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Abstract
The  aim of  this  thesis  is  to  analyze  the  academic  discipline  translation  studies;  the  analysis  centers  upon 
bibliometric aspects, and is carried out chiefly by means of quantitative methods, enabled by the databases Web 
of Science and Scopus as well as by the corpus-linguistic software Wordsmith; however, this quantitative focus is 
complemented by auxiliary qualitative means of investigation, i.e. a discourse-analytically oriented study of a 
corpus of domain-endemic reviews.

A number of core journals are analyzed in order to show what and whom are cited in translation studies, 
and, furthermore, what adjacent domains hold sway over it; attention is also given to influential authors, regions 
and languages operating within the domain. It  is shown that the domain under scrutiny is quite differentiated, 
even fragmentary; the term pluricentric is used to describe this tendency towards sprawling. No superior authors 
(in terms of publication frequency) emerge, which arouses the suspicion that the domain may be conditioned by a 
hierarchical  divide  between  journals  and  monographs.  Furthermore,  it  is  clear  that  translation  studies  is  a 
eurocentric domain: European languages dominate. This is, however,  a contested state-of-affair; debates rage 
within the domain, evidencing a vibrant yet also discordant characteristic. The thesis also contributes to a meta-
theoretical  advancement  within  bibliometrics;  it  does  so  by  showing the  benefits  and  limitations  of  using 
quantitative tools to examine a domain located squarely within the humanities; the main contribution, however, 
lies in suggesting that  qualitative methods are relevant to bibliometric endeavors, and in illustrating how such 
methods can be brought to bear on a somewhat overlooked genre, namely the scholarly review. Also worthy of 
note within this thesis is the cultural-studiesque critique of reified analytical categories within bibliometrics; such 
humanities-fueled critique is to be encouraged, and will hopefully flourish in future scholarly projects.

This is a two years master’s thesis in the field of library and information science.
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Inledning

Bibliometri och humaniora
Översättning är central i en globaliserad värld. Intresset för översättning märks i 
flera storskaliga överstatliga projekt, till  exempel EU-projektet  Clarin  och FN-
databasen  Index  translationum  (Clarins  webbplats  ;  Index  translationums 
webbplats). Fler exempel kunde nämnas, men låt oss lämna en mer systematisk 
översikt därhän, för att i stället vända blicken mot översättning inom akademin, 
eftersom  en  kartläggning  av  översättningsstudier  som  vetenskapligt  fält  utgör 
föreliggande undersöknings fokus.

Translation  studies,  som  översättningsstudier  kallas  på  den  internationella 
arenan,  utgör  ett  framväxande  men  fortfarande  fragmenterat  fält.  Intresset  för 
översättningar är stort i den akademiska världen, främst kanske bland humanister; 
härom vittnar inte minst översättningstemat för 2009 års MLA-konferens (MLA:s 
webbplats > From the President > Why Translation?). MLA betonar genom sin 
konferens  vikten  av  översättningsstudier  –  men  placerar  samtidigt  dessa  inom 
ramen för litteratur och språk.

Från upplaga ett till  upplaga två av  Routledge Encyclopedia of Translation  
Studies (1998 respektive 2009) har uppslaget ”Translation Studies” försvunnit; i 
introduktionen till andra upplagan inskärps att en konsolidering av fältet skett, och 
att hotet nu snarare är yttre bemäktigande av inomdomänsliga begrepp än en svag 
teoribildning inom domänen (Baker, M. & Saldanha, G. 2009, ss. xx-xxi).

Så långt en lägesrapport om translation studies samt en preliminär plädering 
för ämnets relevans i dagens samhälle. Hur är då B&I-perspektivet av vikt i denna 
kontext?  Den  frågan  har  flera  svar.  För  det  första  kan  bibliometri  och 
domänanalys  vara  till  hjälp  genom  att  kartlägga  delområden  inom  translation 
studies  samt  att  ange  var  broar  mellan  dessa  kan  byggas;  jag  får  här  riskera 
schavottering  genom  att  erkänna  min  egen  agenda  vad  gäller  en  sådan 
kartläggning:  som aktiv  översättare  ser  jag ett  tydligt  behov av den.  En sådan 
dubbelroll  –  som  informationsvetenskapligt  inriktad  domänanalytiker  samt 
utövare av de praktiker som den analyserade domänen ordinerar – kan självfallet 
te  sig suspekt;  dock finns klart  prejudikat:  de Schryver utför en bibliometriskt 
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relevant studie av sin egen domän utan att den vetenskapliga kvaliteten tycks lida 
större  skador  (de  Schryver,  G.  2009).  För  det  andra  är  translation  studies,  i 
egenskap av sitt  tvärdisciplinära fokus  samt  sin  ännu rätt  nyblivna  status  som 
domän, tacksamt att studera med domänanalytiska och bibliometriska metoder för 
att urskilja konsolideringar och svaga punkter. För det tredje är humaniora i stort 
understuderat av bibliometrin;  luckorna är belägna såväl inom den kvantitativt-
empiriska grenen av bibliometri som inom den teoretiserande (Hellqvist, B. 2009; 
Ardanuy,  J.,  Urbano,  C.  &  Quintana,  L.  2009,  s.  347).  För  det  fjärde  är 
bibliometrin  som fenomen i  behov av en metadiskussion;  en sådan diskussion 
borde  med  fördel  kunna  föras  med  humaniora  som  utgångspunkt,  eftersom 
humanioras publiceringsmönster kräver andra mätmetoder än de gängse – vilket 
erkänns till viss del inom Uppsala universitetsbibliotek, där man arbetar med den 
norska  modellen  för  utvärdering  av  humaniora  och  samhällsvetenskap,  för  att 
balansera mot bland annat bibliometriska praktikers hävdvunna fokus på artiklar 
till förfång för monografier.

 Det  är,  slutligen,  också  relevant  att  koppla  bibliometrin  och  science 
mappingen till en bredare diskussion om synlighet via publicering som fenomen. 
Rimligen  kan  humaniora  och  samhällsvetenskap  här  vara  en  fruktbar 
utgångspunkt,  eftersom dessa områdens  epistemologier och praktiker  kan bilda 
grogrund för en problematisering – men inte nödvändigtvis en invalidering – av 
bibliometriska  försanthållanden.  Kan  exempelvis  bibliometriska  epistemologier 
och praktiker  leda till  publiceringshets,  till  uppstyckning av texter  och tankar? 
Kan de osynliggöra mötet,  (ut)lärandet, pedagogiken, alla de sociala,  svårmätta 
praktiker och detaljer som utgör en levnad inom akademin? Ytterligare en fråga 
som infinner sig vid användandet av bibliometriska metoder är vilken kulturell 
logik som underligger kommunikationstekniska artefakter såsom Web of Science 
och  Scopus?  Att  informationstekniska  artefakter  ingalunda  är  avskilda  från 
rådande kulturella, politiska och maktfördelande förhållanden torde inte vara ett 
påstående unikt för denna uppsats (jfr Golumbia, D. 2009).

Med utgångspunkt i det panorama jag målat upp ovan, avser jag att bidra med 
en eller två pusselbitar till hur just domänen translation studies kan kartläggas med 
bibliometriska  metoder  –  samtidigt  hoppas  jag kunna blottlägga något  om hur 
bibliometri  förmäler  sig  med  humaniora:  Vilka  friktioner  uppstår?  Vilka 
möjligheter uppenbarar sig?
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Översikt över tidigare forskning

Hjørlands domänanalys
Hjørland har vunnit sig en plats inom B&I-fältet via sina teorier om domänanalys. 
Domänanalys  enligt  Hjørland  utgår  från  ämneskunskap,  men  fokuserar  på  hur 
sådan  kunskap  kan  filtreras  genom  informationsvetenskapliga  metoder  och 
kunnande för att optimera vetenskaplig kommunikation (Hjørland, B. 2004, s. 2)

Dessa  metoder  utgör  ett  brett  spektrum;  Hjørland  ordinerar  bland  annat 
användarstudier,  kartläggning  av  kommunikationskanaler,  genrestudier  och 
terminologiska studier, allt i syfte att få en heltäckande bild av en domän, en bild 
som  sedan  möjliggör  jämförelser  mellan  domäner,  samtidigt  som  den  både 
förutsätter  en  heltäckande  teoretisering  utifrån  ett  B&I-perspektiv  (varvid  den 
bidrar  till  att  stärka  disciplinen  B&I)  och  bidrar  till  en  sådan  teoretisering 
(Hjørland, B. 2004, ss. 2-3)

Det är värt att notera att Hjørland synbarligen i viss mån agerar överlöpare 
mellan ett antal paradigmer inom B&I; således placeras han in i ett sociokognitivt 
av andra forskare  (Talja,  S.,  Tuominen,  K. & Savolainen,  R. 2005, ss.  81,84), 
baserat  bland annat  på Hjørlands  kritik  av  kognitivismens  fokus  på subjektivt 
kunskapande; Hjørland själv tycks dock, trots sin kritik av det subjektiva, likväl 
hysa sympatier för en realistisk kunskapssyn som betonar det faktiskt existerande 
hos ontologiska kategorier, det vill säga kunskapsobjekt; därmed tycks en spricka 
finnas mellan placeringen av Hjørland inom ett rent sociokognitivt paradigm (där 
man postulerar en huvudakligen intersubjektiv, social generering av kunskap) å 
ena sidan, och Hjørlands egen inskärpning av realism (Hjørland, B. 2004a, s. 4). 
Detta är dock följdriktigt om man betraktar Hjørlands avvisande av antirealism 
som ett  utslag  av  hans  motvilja  mot  det  kognitiva  paradigmet  inom B&I,  ett 
paradigm som leder till fokus på den enskildes tankeprocesser – det förblir dock 
aningen oklart hur Hjørlands syn på domäner som diskursfält kan förmälas med 
hans realistiska åskådning (Talja, S., Tuominen, K. & Savolainen, R. 2005, s. 88; 
Hjørland, B. 2004, s. 4)

Klart  är  dock  att  Hjørlands  pragmatiska  realism,  som han  betecknar  den, 
underordnar användarens subjektiva kunskap en objektiv verklighet; således bör 
informationsvetaren sträva efter att i görligaste mån visa på den i förhållande till 
användarens  subjektiva  kunskap  rikare  objektiva  verkligheten  av 
informationskällor  –  samtidigt  som  informationsvetaren  själv  rimligen 
jakobsbrottas  med  sin  egen  subjektiva  begränsning;  vidare  leder  Hjørlands 
pragmatiska  realism  till  en  viss  nedvärdering  av  användarens  bedömning: 
Hjørland menar  att  ett  dokument  kan fylla  en given funktion  oavsett  huruvida 
användaren  tror  det  (Hjørland,  B.  2004,  s.  6).  Hjørlands  pragmatiska  realism 
väcker ett antal frågor, vilket Hjørland själv vidgår. Exempelvis måste vi fråga oss 
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huruvida experter,  vare de informationsexperter  eller  ämnesexperter,  kan sägas 
sitta  på  en  objektiv  sanning?  Hjørland  svarar  att  klarhet  i  frågan  nås  genom 
epistemologiska debatter, vetenskapliga experiment och liknande. Detta förefaller 
såväl elitistiskt som teknokratiskt: de samfund som kontrollerar teknik i form av 
laboratorier  och liknande har tolkningsföreträde.  Vidare kan vi  skönja problem 
också  med  förment  vetenskapliga  experiment;  exempelvis  belyser  Bryant  hur 
också ett positivistiskt fält som biologin träter om taxonomier på grund av snarare 
än trots tekniska innovationer; vetenskapliga experiment leder inte nödvändigtvis 
till samsyn eller objektiv sanning (Bryant, R. 2000). Hjørland vidgår vidare att i 
vissa  fall  saknas  expertkunskap,  varvid avgöranderätten  återgår till  användarna 
(det  är  otydligt  hur  Hjørland  konceptualiserar  användarna  i  generaliserad 
bemärkelse, men hans exempel ger viss insikt i hur han föreställer sig användarna 
i sitt aktuella argument) (Hjørland, B. 2004, s. 6). I sin diskussion om användarnas 
avgöranderätt snuddar Hjørland vid en central fråga: Vilken hierarki råder mellan 
olika  epistemologier,  och  hur  relaterar  denna  hierarki  till  andra  hierarkier? 
Könsordningen  kan  vara  en  hierarki  som  relaterar  till  hierarkin  mellan  olika 
epistemologier; Hjørland nämner nämligen utvecklingspsykologi som ett område 
där en moder tack vare sin erfarenhet kan ha avgöranderätten gentemot en expert 
(Hjørland,  B.  2004,  s.  6).  Här  aktualiseras  genusperspektiv  i  och  med  att 
föräldraskap kopplas  till  modern snarare än både fadern och modern,  samt  att 
erfarenhet som källa till vetande implicit kopplas till kvinnan.

