70.) Det första “informetri”-verket 
publicerades 1979 och det år som flest verk publicerades var 2005 med 29 verk, och 
efter det har det oftast legat runt 20 artiklar per år. Det sista ämnet som dök upp var, 
inte helt oväntat “webometri”, som inte omskrevs förrän 1997 och det har efterhand 
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ökat lite grann, men inte haft någon storhetstid än, det högsta antalet publicerade 
artiklar var 30 stycken som publicerades 2012. 
 I diagram 3 visar jag hur stora de olika ämnena är i relation till varandra. I den 
sökningen definierade jag att jag inte ville att verken skulle ha mer än ett av 
ämnesorden.  

 Diagram 3. Procentuell uppdelning av verk publicerade 1969-2013 

 

 Här kan man se att “bibliometrin” upptar mer än två tredjedelar av verken, och 
det ämne som kommer på andra plats är “scientometrin” med en femtedel av verken, 
och både “informetrin” och “webometrin” är ganska små ämnen i jämförelse.  
 En sak som är viktig att komma ihåg med det här diagrammet att det inkluderar 
inte alla verken som finns publicerade inom ämnena. Summan av de verk som finns 
representerade i diagram 3 är 2.707, men om man söker på artiklar med de fyra olika 
ämnesorden som eller-alternativ får man fram 3.094 verk. Alltså finns det 387 verk 
som har mer än ett av ämnesområdena som ämnesord. 

 6.2: Antal citeringar 
 Jag har även tagit reda hur många citeringar som de publicerade artiklarna har 
fått. Det är viktigt att göra det eftersom man på så sätt kan komma fram till hur 
inflytelserika de publicerade verken är. Om ett visst antal artiklar har publicerats utan 
att de har fått några citeringar så har det som de forskarna kommit fram till inte 
påverkat den vidare utvecklingen, om de däremot har fått många citeringar så kan man 
se att de har gjort ett avtryck i forskarsamhället. Där var det inte lika lätt att utesluta de 
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artiklar som är publicerade efter 2013, så det kan ha tillkommit några artiklar i något 
ämne under de dagar som jag samlade in informationen, men jag tror inte att det är 
tillräckligt många för att avsevärt ändra resultatet.  
 I diagram 4 visar jag hur de citeringar som verken inom de olika ämnena 
relaterar till varandra. Även här har jag bara sökt efter verk som har ett av ämnesorden 
och uteslutet de som handlar om mer än ett ämne. 

 Diagram 4. Procentuell uppdelning av citeringar 

 

 Det man ser då är att “bibliometrin” är det ämne som skiljer mest, men det är 
bara 7 procentenheter som skiljer (68% av de publicerade verken och 75% av 
citeringarna) och med tanke på bibliometrins storlek så anser jag att ämnena följer 
varandra ganska bra. 
 Om man vill kunna jämföra resultaten som man får fram räcker det inte att bara 
utgå från antalet citeringar eftersom det påverkas av hur många verk som har 
publicerats inom det ämnesområdet. Därför har jag valt att visa diagram med antal 
citeringar/publicerade verk istället för att visa antalet citeringar.  
 Diagram 5 visar hur många citeringar/verk som de olika ämnena har fått. 
Årsuppdelningarna är för de år som verket som citeras är publicerat och i det här 
diagrammet visar jag åren 1969-1990. Här har jag sökt utan att utesluta de andra 
ämnesorden. För att man enklare ska kunna se resultaten har jag valt att bara låta 
tabellen gå upp till 50 trots att det finns två årtal som har resultat som ligger över det. 
(Bibliometrin hade 183 citeringar/artikel år 1969 och 94,5 år 1976.)  
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 Diagram 5. Antal citeringar/artikel, 1968-1990 

 

  
 Det man kan se i det diagrammet är att om man bortser från 1969 och 1976 så 
ligger “bibliometrins” siffror mellan 20 och 30 citeringar/artikel medan de andra 
ämnena fluktuerar lite mer. Det är inte heller någon av de andra ämnen som kommer 
upp i en så hög siffra som “bibliometrin” har. Generellt sett har “scientometrin” mer 
inflytande än “informetrin” eftersom de flesta åren ligger den över 10 citeringar/artikel 
medan “informetrin” bara har två är när den har kommit över 10 citeringar/artikel.   
 Diagram 6 visar hur många citeringar/artikel de verk som publicerades mellan 
1991 och 2013. Jag har valt att bara låta tabellen gå upp till 35, trots att “webometrin” 
har tre träffar som ligger över. Det var 196 citeringar/verk år 1997, 57 stycken år 2000 
och 49 stycken år 2001. 
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 Diagram 6. Antal citeringar/artikel, 1991-2013 

  

 Under den perioden kan man se att även där ligger “bibliometrin” runt 20 
citeringar/verk. För “scientometrin” varierar det desto mer mellan olika år. Nu har även 
“informetrin” börjat få lite högre resultat. “Webometrin” har börjat med några år med 
väldigt inflytelserika verk, för att sedan minska. 

 6.3: Ämnesindelning 
 Jag har även undersökt inom vilka andra ämnen det finns forskare som citerar de 
verk som jag har inkluderat i min undersökning. Jag har då valt den artikel inom vart 
ämnesområde som har haft flest citeringar och tagit reda på vilken ämnesindelning de 
citerande artiklarna har haft. Sedan har jag valt att visa de tio ämnena med flest verk 
inom i ett cirkeldiagram. För att avgöra vilken artikel jag skulle välja sökte jag på varje 
ämnesord och uteslöt de andra ämnesorden för att vara säker på att få ett verk som bara 
handlar om det aktuella ämnesområdet. Jag har sedan delat upp dem i de kategorier 
som WoS har organiserat dem under. 
 Diagram 7 visar ämnesuppdelningen för “General Theory of Bibliometric and 
Other Cumulative Advantage Processes” (“bibliometri”). Jag har valt att bara visa de 
tio ämnen som har flest antal verk, så den procentuella uppdelningen är ur den 
samlingen av verk och inte av alla verk som citerar artikeln. 
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 Diagram 7. Ämnesuppdelning av artiklar som refererar till “General Theory 
of Bibliometric and Other Cumulative Advantage Processes” 

 

 Diagram 8 visar ämnesuppdelningen för “informetri”-artikeln “An Informetric 
Model for the Hirsch-index”. 