I  sin  strävan  att  erbjuda  ett  genomteoretiserat  ramverk  för  domänanalys 
specifikt  för informationsvetare,  har Hjørland utarbetat  en modell  bestående av 
elva  angreppssätt  (Hjørland,  B.  2004,  s.  4).  Det  centrala  är  kombinationen av 
dessa  angreppssätt  för  att  nå  en  fullödig  förståelse  av  en  domän  samt  denna 
domäns relation till andra domäner. 

Hjörland inskärper dock att  en domänanalys i  hans anda alltid  är  invävd i 
B&I-fältet; jämförelser domäner emellan är inte ett självändamål, utan syftar till 
att  bidra  till  ett  övergripande  teoretiskt  ramverk  för  informationsvetenskap 
(Hjørland, B. 2004, s. 5).

De elva angrepssätten tjänar således som ett nav för att standardisera analyser 
av skilda domäner, så att resultaten kan hänföras till den ackumulerade kunskapen 
inom B&I.  Hjørland  inskriver  sig  i  en  sociokognitiv  tradition,  vilket  får  flera 
intressanta och,  synes det,  berättigade konsekvenser för informationsstudier,  av 
vilka vi kan nämna två här.

För  det  första  möjliggör  skiftet  av  fokus  från  den  enskildes 
informationssökning till sociokulturella betingelser insikten om att den enskildes 
söksätt  inte  utgör ett  primat,  utan att  den enskilde ibland tvingas anpassa sina 
kognitiva scheman till de söksystem och diskurser som råder inom en domän; en 
konstvetare  kan  exempelvis  tvingas  anpassa  sitt  söksätt  om  vederbörande  av 
någon anledning önskar söka i MeSH (Medical Subject Headings), en kontrollerad 
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vokabulär för medicinsk vetenskap.  Denna insikt  leder oss från studier  av den 
generiske  användaren;  i  stället  intar  studier  av  intersektionen  mellan  givna 
användare och givna kunskapsområden (med tillhörande diskursiva praktiker) en 
central plats (jfr Hjørland, B. 2004, s. 5).

För det andra slås vi  av den måhända freudianska insikten att  subjektet  är 
alltid-redan  socialt;  de  kognitiva  processerna  betingas  av  insocialiserade 
meningsskapande strukturer, vilka är beroende av vilken historiskt och kulturellt 
specifik miljö vi växt upp i och bebor (jfr Hjørland, B. 2004, s. 5).

Den centrala behållningen av Hjørlands domänanalys är just hans ansats att 
enhetliggöra en uppsättning angreppssätt, så att B&I-fältet har ett nav att utgå för 
att  analysera domäner i  syfte att  förbättra  informationsförhållandena inom dem 
snarare än att studera dem ur ett rent ämnesperspektiv.

Hjørland, belackarna, berikarna och tillämparna
Robinson  redogör  i  sin  artikel  för  ståndpunkter  för  och  emot  Hjørlands 
domänanalytiska modell  (Robinson, L. 2009). Exempelvis har Hjørland stött på 
patrull för en förment otillräcklig definition av begreppet domän; vidare har man 
berikat  domänanalysen  med  professionsteoretiska  verktyg;  man  har  också 
tillämpat  domänanalys  på  icke-akademiska  områden  såsom  matlagning 
(Robinson,  L. 2009, s.  584). Robinson själv anpassar  Hjørlands  modell  till  ett 
studium av informationsvetenskap som disciplin (Robinson, L. 2009, s. 584).

Hjørlands sociokognitiva perspektiv tycks inbjuda till sociologiska vinklingar; 
exempelvis har bourdieuskt inspirerade domänanalyser förekommit  (Nascimento, 
D. M. & Marteleto, R. M. 2008).

Något om bibliometrins historia
I det följande redogörs för huvuddragen i bibliometrins historia.

Hertzel menar, i sin översikt om bibliometrins historia, att tidigare bibliometri 
hade  ett  uttalat  preserverande  syfte,  medan  nutida  bibliografi  tjänar  ett  rent 
informationssyfte, närmare bestämt att orientera bland en allt mer tätbevuxen flora 
av tidskrifter och sammanslutningar (Hertzel, D. H. 2003, s. 289). 

Hertzels genealogiska kartläggning av bibliometrin avslöjar att termen växte 
fram  ur  termen  statistical  bibliography  (statistisk  bibliografi) (Hertzel,  D.  H. 
2003, ss. 288-289). Detta faktum spinner Hertzel vidare på i sin kartläggning av 
statistikens  historia.  Intressant  härvid  är  insikten  att  statistiken  sedan barnsben 
varit ett politiskt instrument; Hertzel nämner bland annat romerska folkräkningar 
och verbala beskrivningar av den politiska situationen i ett land  (Hertzel, D. H. 
2003, s. 289). Osökt kommer man här att tänka på Coetzees  Life and Times of  
Michael  K.,  där  kartläggningen  av  landet  tjänar  ett  politiskt-militärt  syfte  (jfr 
Coetzee, J. M. & Easton, T. K. N. 1995, s. 592).  Sverige torde för övrigt ha en 
framskjuten plats i statistikens historia, eftersom vi via Lantmäteriverket har en 
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lång tradition av kartläggning av landet. Mest relevant för denna uppsats är dock 
att notera att statistik historiskt sett gärna tjänar ett politiskt syfte; detta bör vi ha i 
åtanke  när  vi  använder  bibliometriska  metoder:  Till  vad  och  för  vilka  ska  de 
användas? 

Hertzel betonar statistikens beroende av sannolikhetsteorier; bruket av dessa 
tillsammans  med  tillhandahållandet  av  information  blev  statistisk  bibliografi, 
föregångaren till  bibliometri  (Hertzel,  D. H. 2003, s. 292). Statistisk bibliografi 
betonar naturligt nog kvantitativa metoder för studiet av publikationer; detta som 
en reaktion  mot  de kvalitativa  metodernas  förmenta  hegemoni  (Hertzel,  D.  H. 
2003,  s.  292).  En  inflytelserik  studie  i  denna  anda  är  Gosnells  analys  av  tre 
boklistor, vilka han använder för att förutsäga obsolescensen (obsolenscensen är 
enkelt uttryckt den takt i vilken böcker sållas bort eller blir irrelevanta (på ett sätt 
som kan mätas med till exempel vikande citeringssiffror) för ett antal böcker. Sina 
resultat  använder  han  sedan  för  att  antyda  möjligheten  att  förutsäga  en  given 
kulturs utvecklingstakt (Hertzel, D. H. 2003, s. 292). En helt vattentätt konstruktiv 
kritik av Gosnells utsagor torde kräva en detaljstudie av hans verk, men vid första 
anblick  faller  det  sig  naturligt  att  problematisera  dels  hans  förståelse  av  just 
böcker  som en av de högre kulturyttringarna,  dels  hans  antagande att  kulturer 
utvecklas: Menar han att kulturer rör sig enligt ett linjärt mönster, mot allt högre 
former av utveckling? Är ett sådant postulat hållbart? Här är det frestande att i en 
sådan  utsaga  läsa  in  de  mindre  behagliga  vetenskapliga  avarterna  av 
socialdarwinism: rasbiologi, frenologi etc.

Raisig  fokuserar  också  han  på  statistisk  analys  av  publikationer;  dock 
inkluderar  han  såväl  tidskrifter  som  böcker  i  sin  studie;  det  är  också  just 
tidskrifterna som enligt Raisig föranleder de mest skiftande tolkningar samt ger 
störst underlag (Hertzel, D. H. 2003, s. 292).

Flertalet ytterligare forskare har använt sig av termen statistical bibliography i 
sina studier av hur ofta tidskrifter inom en disciplin citeras, samt hur analyser av 
tidskrifter avslöjar beroendeförhållanden mellan discipliner (Hertzel, D. H. 2003, 
ss. 292-295). Det är dock på sin plats att notera att dessa studier tycks fokusera 
uteslutande på naturvetenskaperna.

Övergången från statistisk bibliografi till bibliometri svarar Alan Pritchard för 
när han 1969 i en publikation menar att bibliometri är studiet av böcker och andra 
kommunikationsmedier via statistiska och matematiska metoder  (Hertzel,  D. H. 
2003,  s.  295).  Flertalet  B&I-aktörer  hakade  på  definieringstrenden,  varvid 
definitionen av termen bibliometri genomled flertalet utökningar och variationer; 
den definition som Hertzel låter stå sist, och som därigenom diskursivt intar en 
summerande-hegemonisk  position,  dikterar  att  bibliometri  är  det  vetenskapliga 
studiet  av  ”recorded  discourse”  (Hertzel,  D.  H.  2003,  s.  295).  Detta  är  en 
överväldigande bred definition; bibliometri kan enligt denna definition slå över i 
lingvistik  eller  historia,  exempelvis.  Det  är  också  aningen  oklart  vari  det 
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vetenskapliga ska bestå: Är det de kvantitativa metoderna som agerar garanter för 
vetenskaplighet?  I sin egen definition av bibliometrin,  i  vilken hon inte ordnar 
andras  definitioner  utifrån  en  implicit  hierarki  där  den  sist  citerade  får  det 
symboliska slutordet, utan främst antar en egen röst (om än polyfoniskt bemängd 
med citat) inskärper Hertzel  att bibliometri  är just  vetenskapen om ”discourse” 
(det är oklart om hon förstår discourse i en diskursanalytisk, snäv bemärkelse eller 
i  en  vidare,  allmänspråklig  bemärkelse);  att  bibliometri  är  en  bibliografi  som 
använder  sig  av  mätningar  för  att  dels  dokumentera,  dels  förklara 
regelbundenheten i kommunikativa fenomen (Hertzel, D. H. 2003, s. 296).

Hertzel identifierar och avhandlar ett antal verk som intar en central plats i 
bibliometrins daning. Vid en läsning av hennes redovisning blir det snart tydligt 
hur  djupt  och måhända ensidigt  förankrad bibliometrin  är  i  naturvetenskapliga 
paradigmer;  så  jämför  portalgestalterna  Cole  och  Eales  publikationsmönstren 
inom jämförande anatomi med de rytmer som enligt dem underligger all form av 
liv; rimligen ser vi här återspeglingen av Hertzels definition av bibliometri, vilken 
gör gällande att bibliometri studerar regelbundenheten i kommunikation. Denna 
regelbundenhet verkar sprungen ur naturvetenskapliga teorier om rytmer i levande 
organismer: andning, dygnsrytmer etc. Möjligen har detta också en koppling till 
fysikerns syn på vågor i havet eller ljusets rörelse; och till ingenjörens syn på till 
exempel telekommunikation. Frågan huruvida en sådan syn är fullt tillräcklig för 
studiet av just mänsklig kommunikation är dock öppen; senare tiders utmaning av 
det kognitiva paradigmet (med tillhörande schematiska, matematiskt inspirerade 
modeller  baserade  på  treenigheten  avsändare-avsänt-mottagare)  inom  B&I  är 
måhända ett  tecken på att  en naturvetenskaplig  syn på kommunikation  inte  är 
alltigenom tillfyllest (jfr Mäkinen, I. & Sandqvist, K. 2003, s. 191). Central tycks 
följande fråga vara: Hur kan naturvetenskapliga teorier om rytmer och cykler ge 
oss insikter i kommunikationen mellan människor i egenskap av  kulturskapande 
varelser? Det kan vidare vara på sin plats att fråga sig vilka vidare ideologiska, 
epistemologiska och ontologiska förgivettaganden som underligger dessa centrala 
verks utsagor och tillvägagångssätt. Till exempel menar bibliografofilen Hulme att 
kronologiska bibliografier skulle manifestera tillväxten för det mänskliga sinnets 
aktiviteter (Hertzel, D. H. 2003, s. 297). En sådan utsaga förutsätter rimligen dels 
en möjligen ursprungligen judeo-kristet  inspirerad linjär  världsuppfattning (vari 
måhända också evolutionsteorin idéhistoriskt kan inskrivas), en uppfattning som 
tycks ha förgreningar till  en möjligen reformistiskt  kapitalistisk  syn på tillväxt 
som dels ett faktiskt fenomen (ontologiskt giltigt) och dels något önskvärt. I andra 
tankesystem skulle man måhända välja andra sätt; i tankesystem inspirerade av 
cirkulära begrepp såsom hinduiska och buddhistiska tankar om världsutvidgningar 
och  världssammandragningar  i  cykler  skulle  man  således  rimligen  inte  betona 
tillväxt som något kumulativt. Ironiskt nog skulle dock ett sådant synsätt troligen 
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vara  i  viss  mån  analogt  med  den  västerländskt  genererade  naturvetenskapliga 
betoningen av rytmer och cykler …

Det bör sägas att Hulmes bidrag består i att ha propagerat för att bibliometri 
kan visa på historiska svängningar inom olika discipliner. Hulme angav också tre 
intressanta  kriterier  i  sitt  centrala  verk:  1) statistiken  i  hans studie  skulle  vara 
internationell och anpassad för hans syfte; 2) forskningsartiklar måste skiljas från 
utbildningsmaterial  och 3) statistikern måste  ha en kompetent  kunskap om det 
ämnesområde  han  studerar  (Hertzel,  D.  H.  2003,  s.  297). Här  väcker  Hulme 
relevanta frågor om vilka datamängder som är tillräckliga för att dra de slutsatser 
man önskar dra; vilket material som ska ingå i en studie samt hur materialet ska 
definieras och eventuellt indelas i så kallade subsets; och, slutligen, huruvida man 
som bibliometriker bör vara ämnesexpert också. Dessa frågor torde vara relevanta 
också  för  domänanalytiker.  Såväl  Cole  och  Eales  som  Hulme  sätter  också 
statistiken  inom  det  område  de  undersöker  i  samband  med  skiftningar  på 
makronivå: en nedgång i publiceringsmängd kan ha sin orsak i minskad nativitet 
(Hertzel,  D.  H.  2003,  s.  297).  Vidare drar  såväl  Hulme  som Coles  och  Eales 
allmängiltiga slutsatser, vilka rimligen torde kunna verifieras eller falsifieras: ökad 
specialisering är liktydigt med en disciplins tillväxt (det är dock aningen oklart hur 
Coles,  Eales,  Hulme  och  Hertzel  definierar  growth,  det  ord  jag  översatt  som 
'tillväxt';  ordet  tycks  omväxlande  denotera  en  disciplins  mognad  eller  ökande 
publiceringsmängd) (Hertzel, D. H. 2003, s. 297). 

Cason och  Lubotsky är  värda  att  nämnas  eftersom de  grundlade  idén  om 
korsciteringsnätverket;  de  studerade  –  via  enkätintervjuer  och  sedan  en 
citeringsanalys  –  vilka  tidskrifter  psykologer  läser.  Utifrån  de  svar  de  fick 
upprättade  de  en  lista  över  tidskrifter.  Denna  lista  bildade  sedan  bas  för  en 
citeringsanalys som visade vilka referenser i de aktuella tidskrifterna som syftade 
till samma tidskrift, till andra tidskrifter i listan respektive till publikationer som 
inte återfanns i listan (Hertzel, D. H. 2003, s. 297).

Det första steget i  ett  skifte från analysen av publikationer till  analysen av 
citeringar tillskrivs paret Gross (Hertzel, D. H. 2003, s. 298). Detta par valde ut en 
enda tidskrift  som de menade var representativ inom sitt  fält;  fältet  i  fråga var 
amerikansk kemi. Via denna enda tidskrift spårade de sedan citeringar, för att på 
så  vis  kunna  avgöra  vilka  publikationer  som var  relevanta  för  bibliotek  inom 
högre utbildning av kemister  (Hertzel,  D. H. 2003, s. 298). Maken Gross skrev 
ytterligare en inflytelserik artikel; den bestående tesen i denna är att artiklar som 
citeras också efter lång tid, är de artiklar som utgör god vetenskap, vetenskap som 
är av värde för efterföljande forskare (Hertzel, D. H. 2003, s. 298). Möjligen kan 
man  i  ljuset  av  senare  citeringsteorier  ifrågasätta  Gross  oproblematiserade 
antaganden om vad som utgör god vetenskap samt varför artiklar citeras – men 
likväl är steget från mätning av publikationsmängder till mätning och kartläggning 
av  citeringar  ett  steg  framåt  (just  framåt,  för  att  hålla  oss  till  den  linjära, 
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progressionspositiva världsuppfattning vi konstaterat vara central för bibliometrin) 
i bibliometrins historia.

Fussler  tillskrivs  uppfinningen  av  metoden  att  via  givna  key  journals  
framställa en lista av source journals (Hertzel, D. H. 2003, s. 299). För att lyckas 
med detta använde Fussler de nummer av  Physical Review och  Journal of  the 
American  Chemical  Society som publicerades  1899,  1919  och  1939;  ur  dessa 
nummer excerperade han titlarna på de tidskrifter som citerades: dessa citerade 
tidskrifter utgjorde sedan hans lista över source journals (Hertzel, D. H. 2003, s. 
299). Fusslers studier föranledde honom att dra följande slutsats: lejonparten av 
referenser inom ett  forskningsfält  riktas  mot  ett  litet  antal  tidskrifter;  vill  man 
dock få fatt i alla referenser inom fältet, krävs tillgång till ett stort antal tidskrifter, 
varav flera efterfrågas också av andra avdelningar inom ett universitet (vi ser här 
att  Fusslers  undersökning  hade  ett  högst  pragmatiskt  syfte:  att  hjälpa 
universitetsbibliotek att hålla budgeten genom samordnade inköp av tidskrifter) 
(Hertzel, D. H. 2003, s. 299).

Garfield anses ha myntat termen impact factor (Hertzel, D. H. 2003, s. 299). 
Driven  av  en  önskan  att  tillgängliggöra  kritiska  undersökningar  av  befintliga 
studier för att  på så vis  bidra till  att  utplåna återanvändningen av vilseledande 
data,  utvecklade  Garfield  ett  citeringsindex  baserat  på  numeriska  koder:  en 
kodserie för alla tidskrifter som indexerades, och ytterligare en kodserie för alla 
artiklar som indexerades. Artiklarna skulle presenteras i nummerordning efter sin 
tilldelade kod; i anslutning till varje artikel skulle kodnumret för de artiklar som 
citerat artikeln i fråga listas; på så vis skulle citeringsindexet möjliggöra spårandet 
av flöden av idéer  (Hertzel,  D.  H. 2003,  s.  299).  Denna i  citeringar uppmätta 
inverkan för en enskild  artikel  kallade Garfield  artikelns  impact  factor;  ju fler 
citeringar, desto högre impact factor (Hertzel, D. H. 2003, ss. 299-300). Garfield 
drog  flera  slutsatser  av  sina  undersökningar,  bland  annat  en  slutsats  som var 
analog med Fusslers: lejonparten av referenser riktas mot ett litet antal tidskrifter 
(Hertzel, D. H. 2003, s. 300). Garfield drog också upp riktlinjerna för en relativ 
impact  factor;  denna  uppmättes  genom  att  dela  det  antal  gånger  en  tidskrift 
citerats med det antal artiklar den publicerat (under en given period) (Hertzel, D. 
H. 2003, s. 300).

Kesslers  namn  är  förknippat  med  bibliographic  coupling,  en  metod  som 
Kessler använde för att ta reda på vilka verk som delar en eller flera referenser; 
antagandet är  att  verk som citerar samma verk har en affinitet  (Hertzel,  D. H. 
2003, ss. 300-301). Något som förblir oklart är huruvida alla samciterande verk 
förhåller sig till  det citerade verket på samma sätt,  eller om där återfinns såväl 
kritiska som positiva utsagor bland de citerande verken.

Small förde in cociteringen i bibliometrins salonger. Smalls insatser är i viss 
mån en reaktion på Kesslers  bibliographic coupling, en metod han menade var 
statiskt  till  sin karaktär – cociteringen skulle som kontrast  till  detta möjliggöra 
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dynamiska undersökningar av hur intressen skiftade inom olika fält  (Hertzel, D. 
H. 2003, s. 302). Cociteringen går ut på att spåra hur två verk citeras tillsammans i 
efterföljande verk; på så vis kan man spåra sammankopplingar mellan kärnfrågor 
inom ett fält. Styrkan med cocitering skulle då vara möjligheten att fortlöpande, 
dynamiskt,  kunna  övervaka  ändringar  inom  ett  fälts  sammankopplingar  och 
inriktningar (Hertzel, D. H. 2003, s. 302). 

Bibliometrin känner tre fundamentala empiriska lagar: Lotkas lag, Bradfords 
lag och Zipfs lag.