 Diagram 8. Ämnesuppdelning av artiklar som refererar till “An Informetric 
Model for the Hirsch-index” 
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 Diagram 9 visar ämnesuppdelningen för “scientometri”-artikeln “Scientometric 
Datafiles - a Comprehensive Set of Indicators on 2649 Journals and 96 Countries in All 
Major Science Fields and Subfields 1981-1985”. 

 Diagram 9. Ämnesuppdelning av artiklar som refererar till “Scientometric 
Datafiles - a Comprehensive Set of Indicators on 2649 Journals and 96 Countries 
in All Major Science Fields and Subfields 1981-1985” 

 Diagram 10 visar ämnesuppdelningen för “webometri”-artikeln “Scholarly Use 
of the Web: What Are the Key Inducers of Links to Journal Web Sites”. 

 Diagram 10. Ämnesuppdelning av artiklar som refererar till “Scholarly Use 
of the Web: What Are the Key Inducers of Links to Journal Web Sites” 
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 Som man kan se i de olika diagrammen är bibliotek- och informationsvetenskap 
det ämne som har fått flest citeringar inom alla ämnen och datavetenskapsrelaterade 
ämnen kommer därefter.  

7: Analys av resultatet 
 Här följer analysen av mina resultat, som är uppdelat på samma sätt som 
presentationen av resultaten. 

 7.1: Antal publicerade verk 
 När man analyserar antalet verk som har publicerats i de olika ämnena kan man 
se en del trender, men det kan man inte göra genom att syna separata år eftersom under 
ett år kan det finnas en mängd olika aspekter som påverkar vilka verk som publiceras. 
Så för att lättare kunna utröna trender har jag valt att addera ihop antalet publicerade 
verk/år i femårsintervaller.  
 Diagram 11 visar antalet publicerade verk inom de olika ämnesområdena, fast 
uppdelat i femårsintervaller.  

 Diagram 11. Antal publicerade verk uppdelat i femårsintervaller 

 

 Det man kan se när man delar upp det på det sättet är dels att “bibliometrin” är 
det ämne som det skrivs mest om, och att det dessutom ökar ganska mycket för varje 
period. Trots att den sista perioden bara består av tre år har det under de tre åren redan 
publicerats 666 texter jämfört med tiden 2006-2010 när det publicerades 645 texter 

!24

Pu
bl

ic
er

ad
e 

ve
rk

0

100

200

300

400

500

600

700

1965-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2013

Bibliometri Informetri Scientometri Webometri



under hela den femårsperioden. Dessutom ser man här en tydlig skillnad mellan 
2001-2005 och 2006-2010 där antalet publicerade verk mer än fördubblades. Man kan 
även se att “scientometrin” ökar. Även där finns det en ganska stor ökning mellan de 
två sista perioderna, trots skillnaden i periodernas längd. Under perioden 2006-2010 
publicerades 205 verk och under tre-års perioden 2011-2013 publicerades 247 verk. 
För “webometrin” kan man se att den börjar mycket senare än de andra ämnena, vilket 
inte är särskilt konstigt eftersom den utgår från betydligt nyare teknik. Den verkar inte 
heller öka lika mycket som de andra, men eftersom den under den sista tre-års perioden 
har publicerat 68 verk jämfört med de 76 verk som publicerades under femårsperioden 
innan, kan man ändå se det som sannolikt att under resterande två år kommer det 
säkerligen publiceras mer än tolv verk, vilket betyder att det kommer antagligen att 
vara en ökning om man gör om undersökningen 2016. “Informetrin” har däremot inte 
alls lika många träffar som det fanns för de andra ämnena (om man jämför år för år har 
den fler än “webometrin”, men om man jämför med deras utveckling så har 
“webometrin” fler träffar efter kortare tid). Det visar att trots att “informetri” är ett 
paraply-begrepp så väljer forskare att skriva om de andra begreppen och det kan vara 
mycket möjligt att “informetri”-begreppet bara används när man skriver artiklar som 
handlar om mer än ett av ämnesområdena. 
 Resultatet som jag har fått fram stämmer överens med det som Nikolaevich et al.  
(2013) fick fram i sin artikel att ökningen fram till och med 2005 är jämn, men att det 
sedan ökar dramatiskt efter det. Jag fick bara fram en fördubbling av antalet träffar, 
medan de fick fram en fyrdubbling, men det kan bero på att de även hade med “stud*” 
och “analys*” i sin sökning. Det tyder i så fall på att de analytiska och studie-relaterade 
verken ökar mer än vad ämnet i sig har gjort. 
 I diagram 12 visar jag en sammanställning av den publiceringstakt som Bansal 
(2013), Singh och Chander (2014) och Zhang och Liu (2014) fick fram i sina 
undersökningar. Bansal hade undersökt hur många artiklar som publicerades i 
tidskriften DESIDOC Journal of Library & Information Technology från 2001 fram till 
2012. Singh och Chander sammanställde hur många artiklar som publicerades i Library 
Management under åren 2006-2012. I Zhang och Lius artikel hade de undersökt hur 
många artiklar om anamox som publicerades mellan 1995 och 2012. 
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 Diagram 12. Antalet publicerade artiklar i “DESIDOC Journal of Library 
& Information Technology”, i “Library Management” och om anamox 

 

 Då märker man att för både för artiklarna som publicerades i DESIDOC och för 
artiklarna som handlar om anamox kan man se en avsevärd ökning någon gång under 
2000-talets första årtionde, vilket stämmer överens med de resultat som jag fick fram i 
min undersökning. En möjlig tolkning av det kan vara att någonting har förändrats 
inom forskningsvärlden som gör det enklare att starta akademiska tidskrifter, antingen 
en teknisk utveckling som gör det enklare eller billigare att publicera tidskrifter, eller så 
kan det vara en ökning av statliga anslag. Faktumet att de artiklarna som publiceras i 
Library Management inte följer kurvan kan bero på egna val som de som publicerar 
den tidskriften har gjort, till exempel att de har en gräns för hur många artiklar de vill 
ha med i varje nummer. 
 Om man gör en sökning på WoS där man samtidigt söker på alla fyra 
ämnesområdena som ämnesord och väljer “or” som mellanled mellan dem (TOPIC: 
(bibliometric*) OR TOPIC: (scientometric*) OR TOPIC: (informetric*) OR TOPIC: 
(webometric*)) och sedan avgränsar kategorien till “Information Science Library 
Science” så får man 3.094 träffar. Men om man lägger ihop de resultat som jag har fått 
fram i de sökningar som jag har gjort på de enskilda ämnesområdena så får man det till 
3.545 träffar (bib. 2.178 + inf. 338 + sci. 835 + web. 194=3.545). Det visar att det finns 
en del verk som berör mer än ett ämnesområde. 
 Diagram 13 visar hur många verk som finns inom olika kombinationer av 
ämnesområdena. Förkortningarna som jag använder mig av är;  
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 Bib.=bibliometri 
 Inf.=informetri 
 Sci.=scientometri 
 Web.=webometri 

 Diagram 13. Kombinerade ämnesord 

 

 Som ni kan se är det kombinationen “bibliometri” och “scientometri” som ger 
högst resultat med 250 träffar, vilket inte är särskilt konstigt eftersom de två termerna 
hade högst resultat var för sig också. Den var dessutom avsevärt mycket högre än 
någon av de andra kombinationerna. Dessutom var även de kombinationer som kom på 
andra och tredje plats kombinerade med antingen “bibliometri” eller “scientometri”. 
Men eftersom “bibliometrin” och “scientometrin” tillsammans hade 88% av verken när 
man sökte på dem separat, så är det inte så konstigt. Det är även anmärkningsvärt att 
“bibliometri”, “informetri” och “scientometri” är större än vad “webometri” är 
tillsammans med “informetri” eller “scientometri”, vilket är intressant. Logiskt sett så 
borde det bli färre träffar om man söker på tre termer samtidigt, men eftersom det bara 
har publicerats 194 verk inom “webometrin” så finns det inte lika många verk att utgå 
ifrån.  
 Så det är viktigt att man kommer ihåg att man inte bara kan utgå från siffrorna 
själva, utan att man måste även tänka på hur många verk som man har att utgå ifrån 
inom varje ämnesområde. Om man tar i beaktande det som visas i diagram 13 så inser 
man att man kan inte ta de första graferna och lägga ihop dem för att se hur många verk 
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som publicerats sammanlagt i alla gemensamma ämnen. Summan av alla 
“bibliometri”-träffar under hela perioden som jag har undersökt är 2.178, och summan 
för “informetri” är 338, vilket man skulle kunna tolka som att för båda dem 
tillsammans så borde det finnas 2.516 verk, men som jag visade i diagram 13 så dyker 
några av de 2.178 “bibliometri”-verken upp även när man gör en sökning med både 
“bibliometri” och “informetri” som ämnesord. Det gör det ganska svårt att få fram en 
siffra på hur många verk som har publicerats gemensamt inom de olika ämnena, 
eftersom samma resultat dyker upp i flera olika sökningar. Det går inte heller att bara ta 
bort de siffror som man har fått fram i diagram 13, eftersom samma verk dyker upp 
mer än en gång även där. Om man till exempel tar resultatet man får fram i sökningen 
på “bibliometrics/informetrics/scientometrics/webometrics“ och jämför det med 
sökningen “bibliometrics/informetrics/webometrics” så ser man att de inkluderar 
samma artiklar. Så om man bara hade lagt ihop alla träffar på de fyra separata 
ämnesområdena hade man räknat samma verk flera gånger, och om man sedan 
subtraherat alla resultat i diagram 13 hade man tagit bort enskilda verk flera gånger. 
 En viktig aspekt att komma ihåg är att även tänka på de problem med 
bibliometri som jag tog upp tidigare i uppsatsen. Eftersom jag har valt att bara utgå 
från resultat från ett ställe, WoS, så är det väldigt viktigt att man tänker på de 
begränsningar som finns. På WoS finns verk som är publicerade så tidigt som 1900, 
vilket i mitt fall inte borde vara ett problem, eftersom den första benämningen av 
bibliometri inte var förrän 1922. Det som däremot blir mer relevant är att fundera över 
är vilket material som finns representerat på WoS. Trots att de har ett väldigt brett 
utbud gällande vilka olika forskningsdiscipliner som finns representerade så finns inte 
allt representerat. Jag anser dock inte att det är ett stort problem i min undersökning 
eftersom jag har valt att titta på en generell utveckling av ämnesområdena. Om jag 
istället hade valt att titta på till exempel vilka länder som är ledande inom 
ämnesområdena hade det däremot varit viktigt att uppmärksamma om det finns någon 
urskiljning i till exempel vilka länder som finns representerade. 

 7.2: Antal citeringar 
 Diagram 14 visar hur många citeringar/verk de olika verken inom ämnes-
områdena har. Även här har jag delat upp det i femårsintervaller för att lättare kunna se 
trender. Jag har dessutom bara låtit diagrammet gå upp till 35, trots att “bibliometrin” 
hade 183 citeringar/verk under 1965-1970-perioden och “webometrin” hade 126,5 
citeringar/verk under sin första period. 
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 Diagram 14. Antal citeringar/verk i femårsintervaller 

 

 Det som man tydligt kan se i det diagrammet är att både “bibliometrin” och 
“webometrin” bygger väldigt mycket på sina första publicerade verk. Under den första 
perioden för “bibliometrin” är siffran 183 citeringar/verk och den första siffran för 
“webometrin” är 126,5. Eftersom liknande siffror inte finns för “informetrin” eller 
“scientometrin” kan man fundera över vad det kan bero på. En av anledningarna som 
det kan bero på är om det publicerades många verk under den tiden, vilket hade kunnat 
dra ner genomsnittet. Det kan dock inte vara fallet för “informetrin”, för under de tre 
första perioder som “informetrin” var med i publicerades bara 2, 3 och 9 verk. Däremot 
är det mer sannolikt för “scientometrin”, där det publicerades 9 verk under dess första 
period, 22 under dess andra och sedan fortsatte det öka. För en djupare analys av 
resultaten tror jag att man måste analysera de olika verken mer ingående gällande 
innehållet i dem. 
 En annan intressant aspekt är att “bibliometrin” har en ganska jämn kurva uppåt 
från 1971 fram till 2005, bortsett från perioden 1976-1980, där den har hoppat upp till 
31,92 vilket är fyra gånger så mycket som perioden innan. 
 I tabell 1 visar jag hur många verk som publicerades, hur många citeringar de 
verken fick och hur många citeringar/verk det blir inom “bibliometrin” för åren 
1976-1980 för att se om man där kan hitta på förklaringen till den stora skillnaden. 
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 Tabell 1. Publicerings och citeringsstatistik för “bibliometrin” 1976-1980 