Lotkas lag gör gällande att andelen författare som producerar en given mängd 
verk minskar exponentiellt i takt med att andelen publikationer ökar. Således är 
andelen författare till två artiklar ungefär likvärdig med en fjärdedel av andelen 
författare  till  en  artikel  (Hertzel,  D.  H.  2003,  ss.  303-304).  Lotkas  lag –  som 
definierades som en lag först långt efter Lotkas publikation såg dagens ljus – har 
gett upphov till flertalet empiriska studier samt en stundvis hätsk debatt (Hertzel, 
D.  H.  2003,  ss.  304-306).  Inte  minst  har  man  ifrågasatt  det  underliggande 
antagandet  att  produktivitet  är  ett  otvetydigt  mått  på  bidrag  till  vetenskapen 
(Subramanyam, K. 2003, s. 2565). Det finns försök att  använda Lotkas lag för 
bibliometriska  studier  av  humaniora;  till  exempel  har  Ardanuy,  Urbano  och 
Quintana  funnit  att  Lotkas  lag  är  giltig  för  aspekter  av  katalansk 
litteraturvetenskap  (Ardanuy,  J.,  Urbano,  C.  &  Quintana,  L.  2009b).  Också 
Sharada har tillämpat Lotkas lag inom humaniora (Sharada, B. A. 1993). Man har 
vidare funnit att Lotkas lag gäller inom etnomusikologi (McCreery, L. S., Pao, M. 
L. & Pao, M. L. 1984).

Bradfords  lag gör,  måhända förenklat  uttryckt,  gällande att  ämnesrelevanta 
referenser fördelar sig främst på en liten grupp kärntidskrifter; därefter återfinns 
ämnesrelevanta referenser i en stadigt ökande krets av tidskrifter  (Hertzel, D. H. 
2003,  s.  307).  I  Wikipedia anges  följande  pedagogiska  exempel  för  oss  icke-
matematiker:  en  given  forskare  har  fem kärntidskrifter  inom sitt  ämne.  Dessa 
tidskrifter  publicerar  tolv  artiklar  inom  loppet  av  en  månad.  För  att  finna 
ytterligare  tolv  relevanta  artiklar,  måste  forskaren  konsultera  ytterligare  tio 
tidskrifter (det är oklart varför just 10 anges, men huvudsaken med exemplet är till 
syvende  och  sist  att  ange  Bradfordlagens  relevans  för  att  kunna  förutspå  den 
exponentiellt minskade andelen relevanta artiklar per tidskrift). Man delar därefter 
dessa ytterligare tidskrifters antal med kärntidskrifternas antal: 10/5. Detta ger oss 
talet två, vilket blir den konstant vi sedan ska använda för att multiplicera varje 
led  i  tidskriftssökningen.  När  forskaren  så  har  tittat  i  de  ytterligare  tio 
tidskrifterna, måste han eller hon titta i 10x2 ytterligare tidskrifter, det vill säga 20 
tidskrifter;  därefter  är  det  20x2  som  gäller,  det  vill  säga  40  tidskrifter  (s. 
"Bradford's Law." Wikipedia). 

Bradfords lag har mött kritik, bland annat från Hjørland och Nicolaisen, som 
menar  att  Bradfords vaga definition  av termen  subject gör att  hans lag inte  är 
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objektiv (Nicolaisen, J. & Hjørland, B. 2007; Hjørland, B. & Nicolaisen, J. 2005). 
Bradfords  lag  verkar  dock anses  hjälpsam vid  beståndsplanering för  bibliotek; 
således menar  man i  en artikel  om etnomusikologi att  Bradfords lag kan styra 
inköpsbeslut (McCreery, L. S., Pao, M. L. & Pao, M. L. 1984). Bates vänder i viss 
mån på de slutsatser vartill Bradfords lag inbjuder, i det att hon antyder att just 
humanioraforskare kan hitta mer relevanta artiklar i de yttre zonerna av tidskrifter 
(det  vill  säga zoner  där  forskaren  tvingas  leta  i  ett  exponentiellt  ökande antal 
tidskrifter) – detta just för att de där återfinner de artiklar de inte känner till, och 
vilka således gör det värt letandet; materialet i zon ett och två, det vill säga de 
zoner som har den tätaste koncentrationen av relevanta artiklar  per tidskrift,  är 
oftast redan känt av de humanioraforskare Bates studerar, och bidrar således inte 
nödvändigtvis till att täcka deras informationsbehov (Bates, M. J. 1996, ss. 704-
706).Zainab  och  Goi  undersöker  huruvida  Bradfords  lag  gäller  för  referenser 
funna  i  masteruppsatser  och  doktorsavhandlingar  framlagda  inom  humaniora 
(Zainab,  A.  N.  &  Goi,  S.  S.  1997).  Gordon  använder  Bradfords  lag  vid 
undersökningen av tidskriftsanvändning vid ett mindre specialbibliotek; han finner 
att  humanioratidskrifterna  används i  minst  utsträckning,  samt  att  tidskrifter  på 
icke-engelska språk används ytterst sporadiskt oavsett ämnesinriktning (Gordon, 
M.  1982). Av  detta  kan  vi  dra  slutsatsen  att  när  vi  mäter  dispersion  bland 
publikationer,  bör  också  språkförhållanden  beaktas  som  ett  komplement  till 
Bradfords fokus på subject.

Intuitivt verkar Bradfords relevans för humaniora högst kontingent; en inför 
denna uppsats utförd pilotstudie styrker till viss detta intryck, om än inga bindande 
slutsatser kan dras på basis av denna pilotstudie. Studien består av en analys av 
referenserna  i  ett  antal  artiklar  i  tidskriften  PMLA respektive  tidskriften 
Translation Studies (Apter, E. 2007; Dyer, R. 2007; Folsom, E. 2007; Hawlin, S. 
2007; Knepper, W. 2007; Rzepka, C. J. 2007; Taylor, D. 2007; Zieger, S. 2007; 
Beebee, T. & Amano, I. 2010; Fochi, A. 2010). I Translation Studies gick det att 
skönja  vissa  återkommande  publikationer,  vilket  skulle  kunna  öppna  för  en 
regelbundenhet  besläktad  med  Bradfords  lag  –  men  i  PMLA fanns  inget  klart 
framträdande mönster, utöver en fragmentariserad spridning av referenser till vitt 
skilda  publikationer  (vissa  tidskrifter  återkom,  men  inte  med  någon nämnvärd 
frekvens). Referenserna i  PMLA-materialet i pilotstudien tycks styrka Toms och 
O'Briens  påstående  att  humanisternas  forskningsmönster  är  vittomfamnande 
(Toms, E. G. & O'Brien, H. L. 2008, s. 122).

Bradfords  anglocentriska  frånvaro  av  problematiseringen  av  det  engelska 
språkets primat kan sägas vidlåda också Zipf, fadern till den tredje och sista lagen 
som  utgör  bibliometrins  lagstiftande  stomme  –  dock  inte  i  någon  större 
utsträckning; en rad artiklar utmynnar i ett stöd för Zipflagens relevans för andra 
språk än engelska, även om Ha et al. visar att den statistiska fördelningen skiftar 
något beroende på vilket språk som studeras (Ha, L. Q. m.fl. 2006; Jayaram, B. D. 
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& Vidya,  M. N.  2008;  Kameyama,  H.  2008;  Smith,  R.  2007;  Xiao,  H.  2008; 
Zanette, D. H. & Montemurro, M. A. 2005). Zipfs lag gör gällande att ett ords 
rankning i en lista ordnad efter fallande frekvens står i inverterad proportion till 
dess  frekvens.  Om vi  exempelvis  i  en  given  textmängd  finner  att  det  tionde 
vanligaste ordet förekommer 2653 gånger, kan vi sluta oss till att det hundrade 
vanligaste  ordet  kommer  att  förekomma  265  gånger,  medan  det  tvåhundrade 
vanligaste  ordet  kommer  att  förekomma  133  gånger,  och  så  vidare.  Denna 
uträkning  är  möjlig  på  grund  av  att  ett  ords  rankning  i  en  sådan  lista  står  i 
inverterad proportion till dess frekvens: R x F= K, där R står för rankningen, F för 
frekvensen och K för en konstant. Konstanten bör alltså bli ungefär densamma i 
alla våra tre exempel  ovan, vilket  stämmer:  10 x 2563 = 26530; 100 x 265 = 
26500; 200 x 133 = 26600.

Efter  genomgången  av  bibliometrins  lagar  och  innan  genomgången  av  ett 
antal  centrala begrepp inom bibliometrin,  är det  värt att  notera att bibliometrin 
inte, vilket kan tyckas vid en läsning av Hertzel (2003), är eller bör vara endast en 
statistisk disciplin; det behövs även kvalitativa studier av varför det citeras, samt 
inom vilka kommunikativa sfärer citeringar färdas.

Half-life och obscolescence är termer som refererar till de processer som leder 
till  att  vissa verk faller ur bruk  (Hertzel,  D. H. 2003, s.  317). Det finns ingen 
konsensus om exakt hur dessa två termer bör definieras eller operationaliseras; en 
central aktör inom debatten, Brookes, sammanfattar läget med att konstatera att 
obsolescens  kan  vara  kopplad  till  såväl  Bradfords  teorier  om fördelningen  av 
referenser mellan publikationer som tillväxttakten av publicerade verk inom ett 
fält; Brookes menar vidare att en hög tillväxttakt leder till högre obsolescens (det 
vill  säga  att  verk  blir  obrukbara  snabbare)  samt  till  högre  koncentration  av 
referenser till ett litet antal publikationer) (Hertzel, D. H. 2003, s. 318).

Citeringsindex  är  ytterligare  ett  centralt  begrepp  inom bibliometrin.  Dessa 
index består i regel av två delar: ett index över alla artiklar som publiceras inom 
en given kategori, samt ett index som sorteras efter författare och som listar alla 
artiklar  som  citerats  inom  en  given  kategori  (Hertzel,  D.  H.  2003,  s.  320). 
Felaktiga  citeringar,  felaktigt  eller  inkonsekvent  ifyllda  fält  samt  avbruten 
uppdatering på grund av exempelvis  strypt finansiering är exempel på problem 
som vidhäftar citeringsindex (Hertzel, D. H. 2003, s. 320).

Klusteranalys  är  det  sista  kärnbegreppet  vi  avhandlar  i  denna  uppsats. 
Klusteranalys är i praktiken liktydigt med cociteringsanalys, vad det verkar; denna 
analys  används  för  att  spåra  uppkomsten,  tillväxten  och  utdöendet  av 
vetenskapliga  inriktningar;  vidare  syftar  klusteranalys  till  att  kartlägga  hur 
vetenskapliga inriktningar är organiserade, socialt och intellektuellt  (Hertzel,  D. 
H. 2003, s. 320). Det bör noteras att man på den nyss citerade sidan inskärper att 
klusteranalys är en  indirekt vägvisare; ett visst mått av hermenutisk verksamhet 
måste alltjämt till, synbarligen.
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Translation studies: ett flygfoto
I den första upplagan av  Routledge encyclopedia of translation studies finns ett 
avsnitt  betitlat ”Translation Studies” – i den andra upplagan av samma verk är 
detta avsnitt avlägsnat; vidare talar man i introduktionen till den andra upplagan 
om hur translation studies, från att ha varit ett fält i vardande, nu snarast riskerar 
att tvingas åse hur för fältets centrala begrepp approprieras av angränsande fält; i 
hjørländska termer kan vi säga att vi här möter en domän med en ökad grad av 
konsolidering (Baker, M. 1998; Baker, M. & Saldanha, G. 2009). 