 I den tabellen ser man tydligt att det är 1976 som höjer genomsnittet för hela 
perioden. Om man tar bort det året blir genomsnittet i stället 12,16 ((185+14+15+17)/
(7+3+5+4)=12,16). Den siffran passar in i den genomgående trenden för hur de 
bibliometriska verken citeras. Ett sådant resultat kan givetvis bero på att man har fyllt 
in en felaktig siffra någonstans, men för att kontrollera det sökte jag på WoS efter 
bibliometriska artiklar som publicerades år 1976 och hittade då en artikel som har 
citerats 516 gånger, vilket betyder att den artikeln har gett väldigt stor genomslagskraft.  
 Det man också lägger märke till i det här diagrammet är att resultaten minskar 
inom alla ämnen från 2006, vilket man skulle kunna tolka som att deras inflytande 
minskar. Det behöver i och för sig inte vara så, för det som är viktigt att tänka på när 
man gör citeringsanalyser är att citeringarna för ett verk ligger givetvis efter 
publiceringen av det verket, och om man då synar perioden 2006-2010, så är det bara 
fyra år sedan de senaste av de artiklarna publicerades. Alltså kan det helt enkelt vara så 
att siffrorna för de artiklarna kommer att öka.  
 Diagram 15 visar under vilka år de verk där forskaren har citerat “Statistical 
Bibliography or Bibliometrics” är publicerade. Jag valde den artikel eftersom den är en 
av de artiklar som publicerades 1969, alltså en av de första artiklarna om bibliometri, 
och av de två artiklarna är det den som är mest citerad. 

Publicerade verk Citeringar av de 
publicerade verken

Citeringar/verk

1976 6 567 94,5

1977 7 185 26,43

1978 3 14 4,67

1979 5 15 3

1980 4 17 4,25
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 Diagram 15. Årsindelning av verk som citerar “Statistical Bibliography or 
Bibliometrics” 

 Där kan man tydligt se att trots att den publicerades redan 1969 så är den 
fortfarande inflytelserik. Därför är det väldigt svårt att säga hur inflytelserika de nya 
artiklarna är, eftersom forskarna har inte haft lika lång tid på sig att referera till de 
artiklarna än. Om man hade velat göra en mer jämförbar analys av det så hade man till 
exempel kunnat välja att bara inkludera de citeringar som görs under en förutbestämd 
tidsperiod efter verkets publicering. Trots det är det ändå inte säkert att det går att 
jämföra resultatet, för det beror även på hur stort ämnet är under olika tidsperioder. 
Man kan till exempel skriva en artikel som har stor genomslagskraft inom ens ämne, 
men om det bara är 100 forskare som ägnar sig åt det ämnet kommer man inte att få så 
många citeringar, medan om det är 10.000 forskare inom ämnet så finns det stor chans 
att få fler citeringar, men om det finns så många aktiva forskare inom ens ämne är det 
större konkurrens att få sitt arbete uppmärksammat. 
 När man sammanställer hur citeringsstatistiken ser ut får man inte glömma att 
bara för att ett visst verk har fått många citeringar så behöver det inte betyda att 
forskaren som har skrivit det verket har mer “rätt” än andra forskare. Som ett av 
problemen med bibliometri tog jag nämligen upp att man genom att titta på antalet 
citeringar ett verk har fått inte kan avgöra om de forskare som sedan refererar till det 
verket håller med eller om de försöker motbevisa teorierna. Om man vill avgöra det får 
man istället koncentrera sig på de verk som citerar det första verket och analysera 
innehållet i dem.  
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 7.3: Ämnesindelning 
 Om vi går vidare till ämnesindelningen av de verk som refererar till verken inom 
de aktuella ämnesområdena så kan man vid första anblicken få intrycket av bibliotek- 
och informationsämnet är överlägset större än något annat ämne. Men om man gör en 
noggrannare kontroll av de uppdelningar som WoS har gjort så tycker jag att bibliotek- 
och informationsvetenskap är en ganska bred definition jämfört med de andra ämnena, 
som är uppdelade i mindre kategorier. Om man till exempel väljer att utgå från det 
ämnesområde som baserat på definitionen av det borde ha ytterligare ett huvudomåde, 
nämligen webometri, som även är relevant för datavetenskap. I cirkeldiagrammet för 
“Scholarly Use of the Web: What Are the Key Inducers of Links to Journal Web Sites” 
så var 50% av träffarna inom bibliotek- och informationsvetenskap och på andra och 
tredje plats med 24% och 15% hittade vi “computer science information systems” och 
“computer science interdisciplinary applications". Utan att vara särskilt insatt i 
datavetenskap så hade jag gissat på att de är ganska närliggande varandra.  
 Diagram 16 visar samma diagram som diagram 10 visade, men nu har jag lagt 
ihop alla ämnesord som heter något med “computer”. Även här har jag bara inkluderat 
de tio ämnena med flest antal artiklar. Eftersom det i det förra diagrammet fanns två 
olika datavetenskapliga ämnen bland topp-tio ämnena inkluderar det här diagrammet 
ett ämne som inte fanns med i det förra diagrammet. Det fanns dessutom ett 
datavetenskapligt ämne som det bara fanns en artikel inom, och även den är inkluderad 
i det här diagrammet, trots att den inte var med i det förra. 

 Diagram 16. Ämnesuppdelning av artiklar som refererar till “Scholarly Use 
of the Web: What Are the Key Inducers of Links to Journal Web Sites” med 
datavetenskaps-relaterade ämnen sammanräknade 
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 Då ser man plötsligt att uppdelningen mellan bibliotek- och informations-
vetenskap och datavetenskap är långt ifrån så stor som det verkade i det första 
diagrammet. Här skiljer bara 11 procentenheter mellan det största och näst-största 
ämnet, jämfört med de 26 procentenheter som skiljde i diagram 10. Liknande 
undersökningar kan även göras gällande andra ämnen, men då måste man vara insatt i 
vilka olika uppdelningar som kan läggas ihop till ett gemensamt ämne. Det som märks 
tydligt är att hur uppdelningen ser ut beror väldigt mycket på vilka olika 
forskningsområden man väljer att dela upp ämnena i och hur många olika områden 
man delar upp dem i. Som jag skrev innan anser jag att bibliotek- och 
informationsvetenskap nog är en av de bredaste benämningarna av de som används och 
man hade säkert kunnat dela upp den i mindre kategorier vilket hade gett ett mer exakt 
resultat. Dessutom måste man även undersöka mer än en artikel inom varje ämnesord 
för att kunna göra en ordentlig analys. Om man bara väljer enskilda artiklar så kan det 
till exempel vara en artikel som en forskare har gjort som ett samarbete med en 
forskare inom en annan disciplin vilket gör att den automatiskt kommer att rikta sig till 
två ämnen, medan om man väljer att analysera ett större urval av artiklar kan man se 
vilka trender som finns. Utifrån de artiklar som jag har undersökt verkar det som om 
efter bibliotek- och informationsvetenskap så är det datavetenskapliga ämnen som i 
störst utsträckning refererar till de fyra verken, eftersom i alla fyra fallen var det 
“computer science information systems” och “computer science interdisciplinary 
applications" som låg på andra och tredje plats, och i alla fyra fallen var skillnaden 
mellan tredje och fjärde största disciplin ganska stor. Minst var den inom “bibliometri” 
där skillnaden bara var fem procentenheter. 

8: Avslutning 
 Här kommer jag dels att gå igenom mina resultat och några tankar om dem och 
även ge förslag till hur man kan utveckla min forskning för att komma fram till nya, 
egna eller mer ingående resultat. 

 8.1: Sammanfattning 
 Utgångspunkten för den här uppsatsen har varit att få en inblick i hur 
utvecklingen för “bibliometri”, “scientometri”, “informetri” och “webometri” har sett 
ut. Det har jag valt att göra dels genom att sammanställa hur många verk som har 
publicerats inom de olika ämnena från dess att de uppstod, men även genom att 
undersöka hur definitionerna av dem har utarbetats. Det jag har fått fram är att än så 
länge verkar det som om alla fyra områdena fortsätter växa, vilket betyder att det 
fortfarande anses vara viktiga ämnen inom bibliotek- och informationsvetenskapen. 
 Ytterligare en viktig aspekt av det har varit att ta reda på i vilken utsträckning 
verken har citerats, eftersom det dessutom visar att det som publiceras har någon effekt 
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på forskningssamhället och att det inte bara är irrelevanta verk som publiceras som 
ingen bryr sig om. Även där kan man se att ämnena går framåt, även om det är lite 
svårare att analysera eftersom citeringar ligger ett par år efter publiceringarna, alltså 
kommer man inte att kunna avgöra om de verk som publiceras nu påverkar 
forskarsamhället i samma utsträckning som tidigare verk har gjort förrän det har gått ett 
par år. En sak som man inte får glömma att tänka på när man funderar över hur 
inflytelserika olika perioder är att man inte bara kan koncentrera sig på hur många 
citeringar/verk det var under den perioden. Det kan nämligen inte berätta något om 
huruvida det under den perioden har publicerats många verk som alla har citerats av ett 
flertal andra forskare, eller om det bara är en artikel som alla har citerat. Då måste man 
dessutom jämföra h-indexena för perioderna för att få fram ett mer nyansererat resultat. 
 Jag har även visat att de ämnesområden som jag har valt även påverkar andra 
vetenskapliga discipliner än bibliotek- och informationsvetenskapen genom att välja en 
artikel inom varje ämne och visa inom vilka andra ämnen de verk som har refererat till 
de verken har publicerats inom. På det sättet som jag gjorde det ger det dock bara en 
liten inblick i det, eftersom jag bara valde fyra artiklar. För att komma fram till några 
relevanta slutsatser behöver man ett större material, men man kan ändå se att tendensen 
finns där. 
 Jag anser att jag har visat att bibliometriska analyser är ett bra verktyg för att 
kunna visa ett ämnes utveckling, och det finns även gott om möjligheter att undersöka 
det mer ingående beroende på vilken information man väljer att ta med i sina analyser. 
 Om man jämför min metod med några av de andra som jag såg exempel på i den 
tidigare forskning som jag tog upp så anser jag att det har gjort är en bra grund att stå 
på om man vill vidareutveckla undersökningen. Många av forskarna i den tidigare 
forskningen har använt sig av mer avancerade undersökningar genom att använda olika 
ekvationer, som Lotka’s Law. Dessutom hade man även kunnat koncentrera sig mer på 
innehållet i verken istället för bara den statistiska informationen. Men när det gäller de 
artiklarna som har undersökt samma sak som jag har valt att fokusera på så anser jag 
att våra metoder överensstämmer med varandra. Det har varit många som har 
sammanställt information om publicerings- och citeringssiffror, vilket även jag gjorde. 