Translation studies är ett ungt akademiskt fält,  endast några decennier ungt 
(Baker, M. 1998, s. 277). Fältet växte fram ur ett antal superdomäner (exempelvis 
jämförande litteratur), eftersom man inom akademin började känna ett behov av 
enhetliga, övergripande teorier om översättning (Baker, M. 1998, s. 277). Holmes 
anses vara dels den som sjösatte termen  translation studies,  dels den förste att 
skissera det framväxande fältets konturer; han utarbetade en överskådlig modell 
över hur fältet  var organiserat  samt inskärpte att  alla delar av fältet  bör berika 
varandra (Baker, M. 1998, ss. 277-279). Enligt Holmes består translation studies 
av dels rena översättningstudier, dels tillämpade dito  (Baker, M. 1998, s. 277). 
Rena översättningsstudier har att beskriva översättningsrelaterade fenomen, men 
också  att  utarbeta  metoder  och  teorier  om  hur  sådana  fenomen  bör  förklaras 
(Baker,  M. 1998, s.  277).  Tillämpade översättningsstudier  syftar till  att  utbilda 
översättare, utveckla och utvärdera ordböcker och termbanker, översättningskritik 
med mera (Baker, M. 1998, ss. 278-279). Vidare riktar Holmes sökljusen mot dels 
metastudiet  av  translation  studies,  dels  metastudiet  av  lämpliga  metoder  och 
modeller;  dessa  två  inriktningar  har  enligt  Baker  uppmärksammats  alltmer  på 
senare tid (Baker, M. & Saldanha, G. 2009, s. 279). Vi tycks således ha att göra 
med en domän i jakt på en identitet; måhända är detta en jakt som är representativ 
för humaniora i stort, ty metahistoria och metateori om det egna fältets historia 
och teorier tycks på modet i de humanistiska lägren.

Toury har företagit en egen kartläggning av translation studies, och därvid valt 
andra skiljelinjer  och tonvikter  än Holmes;  så finner Toury till  exempel  att  de 
tillämpade grenarna, såsom utbildning av översättare, är perifera för fältet – inte 
heller  delar  han Holmes  uppfattning att  fältets  teoretiska grenar  ska ingå i  ett 
ömsesidigt  utbyte  med  de  tillämpade  grenarna;  för  Toury  är  förhållandet  en 
enkelriktad gata (Baker, M. 1998, s. 279). 

Under 1950- och 1960-talet stampade translation studies – som då ännu inte 
enats om sitt tillnamn – i den tillämpade lingvistikens måhända lätt betvingande 
hägn  (Baker,  M.  1998,  s.  279).  Under  1970-  och  1980-talet  bröt  sig  dock 
translation studies fri, för att vidga sina horisonter med insikter från psykologin, 
filosofin, antropologin, cultural studies och andra fält  (Baker, M. 1998, s. 279). 
Denna  nyfikenhet  ledde  till  en  rikedom  av  perspektiv  (såsom  korpusbaserad 
översättningsvetenskap  och  polysystemteori)  –  men  också  till  en 
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fragmentarisering, mot vilken Baker polemiserar, om än i sansad ton (Baker, M. 
1998, s. 279).

Debatten  om  fragmentariseringens  inverkan  på  och  roll  inom  translation 
studies pågår än i dag, fastän fältet har gjort stora landvinningar, inte minst synliga 
i dess välvuxna tidskriftsflora, med ett antal tidskrifter indexerade i såväl Web of  
Science som Scopus. Det är intressant att se att också domänens gamla herrar, det 
vill säga de forskare som verkar inom tillämpad lingvistik, deltar i debatten (Bell, 
R. T. 2001).

Det finns, förutom Holmes och Tourys kartläggningar, bibliometriska ansatser 
inifrån  fältet  självt;  ett  exempel  är  Giles  studie  av  forskning  kring 
konferenstolkning (Gile, D. 2001).

Vetenskaplig kommunikation och teorier om citeringsorsaker
Bibliometrin tycks förlita sig på kvantitativa metoders förmenta vetenskaplighet 
för att befästa sin plats på vetenskapens panteon; dock kan vi konstatera att de tre 
för bibliometrin centrala lagarna är av empirisk art, och att de således inte helt 
lever upp till  de hårda vetenskapernas krav på bortsållning av socialt betingade 
variabler  (jfr Subramanyam, K. 2003, ss. 2568-2569). Vidare vore det nog inte 
önskvärt  eller  åtminstone inte  möjligt  att  lägga de hårda vetenskapernas rutnät 
över i ett i grunden kulturellt fenomen, vilket vetenskaplig kommunikation med 
fog kan sägas vara. Vi kan följaktligen vara behjälpta av kvalitativa metoder. 

En förgrundsgestalt inom studiet av vetenskaplig kommunikation är Hyland. 
Han studerar akademiska texter ur retorisk synvinkel för att klargöra hur författare 
av akademiska texter strävar efter att erbjuda sammanhängande, övertygande och 
läsaranpassade  alster;  bland  annat  har  han  genom studiet  av  textkonventioner 
påvisat att forskare inom humaniora citerar ymnigare än ingenjörer samt att  de 
oftare tillskriver de citerade författarna en attityd till  det innehåll dessa citerade 
författare avhandlar (Hyland, K. 2007; Hyland, K. 1999). Intressant är att Hyland i 
sitt fokus på textmönster och dessas kontingenta relation till distinkta akademiska 
sfärers  närmast  innerverade  sociala  och  epistemologiska  samsyn  tangerar 
foucaultska upptagenheter: texterna(s mönster) skapar skriftställaren, i viss mån – 
det  bör  dock  betonas  att  Hyland  värjer  sig  mot  ett  radikalt  förnekande  av 
subjektets agentiva potential (Hyland, K. 1999, s. 362).

Hyland är  skarpsinnig  i  sin  inringning  av  betydelsen  av  såväl  en  tilltänkt 
läsekrets  som  rent  textuella  konventioner;  han  medvetandegör  den  retoriska 
situationaliteten  i  författandet  av vetenskapliga texter.  Hans fokus  på retoriska 
aspekter av vetenskaplig kommunikation har dock väckt reaktioner; exempelvis 
menar Lillis att en etnografisk blick tillför kunskap om kontexten, inte bara, vilket 
Hyland ger oss, kunskap om texten (Lillis, T. 2008). (Man bör för övrigt notera att 
påståendet  att  Lillis  artikel  är  en  reaktion  på  Hyland  är  en  till  viss  del 
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disciplinspecifik  retorisk  konvention  av  en  inom  humaniora  skolad  författare 
vilken, precis som Hyland blottlägger, försöker skapa en dialog mellan och med 
de aktörer han drar in i sin textuella värld.)

Ytterligare  samtida  forskningsinsatser  tar  egna  grepp  på  vetenskaplig 
kommunikation. Jämförelsen mellan vitt skilda discipliner tycks vara en konstant. 
Så fastställer Harwood, via ostyrda intervjuer, att sociologer väver in kritik i sin 
citering oftare än datavetare gör det; vidare visar han att tilltänkt läsekrets, typ av 
artikel  (empirisk  eller  teoretisk)  samt  publiceringskanal  ledde  till  skillnader 
mellan sociologer och datavetare (Harwood, N. 2009). White drar upp riktlinjerna 
för  en  syntes  av  retorik,  psykologi,  sociologi  och  bibliometri  för  att  ge  en 
integrerad  förståelse  av  citering  (White,  H.  2004,  ss.  111-112).  Nicolaisen 
erbjuder en lägesrapport, och propagerar för en citeringsanalys med utgångspunkt 
i olika kollektivs sociokulturella konventioner  (Nicolaisen, J.  2007, s. 633). En 
sådan propå tycks rimma väl med det fokus på kontext och textkonventioner som 
Lillis respektive Hyland representerar: Månntro vi bevittnar här det kognitivistiska 
paradigmets obsolescens?

Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar
Science  mapping,  det  vill  säga  kartläggning  av  vetenskap, är  en  trend  inom 
bibliometri (Aris, A. m.fl. 2009; Proctor, J. M. & Weber, R. O. 2006; Almerud, P. 
2008; Ardanuy, J., Urbano, C. & Quintana, L. 2009a; de Schryver, G. 2009). 

Translation studies, eller översättningsvetenskap, är också det, i viss mån, en 
trend, då främst inom akademin; också B&I har hoppat på tåget (Högskoleverket 
2003; Lindqvist, Y. 2005; Lindqvist, Y. 2007; Pinto, M. 2007; Leibold, A. 1992; 
Pinto, M. & Sales, D. 2008)

För att sammanväva translation studies och bibliometri avser jag att fokusera 
på följande frågor:

Vad säger  author overlaps, det vill  säga överlappningar av författare, inom 
tidskrifter  i  domänen och mellan tidskrifter  i  domänen och utom domänen om 
translation studies som mognad som domän?

Vad säger innehållsanalys om translation studies mognad som domän? Finns 
begrepp  och  intressen  som  särskiljer  translation  studies  från  super-  eller 
systerdomänerna lingvistik och litteratur?

Vilka  ontologiska,  epistemologiska  och  citeringsnormativa  kärnor 
utkristalliseras i recensioner inom translation studies? Och, som en bifråga: Hur 
bidrar analyser av recensioner till domänanalys och bibliometrisk teori? Hur kan 
man enas om central, delbar kunskap i ett fragmenterat fält som humaniora, där 
serendipitet och oväntade associationer är informationssökningsidealet?
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Samtliga  dessa  frågeställningar  är  starkt  påverkade  av  den  bibliometriska 
analys som de Schryver (2009) genomför. Det är befogat att ha i åtanke att de 
Schryver  är  part  i  målet;  stundom  ger  hans  argumentation  ett  intryck  av  ett 
lansdragande  för  lexikografkåren  (de  Schryver,  G.  2009,  ss.  449,  454,) dock 
verkar hans analys som sådan inte lida av bias. Till exempel problematiserar han 
bruket av statistik för elektroniskt publicerade tidskrifter samt den inkonsekventa 
utformningen av värden i vissa fält i Web of Science (WoS) (de Schryver, G. 2009, 
ss. 427-433). Vissa inslag i de Schryvers undersökning inbjuder till om inte kritik 
så  åtminstone  meditation.  Ett  problem  med  de  Schryvers  nyckelordsanalys, 
exempelvis, är att han inte reder ut hur ett begrepp förhåller sig till sina referenter. 
Är  frånvaron  av  termen  user/s till  exempel  nödvändigtvis  ett  tecken  på  att 
användarcentrerade studier fallit ur fokus inom lexikografi – kan det inte också 
handla om ett byte av terminologi? I detta fall är det sannolikt att de Schryvers 
slutsatser  är  korrekta,  då  han  i  egenskap  av  erfaren  expert  har  följt  fältets 
utveckling;  men likväl  kan det vara på sin plats  att  teoretisera validiteten i  en 
nyckelordsanalys. 

Också  metodologiskt  finns  skäl  att  jakobsbrottas  med  de  Schryver;  han 
redovisar  inte  hur  han  upprättat  sin  bibliometriska  databas  över  tidskriften 
International Journal of Lexicography.

Även de Schryvers användning av material för jämförande innehållsanalyser 
förtjänar en kommentar: han använder diakroniska utsnitt av olika längd, därtill 
nödgad av  Web of  Sciences spräckliga  täckning.  Detta  glapp i  täckningen gör 
rimligen att  en direkt  jämförelse  datamängderna emellan  bör förbli  preliminär; 
samtidigt torde den inte innebära att datamängderna är ojämförliga.

De Schryver väcker också intressanta frågor om vetenskaplig kommunikation, 
i det att han fastställer att vissa lexikografiforskare har övergett publicering i en 
superdomän (nämligen lingvistik) för att i stället publicera sig i tidskrifter som är 
tillhör domänen lexikografi  (de Schryver, G. 2009, s. 449). Det ligger nära till 
hands att detta stryper idéutbytet mellan lingvistik och lexikografi.

Visst är dock att de Schryvers artikel excellerar i dygder: introduktionen av 
konkordansprogram och nyckelordsanalyser i  bibliometrin  är uppfriskande,  och 
visar  att  bibliometrin  kan  berikas  av  andra  fälts  praktiker,  i  detta  fall  av  den 
korpusorienterade  lexikografins  undersökningssätt.  Dock  vore  det  befogat  att 
koppla  en  kvalitativ,  citeringsteoretiskt  understödd  empirisk  undersökning  till 
denna korpusdrivna metod; korpusarna säger oss måhända inte allt vi vill veta om 
hur och varför vissa termer och forskare återkommer oftare än andra. Dock, igen, 
är  de  Schryvers  grepp  att  genom  kollokater  (systematisk  undersökning  av 
närställda ord) relatera vissa begrepp till specifika forskare vällyckat (de Schryver, 
G. 2009, s. 440). Här inskärps forskningens sociala eller etnografiska förankring: 
centrala  idéer  kanaliseras  och  populariseras  via  vissa  forskare;  omvänt  kanske 
vissa forskare är beroende av vissa idéers popularitet.
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Också de Schryvers användning av såväl Web of Science som Google Scholar 
är  relevant,  eftersom  denna  dubbla  källanvändning  problematiserar  bruket  av 
bibliometriska databaser gentemot bruket av sökmotorer;  denna diskussion förs 
också i  bredare bibliometriska kretsar  (Kousha, K.,  Thelwall,  M. & Rezaie,  S. 
2009; Pauly, D. & Stergiou, K. 2005). Vid en läsning av de Schryvers artikel anas 
att valet av Web of Science kan berättigas av en önskan att undvika så kallad fuzzy 
statistics, det vill säga vilseledande statistik orsakad av bland annat sökrobotar. 
Denna diskussion  aktualiserar  dels  statistikens  dubbelspel,  dels  kärnfrågan om 
teknikens tillgång: det låter  sig knappast göra att  kopiera  Googles och  Web of  
Sciences  teknik  (de  Schryver,  G.  2009,  s.  433).  En  fråga  om  ägande  av 
produktionsmedlen:  Marx,  eller  bara  vanlig  rättvisa  och  solidaritet,  gör  sig 
påminda mitt i all akademisk kamp om erkänsla och ökad status.

Ytterligare  ett  tankeväckande  inslag  i  de  Schryvers  undersökning  är  hans 
användning av Highwire Press, en avdelning vid Stanfords universitetsbibliotek. 
Highwire Press  erbjuder  bland annat  listor  över  de mest  lästa  artiklarna  bland 
deras tidskriftsbestånd: Detta väcker indirekt frågan om huruvida bibliometrin inte 
också bör  söka värdera inflytandet  från  lästa alster,  inte  bara tidigare sådana? 
Tidigare hände det att polyhistorer läste in sig på en författares privata bibliotek 
för  att  emulera dennes uppfattningssfär;  en sådan ansats  skulle  troligen fallera 
direkt i  dag,  med den oöverskådliga informationsmängd som möter  oss – men 
likväl  är  just  läsandet  också något som påverkar oss.  Läsandet – och rimligen 
också  lyssnandet  –  skapar  snarast  instinktiva  intertexter  i  oss.  Således  borde 
bibliometrin ta hänsyn också till de invävda, förgivettagna intertexter som så att 
säga föregår citeringen; som aldrig blir en citering men som likväl utgör en texts 
strukturella och epistemologiska stam. Patricia Yaeger talar om ”ghostly citations” 
och  ”unread  citations”,  och  menar  att  tidigare  texter  (med  text avser  vi  här 
meningsbärande utsagor i vad medium de må uppenbara sig) kan förblekna men 
ändå kvarstå som verksamma skikt (Yaeger, P. 2007, ss. 440-442). 

Som ett komplement till den mer kvantitativa undersökningen av translation 
studies, dras ett strå till stacken av undersökningar om citeringsteori, domänanalys 
och teorier om vetenskaplig kommunikation inom genren reviews, det vill säga 
recensioner. Recensioner är ännu understuderade inom bibliometrin  (Hartley, J. 
2006;  Mey,  G.  2004;  Nicolaisen,  J.  2002).  Detta  är  en  nagel  i 
informationsvetenskapens öga, eftersom recensioner utgör ett  ymnighetshorn av 
insikter  för  den  som  vill  förstå  citering,  domänanalys  och  vetenskaplig 
kommunikation.  Recensioner kan bland annat erbjuda oss insikter i  en domäns 
uppfattning om olika läsgrupper, vilket Hellqvist anger som en central komponent 
i humanioratexters karakteristik  (Hellqvist,  B. 2009, s. Mutual Dependency and 
Citation  Practices).  Vidare  kan  recensioner  ge  insikter  i  vad  som  hålls  för 
essentiell ackumulerad kunskap inom en domän, samt vilka citeringsmönster som 
anses exemplariska respektive förkastliga inom domänen.
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Aningen om att  just  recensioner aktualiserar  väsentliga frågeställningar för 
citeringsanalysen  av  humaniora väcktes  vid  en  pilotstudie  utförd  inför  denna 
uppsats.  Pilotstudien  var  synnerligen  preliminär  till  sin  karaktär;  endast  sju 
recensioner  granskades,  på  ett  förhållandevis  flyktigt  sätt  (Roughley,  A.  2009; 
Winston, J. 2009; Ramirez, J. 2009; Kallan, R. A. 2009; Williams, R. V. V. 2009; 
Drabinski,  E.  2009;  Braun,  M.  2004).  I dessa  recensioner  aktualiseras  för  det 
första  frågan  om  hur  tidigare  forskning  bör  redovisas:  försumlighet  gentemot 
tidigare forskning stigmatiseras. För det andra aktualiseras kopplingen mellan den 
argumentation som förs i det recenserade verket och de citeringar som återfinns i 
det. För det tredje aktualiseras frågan om vilken läsekrets ett verk inom humaniora 
har och eller förutsätts ha: En krets av initierade eller en allmän läsekrets, eller 
både och? För det fjärde aktualiseras frågan om vilken kunskap som kan eller 
snarare bör anses som gemensam och självklar  för samtliga formellt  initierade 
medlemmar i ett samfund: Om vad förväntas till exempel konstvetare absolut ha 
kännedom? Vidare kan man fråga sig huruvida förväntningarna på innehållet  i 
denna förgivettagna, kollektiva, internaliserade och insocialiserade kunskapsbank 
skiljer  sig mellan  medlemmar  i  samfundet  och utomstående,  och,  kanske mest 
intressant, mellan olika medlemmar inom samfundet. En femte frågeställning som 
väcks är hur recensioner aktualiserar eller rentav inscenerar uppfattningar om hur 
ny kunskap bör upptas och giltigförklaras (eller ogiltigförklaras): Vilka formella 
och  intellektuella  krav  finns  på  potentiell  kunskap:  Rätt  metod?  Utförlig 
inkludering av tidigare forskning? Vad mer?

I föreliggande studie används recensioner inom translation studies (närmare 
bestämt sådana recensioner som återfinns i  kärntidskrifter inom domänen) som 
material för att urskilja vilka aktörer som underförstås som inneslutna i domänen; 
vidare – sådan är åtminstone förhoppningen – bidrar detta fokus på reviews med 
en pusselbit till bibliometrisk teori i stort. Den övergripande frågan härvid blir:

Vilka  kunskaper,  färdigheter,  intressen  och  inriktningar  tillskrivs  den 
målgrupp vartill recensioner inom domänen riktar sig? 

Källmaterial och metodredovisning

Tidskriftsanalysen
I  ett  tidigt  skede  föll  valet  på  att  analysera  translation  studies  utifrån  tre  för 
domänen centrala tidskrifter.

Valet av just tidskrifter – och, förvisso, valet av just dessa tre tidskrifter – för 
studiet  av  humaniora  är  inte  oproblematiskt.  Humaniora  är  för  det  första  ofta 
underrepresenterat  i  de  databaser  där  tidskrifter  indexeras.  För  det  andra  är 
humaniora ofta förankrat i ett lokalt sammanhang, vilket föranleder publicering i 
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lokala  eller  nationella  tidskrifter;  detta  passar  illa  med  de  stora 
indexeringstjänsternas internationella fokus. För det tredje, och detta relaterar till 
det lokala fokuset, skriver forskare inom humaniora ofta på sitt eget språk, vilket 
lätt  leder  till  marginalisering  om  språket  i  fråga  råkar  vara  ett  annat  än  det 
engelska,  samtidens  lingua  franca  (eller  vår  tids  Tyrannosaurus  Rex,  så  som 
hävdats på sina håll (se Swales, J. M. 1997)). För det fjärde är obsolescensen inom 
humaniora tämligen långdragen, vilket hänger samman med humanisters fäbless 
för  publicering  i  bokform.  Dessa  fyra  förhållanden  är  de  huvudsakliga 
anledningarna till att de två ledande, för att inte säga hegemoniska, källorna för 
bibliometrisk utvärdering, nämligen de internationellt sinnade och engelskspråkigt 
inriktade  Web  of  Science och  Scopus, inte  lämpar  sig  överdrivet  väl  för 
utvärdering av humaniora. Allt det som nämnts hittills i detta stycke är kalkerat 
från  tidigare  forsknings  fynd  (särskrivning  avsedd);  (se  Iribarren-Maestro,  I., 
Lascurain-Sánchez, M. L. & Sanz-Casado, E. 2009). Iribarren, Lascurain-Sánchez 
och Sanz-Casado extrapolerar ur dessa problemområden ett antal förslag till hur 
alternativa bibliometriska metoder för humaniora bör utvecklas. 

Dessa  förslag  är  intressant  och  välbehövliga  –  likväl  föll  valet  på  just 
tidskrifter för studiet av translation studies. Detta berättigas av flera förhållanden. 
För  det  första  erbjuder  Web  of  Science relativt  pålitliga,  analysvänliga  och 
lättillgängliga (förutsatt att man har köpt in sig på tjänsterna) data. För det andra 
erbjuder just tidskrifter ett förhållandevis konsekvent, återkommande och reguljärt 
forum för publikation och inte minst meningsutbyte, vilket torde vara centralt för 
en domäns identitetsproduktion och -reproduktion; detta blir tydligt inte minst i 
tidskriften  Target, som 2000 publicerade en rad debattinlägg om exakt vad som 
utgjorde gemensam mark för translation studies som fält.  En sådan debatt hade 
näppeligen  kunnat  genomföras  i  bokform,  med  den  mer  utdragna 
publiceringsprocess monografier medför. Därmed inte sagt att monografier saknar 
betydelse för translation studies; tvärtom bör det inskärpas att flertalet livaktiga 
bokserier  erbjuder  publikationskanaler  för  translation  studies-forskare;  som 
exempel  kan  nämnas  förlaget  Multilingual  Matters'  Topics  in  Translation  och 
John Benjamins Benjamins Translation Library. Med de Schryver hävdas det dock 
i denna uppsats att just förekomsten av tidskrifter, och inte minst synliggörandet 
av  dessa  genom internationella  databaser  (läs:  Web of  Science och  Scopus)  är 
avgörande  för  en  domäns  konsolidering  och  erkänsla  inom  akademin  (de 
Schryver, G. 2009, ss. 423-425). Tidskrifter tycks dessutom bli allt viktigare också 
inom humaniora (Nederhof, A., Luwel, M. & Moed, H. 2001, s. 242).