 8.2: Fortsatt forskning 
 Det finns gott om olika förslag på hur man kan utveckla den här forskningen. Ett 
exempel kan vara att man gör en djupare analys av de verk som jag har fått fram i mina 
sökningar och på så sätt få med fler aspekter av det. Om man till exempel utgår från de 
olika verkens abstract, kan man se vad de olika verken handlar om istället för att bara 
klassificera det inom ett specifikt ämne. Det kräver i och för sig antingen att man är 
många fler som arbetar med det eller att man minskar urvalet på något sätt, kanske 
genom att bara välja tio verk för varje år, eller någon annan avgränsning. 
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 Man kan även undersöka hur de olika forskarna som skriver om ämnet är 
uppdelade, till exempel geografisk uppdelning, könsfördelning eller samarbetsmönster. 
Även det kräver att man analyserar verken mer ingående än vad jag har valt att göra i 
den här uppsatsen. 
 Som jag visade influerar de ämnesområden som jag har koncentrerat mig på 
även andra forskningsdiscipliner, och det var något som jag bara väldigt kortfattat tog 
upp. Där har man gott om möjligheter att vidare fördjupa sig i andra aspekter av det. 
Man kan dels ta reda på om det finns några samarbeten mellan forskare inom olika 
discipliner, eller är det bara så att de citeras. Dessutom kan man även göra 
ämnesindelningen av citeringar på ett större material än det jag gjorde, eftersom jag 
bara utgick från en artikel inom vart ämnesområde. 
 Det som jag märkte att många andra hade gjort i sina undersökningar av sina 
ämnen var att de gjorde en djupare analys genom att göra co-citeringsanalyser och 
författarmönster, bland annat genom att göra medförfattaranalyser. Genom att göra det 
kan man få fram om det finns forskare som är aktiva inom olika ämnen, eller i vilken 
utsträckning det finns artiklar inom ett specifikt ämne som påverkar de närliggande 
ämnena. Det enda som jag har tagit upp i min uppsats har varit hur många artiklar som 
eventuellt har mer än en av termerna som sitt ämnesord, och inte inkluderat om de har 
citerat varandra och om det är så att man genom att fördjupa sig i det kan se hur de 
olika ämnena har framarbetats ur varandra, eller om det bara är så att de har uppstått 
fritt från varandra i olika tider. 
 Man kan även göra kvalitativa undersökningar av ämnet för att på så sätt få en 
djupare inblick i ämnet. Då kan man till exempel välja att jämföra forsknings-
metodiker, analysmetoder, eller olika teorier som används. Genom att göra det kan man 
även se hur arbetssätten har utvecklats inom ämnet, och inte bara hur ämnets 
publicerings- och inflytandemönster har förändrats. 
 En annan aspekt av min undersökning som man kan forska vidare på är att 
jämföra publikationsutvecklingen av de ämnesområden som jag har valt med andra 
ämnesområden inom bibliotek- och informationsvetenskap. Om de ämnesområden som 
jag har valt har ökat i betydligt snabbare takt än vad bibliotek- och informationsämnet 
överlag har gjort, kan det betyda att de ämnesområdena nu har en större roll än vad de 
har haft innan, men om det är så att den generella ökningen av bibliotek- och 
informationsvetenskapliga artiklar är avsevärt mycket högre än de ämnesområden jag 
har valt så är det kanske trots allt så att de inte är så viktiga som man kan ledas till att 
tro om man bara tar upp dem separat. 
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Bilagor 
Bilaga A: Antal publicerade verk, citeringar och citeringar/verk 
för bibliometri, informetri, scientometri och webometri 
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bibli
omet
rics 
citati
ons

Infor
metr
ics

Infor
metr
ics 
citati
ons

Aver
age 
infor
mati
cs 
citati
ons

Scie
nto
metr
ics

Scie
nto
metr
ics 
citati
ons

Aver
age 
scie
nto
metr
ics 
citati
ons

Web
omet
rics

Web
omet
rics 
citati
ons

Aver
age 
web
omet
rics 
citati
ons

1968

1969 2 366 183

1970

1971

1972 1 17 17

1973 2 51 25,5

1974 4 16 4

1975 4 2 0,5

1976 6 567 94,5 3 39 13

1977 7 185 26,43

1978 3 14 4,67 1 0 0

1979 5 15 3 1 17 17 3 15 5

1980 4 17 4,25 1 5 5 2 11 5,5

1981 11 158 14,36 4 81 20,25

1982 10 31 3,1 6 219 36,5

1983 9 181 20,11 2 18 9

1984 10 78 7,8 2 19 9,5 5 123 24,6

1985 13 277 21,31 1 3 3 5 77 15,4

1986 13 177 13,62 1 1 1 2 16 8

1987 13 268 20,62 4 31 7,75

1988 23 181 7,87 5 70 14

1989 12 370 30,83 2 0 0 11 277 25,18

1990 13 97 7,46 6 157 26,17 10 123 12,3

!  I



Bilaga B: Antal publicerade verk, citeringar och citeringar/verk 
för bibliometri, informetri, scientometri och webometri 
1991-2013 

Bibli
omet
rics

Bibli
omet
rics 
citati
ons

Aver
age 
bibli
omet
rics 
citati
ons

Infor
metr
ics

Infor
metr
ics 
citati
ons

Aver
age 
infor
mati
cs 
citati
ons

Scie
nto
metr
ics

Scie
nto
metr
ics 
citati
ons

Aver
age 
scie
nto
metr
ics 
citati
ons

Web
omet
rics

Web
omet
rics 
citati
ons

Aver
age 
web
omet
rics 
citati
ons

1991 26 486 18,69 7 31 4,43 14 251 17,93

1992 39 735 18,85 11 115 10,45 10 145 14,5

1993 36 429 11,92 6 57 9,5 12 133 11,08

1994 35 573 16,37 12 47 3,92 32 188 5,88

1995 35 573 16,37 4 47 11,75 12 155 12,92

1996 46 919 19,98 7 34 4,86 22 378 17,18

1997 35 730 20,86 8 243 30,38 25 400 16 1 196 196

1998 43 934 21,72 12 183 15,25 15 403 26,87

1999 49 894 18,24 7 94 13,43 22 260 11,82

2000 44 718 16,32 12 179 14,92 27 289 10,7 1 57 57

2001 67 1135 16,94 14 274 19,57 40 348 8,7 2 98 49

2002 45 1393 30,96 12 103 8,58 23 206 8,96 4 66 16,5

2003 54 1260 23,33 11 142 12,91 19 326 17,16 12 354 29,5

2004 51 1016 19,92 16 201 12,56 14 317 22,64 13 240 18,46

2005 97 1314 13,55 29 166 5,72 33 316 9,58 17 252 14,82

2006 81 1970 24,32 18 319 17,72 25 246 9,84 12 220 18,33

2007 121 1320 10,91 27 332 12,3 36 407 11,31 14 117 8,36

2008 112 1698 15,16 15 201 13,40 31 671 21,65 17 280 16,47

2009 153 1983 12,96 18 169 9,39 43 631 14,67 17 170 10

2010 178 1955 10,98 17 212 12,47 70 450 6,43 16 157 9,81

2011 235 1876 7,98 16 97 6,06 81 484 5,98 15 66 4,4

2012 203 889 4,38 20 67 3,35 81 247 3,05 30 138 4,6

2013 228 428 1,88 25 30 1,2 85 155 1,82 23 28 1,22

!II



Bilaga C: Antal publicerade verk och citeringar inom de olika 
ämnesområdena 

verk citeringar

bibliometric* or informetric* or 
scientometric* or webometric*

3094 37039

bibliometric* not informetric* 
not scientometric* not 

webometric*

1841 24103

informetric* not scientometric* 
not webometric* not 

bibliometric*

208 1810

scientometric* not webometric* 
not bibliometric* not 

informetric*

532 5364

webometric* not bibliometric* 
not informetric* not 

scientometric*

126 1074

!III



Bilaga D: Ämnesuppdelning av bibliometri-artikeln “General 
Theory of Bibliometric and Other Cumulative Advantage 
Processes”
WoS kategori Verk WoS kategori Verk

INFORMATION SCIENCE 
LIBRARY SCIENCE

234 LINGUISTICS 2

COMPUTER SCIENCE 
INFORMATION SYSTEMS

109 LANGUAGE LINGUISTICS 2

COMPUTER SCIENCE 
INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS

82 CHEMISTRY 
MULTIDISCIPLINARY

2

MULTIDISCIPLINARY 
SCIENCES

52 BUSINESS FINANCE 2

PHYSICS 
MULTIDISCIPLINARY

36 BIOCHEMICAL RESEARCH 
METHODS

2

SOCIOLOGY 27 BEHAVIORAL SCIENCES 2

PHYSICS MATHEMATICAL 20 AGRICULTURE DAIRY 
ANIMAL SCIENCE

2

SOCIAL SCIENCES 
INTERDISCIPLINARY

15 WATER RESOURCES 1

BUSINESS 15 TOXICOLOGY 1

MANAGEMENT 14 SPORT SCIENCES 1

ECONOMICS 14 SOIL SCIENCE 1

PHYSICS FLUIDS PLASMAS 10 SOCIAL ISSUES 1

MATHEMATICS 
INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS

8 PSYCHOLOGY 
EDUCATIONAL

1

COMPUTER SCIENCE 
THEORY METHODS

8 PSYCHOLOGY 
DEVELOPMENTAL

1

COMPUTER SCIENCE 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

7 POLITICAL SCIENCE 1

ANTHROPOLOGY 7 NUCLEAR SCIENCE 
TECHNOLOGY

1

SOCIAL SCIENCES 
MATHEMATICAL METHODS

6 NANOSCIENCE 
NANOTECHNOLOGY

1

PLANNING DEVELOPMENT 6 MEDICINE GENERAL 
INTERNAL

1

MECHANICS 6 MATERIALS SCIENCE 
CHARACTERIZATION 
TESTING

1

MATHEMATICS APPLIED 5 LITERATURE 1

WoS kategori

!IV



ENGINEERING INDUSTRIAL 5 LAW 1

ENGINEERING 
ELECTRICAL ELECTRONIC

5 HEALTH CARE SCIENCES 
SERVICES

1

EDUCATION EDUCATIONAL 
RESEARCH

5 GEOSCIENCES 
MULTIDISCIPLINARY

1

COMPUTER SCIENCE 
SOFTWARE ENGINEERING

5 GEOGRAPHY 1

BIOCHEMISTRY 
MOLECULAR BIOLOGY

5 GEOCHEMISTRY 
GEOPHYSICS

1

STATISTICS PROBABILITY 4 FAMILY STUDIES 1

NEUROSCIENCES 4 ETHICS 1

MATHEMATICAL 
COMPUTATIONAL BIOLOGY

4 ERGONOMICS 1

HISTORY PHILOSOPHY OF 
SCIENCE

4 ENVIRONMENTAL STUDIES 1

ECOLOGY 4 ENVIRONMENTAL 
SCIENCES

1

COMMUNICATION 4 ENGINEERING 
MULTIDISCIPLINARY

1

PSYCHOLOGY SOCIAL 3 ENGINEERING 
MANUFACTURING

1

PSYCHOLOGY 
EXPERIMENTAL

3 ENDOCRINOLOGY 
METABOLISM

1

PSYCHOLOGY APPLIED 3 EDUCATION SCIENTIFIC 
DISCIPLINES

1

PSYCHOLOGY 3 DEMOGRAPHY 1

PHYSICS CONDENSED 
MATTER

3 CRYSTALLOGRAPHY 1

MATHEMATICS 3 COMPUTER SCIENCE 
CYBERNETICS

1

COMPUTER SCIENCE 
HARDWARE 
ARCHITECTURE

3 CHEMISTRY INORGANIC 
NUCLEAR

1

BIOLOGY 3 CHEMISTRY ANALYTICAL 1

TELECOMMUNICATIONS 2 CELL BIOLOGY 1

PSYCHOLOGY 
MULTIDISCIPLINARY

2 AUTOMATION CONTROL 
SYSTEMs

1

PHARMACOLOGY 
PHARMACY

2 ASTRONOMY 
ASTROPHYSICS

1

OPERATIONS RESEARCH 
MANAGEMENT SCIENCE

2

Verk WoS kategori VerkWoS kategori

!V



Bilaga E: Ämnesuppdelning av informetri-artikeln “An 
Informetric Model for the Hirsch-index” 
WoS kategori Verk WoS kategori Verk

INFORMATION SCIENCE 
LIBRARY SCIENCE

117 PSYCHOLOGY 
EXPERIMENTAL

1

COMPUTER SCIENCE 
INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS

44 PARASITOLOGY 1

COMPUTER SCIENCE 
INFORMATION SYSTEMS

40 OPERATIONS RESEARCH 
MANAGEMENT SCIENCE

1

MULTIDISCIPLINARY 
SCIENCES

7 MATHEMATICS 1

PHYSICS 
MULTIDISCIPLINARY

4 MANAGEMENT 1

MATHEMATICS APPLIED 4 HUMANITIES 
MULTIDISCIPLINARY

1

COMPUTER SCIENCE 
SOFTWARE ENGINEERING

4 ENGINEERING 
ELECTRICAL 
ELECTRONIC

1

VETERINARY SCIENCES 2 ECONOMICS 1

STATISTICS PROBABILITY 1 COMPUTER SCIENCE 
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE

1

RADIOLOGY NUCLEAR 
MEDICINE MEDICAL 
IMAGING

1 BUSINESS 1

PSYCHOLOGY SOCIAL 1 ASTRONOMY 
ASTROPHYSICS

1

PSYCHOLOGY 
MULTIDISCIPLINARY

1

!VI



Bilaga F: Ämnesuppdelning av scientometri-artikeln 
“Scientometric Datafiles - a Comprehensive Set of Indicators on 
2649 Journals and 96 Countries in All Major Science Fields and 
Subfields 1981-1985” 
WoS kategori Verk WoS kategori Verk