En fördel med valet av indexerade tidskrifter som undersökningsmaterial är 
också att det i hög grad går att undvika så kallad fuzzy statistics, det vill säga den 
osäkra  statistik  som lätt  blir  resultatet  av  sökningar  via  Google  Scholar eller 
nätbaserade statistikförsörjande tjänster såsom Highwire Press (jfr de Schryver, G. 
2009, ss. 429-433). 
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Dock  bör  det  noteras  att  flera  forskare  har  framhävt  värdet  av  att  berika 
bibliometriska  studier  med  nätbaserad  statistik  (Kousha,  K.,  Thelwall,  M.  & 
Rezaie, S. 2009; Pauly, D. & Stergiou, K. 2005).

Frågan är dock hur en nätbaserad och monografibaserad studie av translation 
studies  skulle  utföras?  Möjligen  skulle  man  via  det  bibliometriska  verktyget 
Harzing's Publish or Perish kunna kartlägga på förhand bestämda nyckelförfattare 
eller -verk – men risken tycks vara att träffmängden skulle bli oöverskådlig och 
svårinringad.  Eftersom  syftet  med  föreliggande  uppsats  är  att  studera  dels 
strukturer  inom  translation  studies,  dels  hur  recensioner  reproducerar  och 
eventuellt  omformar  dessa  strukturer,  ter  sig  valet  av  tre  tidskrifter  befogat, 
eftersom tidskrifter  utgör ett  reguljärt,  rekurrent  och,  framförallt,  recensionstätt 
publikationsforum.

Valet  föll  på  tre  tidskrifter,  nämligen  Meta,  Perspectives:  studies  in  
translatology och  Target. De  två  förstnämnda  tidskrifterna  bedömdes  som 
relevanta eftersom de vid en pilotstudie visade sig producera flest artiklar inom 
fältet. Denna pilotstudie utfördes 16 november 2009. Det första steget i studien 
bestod  av  en  sökning  på  söksträngen  translation  studies  i  Arts  & Humanities  
Citation Index; denna sökning gav 263 träffar. Därefter utfördes en frekvensanalys 
av dessa 263 träffar, varvid det framgick att just  Perspectives och  Meta  var de 
mest  fertila  artikelproducenterna.  Target, så,  valdes  på  ett  mer  subjektivt  och 
därför,  i  den  kvantitativt  orienterade  värld  av  bibliometri  vari  vi  här  rör  oss, 
måhända mer klandervärt sätt: uppsatsförfattaren bedömde den som intressant på 
grund  av  dess  fokus,  förlag  samt  redaktionella  sammansättning.  Tidskriftens 
renommé  och  internationella  inflytande  är  dock  dokumenterat  i  det  att  den 
indexeras i flera tunga indexeringsdatabaser, exempelvis  MLA Bibliography och, 
inte minst, Scopus. 

Urvalet av material från dessa tre tidskrifter var diakroniskt motiverat: åren 
1972-2008 studerades; detta för att ge en bild av hur domänen har utvecklats samt 
vilka trender som kan skönjas över tid. 1972 var ett lämpligt startår av två skäl. 
För det  första  var  det  först  på sjuttiotalet  som domänen akademiserades  och i 
samband med detta fick sitt namn, via en i breda lager förankrad acceptans av det 
namnförslag som frambringades  av James  Holmes  (Holmes,  J.  1975).  För  det 
andra  inleder  Scopus sin  indexering  av  Meta från  och  med  dess 
sjuttiotalsutgivning.  Vi  har  därmed  en  startpunkt  för  en  mer  systematisk 
indexering  av  de  tidskrifter  som  föreliggande  studie  omfattar.  Slutåret  2008 
försäkrade att också samtida strömningar redovisas i resultatet.  Web of Science 
och Scopus har en asymmetrisk täckning för dessa tre tidskrifter diakroniskt sett, 
men detta bör inte utgöra en oöverstiglig stötesten för denna uppsats, eftersom 
syftet är att se trender och strukturer inom domänen translation studies, inte att 
fälla statistiskt ekvivalerbara utsagor om tidskrifterna som sådana.
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Innehållsanalysen
För  innehållsanalysen  av  Meta,  Perspectives och  Target skapades  en 
abstraktkorpus bestående av, förstås, abstrakter. Detta för att kringgå problemet 
med  upphovsrättsinkräktande  vid  nedladdning  av  samtliga  artiklar  i  ett 
tidskriftsnummer;  i  stället  för  fulltexter  får  abstrakterna  utgöra  råmaterial  för 
analysen.

För  Meta kompilerades  abstraktkorpusen  2010-02-23.  Scopus valdes  för 
excerperingen av abstrakter. Valet mellan  Scopus och  Web of Science var dock 
inte  utan  sina  blindskär,  eftersom  dessa  två  databaser  uppvisade  olika 
träffmängder för Meta: Scopus gav 1889 items mot Web of Sciences 1387 . Vid en 
sporadisk  genomsökning  av  träffarna  i  Scopus påträffades  någon dubblettpost; 
dessa fel torde dock inte ensamma förklara den större träffmängden i Scopus. En 
bidragande förklaring är i stället  rimligen  Scopus överlägsna täckning över tid: 
startår 1971 mot Web of Sciences startår 1992.

Abstrakterna  valdes  med  samma  tidsspann  som  gäller  för 
domänkartläggningen i stort: 1972-2008. För att få fram abstrakterna skrevs först 
söksträngen ”meta” in i sökfältet Publication Name. Därefter kryssades Meta för 
under rubriken Source Title, varefter ett klick på ikonen Limit to gav samtliga 
indexerade dokument för just Meta. Därefter klickades två gånger på länken More 
under  rubriken  Year,  för  att  få  fram samtliga indexerade årgångar.  Efter  detta 
kryssades åren 1972-2008 för; också  Meta kryssades för under rubriken Source 
Title;  vidare  kryssades  Article  för  under  rubriken  Document  Type;  slutligen 
klickades på ikonen Limit to, vilket gav samtliga indexerade artiklar (1532 st.) 
inom Meta från 1972 till och med 2008. Därefter klickades på Date för att få de 
äldsta artiklarna listade först, varvid det framgick att lejonparten av abstrakterna 
var  tillgängliga  endast  genom  CSA  Abstracts.  Jakten  fortsatte  därför  i 
referensdatabasen  CSA  Linguistics  and  Language  Behavior  Abstracts.  Först 
klickades på fliken Search Tools. Väl där söktes den aktuella tidskriften fram via 
länken  Browse  Journal  Name,  vilket  gav  söksträngen  ”JN=(meta)”  i  sökfältet 
Journal  Name.  Vidare  söktes  dokumenttypen  artikel  fram  via  länken  Browse 
Publication  Type,  vilket  gav  söksträngen  ”PT=(journal  article)”  i  sökfältet 
Publication Type. Dessutom valdes 1970 till 2008 som Date Range (1972 fanns 
inte som alternativ). Träffmängden blev 1572, det vill säga fler träffar än i Scopus. 
I  nästa  steg  klickades  på  länken  Save,  Print,  Email.  Väl  där  segmenterades 
sparandet i flera steg, eftersom endast 500 dokument åt gången får sparas. Custom 
format och File Format PC valdes för sparandet. Följande fält inkluderades: AB 
Abstract; AU Author; DE Descriptors; KW Keywords; PY Publication Year; SO 
Source; TI Title. Resultat blev flera .txt-filer, som integrerades till en .txt-fil.

För  Perspectives kompilerades  abstraktkorpusen  2009-12-11.  Denna  gång 
togs  ingen  omväg  via  Web  of  Science,  utan  kosan  styrdes  direkt  mot  CSA 
Abstracts, närmare bestämt  CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts. 
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Där  söktes  Perspectives fram  via  länken  Browse  Journal  Name,  vilket  gav 
söksträngen JN=(perspectives studies in translatology) i sökfältet Journal Name. 
Därefter söktes dokumenttypen artikel fram via länken Browse Publication Type, 
vilket gav söksträngen PT=(journal article) i sökfältet Publication Type. Som Date 
Range valdes  1970 till  2008 (en formalitet,  eftersom tidskriften  startades först 
1993). Detta gav 283 träffar, samma träffmängd som för motsvarande sökning i 
Web of Science. Härefter klickades på länken Save, Print Email. Därefter valdes 
samtliga 283 poster; vidare valdes Custom Format och File Format PC. Följande 
fält inkluderades: AB Abstract; AU Author; DE Descriptors; KW Keywords; PY 
Publication Year; SO Source; TI Title. Resultatet blev en .txt-fil.

För Target kompilerades abstraktkorpusen 2009-12-11 genom att först skriva 
in ”target” i sökfältet ”source title”. I det andra steget begränsades sökmängden 
via  limit  to-ikonen,  vilket  gav  följande  söksträng:  SRCTITLE(target)  AND 
(LIMIT-TO(EXACTSRCTITLE,  "Target")).  Det  tredje  steget  bestod  av  att 
begränsa dokumenttypen till  artiklar,  vilket  gjordes  genom att  klicka  för  rutan 
Articel under rubriken Document Type och sedan klicka på Limit to-ikonen, vilket 
gav följande söksträng: SRCTITLE(target) AND (LIMIT-TO(EXACTSRCTITLE, 
"Target"))  AND  (LIMIT-TO(DOCTYPE,  "ar")).  Detta  gav  243  träffar. 
Abstrakterna  sparades  sedan  i  plain  text-format  (abstraktformat),  via  Scopus 
output-ikon.  Därefter  kopierades  alla  abstraktposter  (all  metadata  inkluderades, 
vilket  måhända  ger  en  något  skev  statistik  vid  ordanalys,  men  vilket  ändå 
bedömdes som nödvändigt för att vid behov kunna spåra nyckelord diakroniskt 
genom att koppla dem till år och nummer) från 2008 till och med 2002, för att 
därpå klistras in i ett  vanligt  textdokument.  För artiklar  från 2001 och tidigare 
saknade  Scopus abstrakter,  men  hänvisade  då  till  CSA  Abstracts,  varifrån 
abstrakter från nyss nämnda tidsspann hämtades. I CSA Abstracts användes fliken 
Search Tools för att få fram endast artiklar ur  Target mellan 1989 (tidskriftens 
startår) och 2001. Som databas valdes  CSA Linguistics and Language Behavior  
Abstracts. Därefter valdes 1989 till 2001 som Date Range. Sedan skrevs ”target” 
in  i  sökfältet  Journal  Name.  Slutligen  valdes  journal  article  från  listan  över 
publikationstyper,  vilket  gav  söksträngen  PT=(journal  article)  i  sökfältet 
Publication Type. Denna sökning gav 174 träffar. Dessa 174 poster sparades sedan 
via  funktionen  Custom  Format.  Följande  fält  valdes  för  inklusion  i  den 
resulterande .txt-filen, vilken sparades via OpenOffice: AB Abstract; AU Author; 
DE Descriptors; KW Keywords; PY Publication Year; SO Source; TI Title. Denna 
.txt-fil  integrerades  sedan  med  .txt-filen  för  Target-abstrakterna  från  2002  till 
2008, så att en samlad .txt-fil fanns att tillgå.