INFORMATION SCIENCE 
LIBRARY SCIENCE

126 HORTICULTURE 1

COMPUTER SCIENCE 
INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS

99 HISTORY PHILOSOPHY OF 
SCIENCE

1

COMPUTER SCIENCE 
INFORMATION SYSTEMS

20 FOOD SCIENCE 
TECHNOLOGY

1

MULTIDISCIPLINARY 
SCIENCES

13 ENVIRONMENTAL 
SCIENCES

1

MANAGEMENT 6 ENGINEERING 
MULTIDISCIPLINARY

1

PLANNING 
DEVELOPMENT

5 ENGINEERING 
ELECTRICAL ELECTRONIC

1

CHEMISTRY ANALYTICAL 4 EDUCATION EDUCATIONAL 
RESEARCH

1

MEDICINE GENERAL 
INTERNAL

3 ECONOMICS 1

BUSINESS 3 COMPUTER SCIENCE 
CYBERNETICS

1

SOCIAL SCIENCES 
INTERDISCIPLINARY

2 COMMUNICATION 1

NEUROSCIENCES 2 CHEMISTRY MEDICINAL 1

CHEMISTRY 
MULTIDISCIPLINARY

2 CELL BIOLOGY 1

ANTHROPOLOGY 2 BIOTECHNOLOGY APPLIED 
MICROBIOLOGY

1

SOCIAL ISSUES 1 BIOPHYSICS 1

RHEUMATOLOGY 1 BIOLOGY 1

RESPIRATORY SYSTEM 1 BIOCHEMISTRY 
MOLECULAR BIOLOGY

1

OPHTHALMOLOGY 1 ASTRONOMY 
ASTROPHYSICS

1

HUMANITIES 
MULTIDISCIPLINARY

1

!VII



Bilaga G: Ämnesuppdelning av webometri-artikeln “Scholarly 
Use of the Web: What Are the Key Inducers of Links to Journal 
Web Sites” 
WoS kategori Verk WoS kategori Verk

INFORMATION SCIENCE 
LIBRARY SCIENCE

62 HOSPITALITY LEISURE 
SPORT TOURISM

1

“COMPUTER SCIENCE” 49 ERGONOMICS 1

SOCIAL SCIENCES 
INTERDISCIPLINARY

3 ENVIRONMENTAL 
STUDIES

1

OPERATIONS RESEARCH 
MANAGEMENT SCIENCE

2 ENVIRONMENTAL 
SCIENCES

1

MANAGEMENT 2 ENGINEERING CIVIL 1

HUMANITIES 
MULTIDISCIPLINARY

2 EDUCATION 
EDUCATIONAL 
RESEARCH

1

ENGINEERING 
INDUSTRIAL

2 CONSTRUCTION 
BUILDING TECHNOLOGY

1

STATISTICS PROBABILITY 1 COMMUNICATION 1

SOCIOLOGY 1 BUSINESS 1

PSYCHOLOGY APPLIED 1 BEHAVIORAL SCIENCES 1

PSYCHOLOGY 1

!VIII



Bilaga H: Antal publicerade verk och citeringar/verk för 
bibliometri, informetri, scientometri och webometri i 
femårsintervaller 

Bibliom
etrics

Bib. 
citering
ar/
artikel

Informe
trics

Inf. 
citering
ar/
artikel

Sciento
metrics

Sci. 
citering
ar/
artikel

Webom
etrics

Web. 
citering
ar/
artikel

1965-19
70

2 183

1971-19
75

11 7,82

1976-19
80

25 31,92 2 11 9 7,22

1981-19
85

53 13,68 3 7,33 22 23,55

1986-19
90

74 14,77 9 17,56 32 16,16

1991-19
95

165 16,67 40 7,43 80 10,9

1996-20
00

217 19,33 46 15,93 111 15,59 2 126,5

2001-20
05

314 19,48 82 10,8 129 11,73 48 21,04

2006-20
10

645 13,84 95 12,98 205 11,73 76 12,42

2011-20
13

666 4,79 61 3,18 247 3,59 68 3,41

!IX



Bilaga I: Antalet publicerade artiklar i “DESIDOC Journal of 
Library & Information Technology”, i “Library Management” 
och om anamox 

!X

Artiklar i 
"DESIDOC"

Artiklar i "Library 
Management"

Artiklar om 
anammox

1995 2

1996 1

1997 3

1998 5

1999 3

2000 2

2001 10 7

2002 15 13

2003 19 21

2004 14 39

2005 13 43

2006 18 52 66

2007 35 49 87

2008 50 50 91

2009 50 47 106

2010 47 48 119

2011 55 45 169

2012 65 45 191



Bilaga J: Antal verk inom kombinerade ämnesord 

Bilaga K: Årsfördelning av de verk som citerar “Statistical 
Bibliography or Bibliometrics" 

Ämnesord Antal verk

Bib. och Inf. och Sci. och Web. 5

Bib. och Inf. och Sci. 37

Bib. och Inf. och Web. 10

Bib. och Sci. och Web. 12

Inf. och Sci. och Web. 9

Bib. och Inf. 81

Bib. och Sci. 251

Bib. och Web. 53

Inf. och Sci. 82

Inf. och Web. 18

Sci. och Web. 23

År Citeringar År Citeringar År Citeringar

1971 1 1986 5 2000 2

1972 1987 11 2001 3

1973 1 1988 6 2002 2

1974 1 1989 1 2003 2

1975 3 1990 4 2004 2

1976 2 1991 2 2005 8

1977 3 1992 6 2006 12

1978 5 1993 2 2007 7

1979 2 1994 2 2008 13

1980 1 1995 2 2009 11

1981 5 1996 4 2010 21

1982 3 1997 0 2011 8

1983 1 1998 3 2012 20

1984 3 1998 3 2013 20

1985 3 1999 3

!XI