Materialet analyserades slutligen med ett program för lexikal analys, nämligen 
Wordsmith 5.
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Recensionsanalys
Recensionsanalysen presenteras närmare i berört avsnitt längre ner.
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Undersökning

Tidskriftsanalysen
I det följande presenteras analysen av de tre aktuella tidskrifterna.

Meta
Valet av tidsspannet 1972-2008 för  Meta i  Scopus gav en träffmängd på 1862 
poster (sökning utförd 2010-02-03).

Klyftan mellan ett västerländskt fokus och andra fokus är ett markant drag hos 
translation studies, vilket framgår inte minst i vår recensionskorpus. Det är därför 
befogat att börja analysen av  Meta genom att se efter vilka språk som använts i 
denna  tidskrift.  Resultatet  är  tämligen  nedslående  för  en  postkolonialist,  kan 
tyckas:  franska  dominerar  med  1152  poster  –  måhända  naturligt  nog,  givet 
tidskriftens  säte i  Montreal.  Engelskan följer några steg efter, med 695 poster. 
Därefter  följer  övriga stora  europeiska  språk:  tyska får  sju  poster,  spanska sju 
likaså, medan italienska får två. Därmed är listan över publiceringsspråk uttömd. 
Eurocentrismen är total. 

Kompletterar man analysen av vilka språk som används med en analys av 
nyckelord, blir dock bilden något mer global. Visserligen dominerar europeiska 
språk  här  också:  franska  med  382 poster  (plus  sex  poster  för  quebecfranska), 
engelska med 313 (plus sju poster för amerikansk engelska), spanska med 46 och 
tyska med 26. Dock gör sig världsspråket arabiska också gällande med 24 poster. 
Japanska deltar  med 23 poster.  Ryska är också företrätt,  närmare bestämt i  12 
poster. Också afro-asiatiska språk återfinns i listan: 17 poster. Afrikanska språk, 
kort och gott, återfinns likaså i listan, med 5 poster. Den inom translation studies 
uppenbarligen centrala hebreiskan mäktar med 14 poster. Romanska språk listas 
med 11 poster; germanska språk med 10. Fler språk är företrädda i listan, men en 
uppräkning av dessa skulle inte ge ytterligare insikter än dem som presenteras i 
avsnittet om innehållsanalysen. 

Låt oss lämna det rent språkliga för att i stället gå geolingvistiskt tillväga, i 
viss bemärkelse: Vilka institutioner är inblandade i det som publiceras i  Meta? 
Också ur denna analys väller västvärldens dominans fram, i synnerhet franskans: 
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de sju djupast inblandade institutionerna återfinns på fransktalande mark, om än 
såväl i Canada som i Frankrike som i Schweiz.  Dock finns också ett israeliskt 
inslag, nämligen Bar Ilan-universitetet, vilket noterar 10 poster. 

En undersökning av de forskare som publicerat sig i Meta ger vid handen att 
en kärntrupp på 20 personer  kan bedömas som klart  återkommande bidragare: 
samtliga 20 har nämligen publicerat sig minst tre gånger i tidskriften. Bland dessa 
återfinns välbekanta namn såsom Anthony Pym (tre bidrag) och Christiane Nord 
(också hon med tre bidrag). Högst antal bidrag är sex: två forskare har klarat av 
den bedriften, nämligen G.L. Bastin och A. Clas.

Efter denna kärntrupp följer ett tämligen stort segment – 36 forskare – som 
publicerat sig två gånger.

Slutligen har vi en lång lista av engångsbidragare. Bland dessa kan det vara 
värt att göra ett nedslag, hur än impressionistiskt, vid namnet Maria Tymoczko. 
Hon har alltså  bidragit  endast  en gång till  Meta. En föga excellent  insats,  kan 
tyckas  – men breddar  man den bibliometriska  analysen till  att  också innefatta 
monografier, visar det sig att  Tymoczko sedan 1994 har publicerat en handfull 
böcker.  Möjligen  visar  detta  på  monografins  fortsatt  starka  ställning  inom 
humaniora eller  åtminstone inom translation studies.  Det bör noteras att  denna 
breddade  undersökning  genomfördes  via  Libris  2010-03-02.  I  WorldCat, 
genomsökt  samma datum som  Libris,  gav en sökning på 'maria tymoczko' och 
medieavgränsningen 'Book' 21 träffar,  men mångfalden av likartade titlar  samt 
översatta verk gör resultatet svårtytt.

Det har nu gjorts dags att se efter vilka publikationer och vilka medlemmar i 
intelligentian som slåss om rampljuset bland  Metas litteraturförteckningar. Med 
andra ord:  Vilka och vad citeras i  Meta,  sett  till  litteraturförteckningar (det  är 
förstås fullt möjligt att något eller någon omnämns i brödtexten utan att komma 
med i litteraturförteckningen, något som stod klart inte minst vid vår undersökning 
av recensioner)? 

Låt  oss  börja  med  publikationer.  Meta  har  sig  själv  som  mest  refererade 
publikation, med 210 referenser. Det relativt ringa antalet återvändande bidragare 
torde dock tyda på att Meta inte är uteslutande ett självbespeglande kotteri.

I den fortsatta presentationen av citerade publikationer, är det en god idé att 
följa en tematisk struktur: först publikationer inom domänen, och därefter några 
centrala  publikationer  inom  angränsande  domäner.  Bland  de  inomdomänsliga 
publikationer som citeras finner vi  Target (56 citeringar),  Babel (44), Translator 
(38),  Chinese  Translators  Journal (26)  och  Perspectives (16)  –  men  också 
Interpreting (14), vilket visar på att tolkning har en plats inom translation studies. 
En så bred flora av citerade tidskrifter tyder på en välmående tidskriftsflora inom 
domänen, med kommunikation via flera kanaler. Det är också värt att lyfta fram 
just  Chinese  Translators  Journal;  denna  tidskrifts  höga  placering  tyder, 
tillsammans  med  de  många  till  kinesiska  kopplade  utsagorna  i 
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recensionskorpusen,  på  att  mycket  av  kritiken  mot  den  västerlandsfokuserade 
fåran i translation studies kommer från just sinologiskt sinnade forskare – å andra 
sidan kan det helt enkelt tyda på en livaktig globaliserande aktivitet från världens 
folkrikaste  land.  Det är  dock något  förvånande att  så få kinesiska institutioner 
figurerar  i  statistiken  för  Meta från  Scopus,  även  om sådana  institutioner  inte 
saknas:  City  University  of  Hong  Kong  förekommer  i  fyra  poster;  Chinese 
University of Hong Kong förekommer i tre. Lingnan University förekommer i sin 
tur  i  tre  poster.  Nanjing  University  förekommer  i  tre  poster.  Beijing  Foreign 
Affairs College förekommer i två poster. 

Dags så att  se på citeringar från  Meta till  publikationer  inom angränsande 
domäner.  Detta torde säga något om vilka discipliner som påverkar translation 
studies. 

Den första  granndomän som gör  sin  närvaro kännbar  är,  föga förvånande, 
translation studies moderdomän: lingvistiken. Likaledes föga förvånande är att två 
av de mest citerade tidskrifterna syftar specifikt till engelska respektive franska; 
det  handlar  om  English  for  Specific  Purposes (13  citeringar)  och  Langue 
Francaise  (12).  Självfallet  finns  fler  exempel  att  nämna,  men  lingvistikens 
deleuziska invecklande av translation studies betonas denna uppsats igenom, så 
den behövs inte intrummas ytterligare just här.

I stället förtjänar psykologins vikt ett omnämnande. Denna vikt framgår av 
citerade  publikationer  såsom  American  Psychologist  (åtta  citeringar)  och 
Quarterly Journal of Experimental Psychology (fem). Publikationer såsom Brain 
and Language (fem citeringar) och Cognitive Psychology (fem) ger oss en aning 
om  att  det  företrädesvis  handlar  om  kognitiv  psykologi.  Dock  finns  andra 
tendenser, vilket de fyra citeringarna i riktning mot  Journal of Personality and 
Social Psychology visar. Överlag dominerar dock intresset för det kognitiva.

Värt att notera är att informationsvetenskapen har tentakler inuti translation 
studies, vilket såväl det femfaldiga citerandet av Journal of the American Society  
for  Information  Science som  det  fyrfaldigade  citerandet  av  Scientometrics 
omvittnar. 

Värd att notera är också kopplingen mellan exegetik och translation studies: 
de fyra citeringarna riktade till Bible Translator illustrerar denna koppling. 

Också litteraturvetenskapen är naturligtvis representerad: som smakprov kan 
nämnas Poetics Today (nio citeringar).

Det multidisciplinära draget hos translation studies överväldigar gång på gång, 
inte minst vid genomgången av citerade publikationer. Så finner vi exempelvis tre 
citeringar av International Journal of Advertising. Och, för all del, tre citeringar 
av Drama and Theatre in Nigeria.

Det går inte att förneka att studiet av translation studies inpräntar intrycket av 
en domän med en oöverskådlig aptit.

Så har turen kommit till att se på vilka som citeras flitigast i Meta.
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Först riktas blicken mot namn  inom translation studies. Genast måste dock 
föregående  utsaga  dekonstrueras:  det  finns  inget  ”inom  translation  studies”. 
Tillspetsat uttryckt – men syftet är att fullt ut framkalla förståelse för hur vanskligt 
det är att kategorisera de forskare som publicerar sig inom domänen. Salah Mejri 
är ett gott exempel på detta: den mest citerade i sammanhanget, har skrivit om 
lexikologi,  semantik,  översättning,  fraseologi;  om allt.  Ändock:  de  20  flitigast 
citerade inomdomänsliga – trots allt – namnen lyder som följer:

1 Salah Mejri, 30 citeringar

2 J.R. Ladmiral, 28 citeringar

3 J. Delisle, 26 citeringar 

4 W. Wilss, 26 citeringar

5 G. Gross, 24 citeringar

6 D. Gile, 23 citeringar

7 D. Gouadec, 21 citeringar

8 A. Pym, 21 citeringar

9 P.-A. Buvet, 18 citeringar

10 X. Jun, 17 citeringar

11 M. Lederer, 17 citeringar

12 D. Seleskovitch, 17 citeringar

13 C. Durieux, 16 citeringar

14 J. House, 16 citeringar

15 S. Tirkkonen-Condit, 16 citeringar

16 A. Berman, 13 citeringar 

17 M. Baker, 12 citeringar

18 L. Venuti, 12 citeringar

19 H. Lee-Jahnke, 11 citeringar

20 F. Pochhacker, 11 citeringar 

En första metodologisk invändning i sammanhanget är att ovanstående lista har 
kompilerats utan sortering efter dokumenttyp: såväl recensioner som artiklar som 
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övrigt  innefattas  alltså  potentiellt  av  citeringarna.  En  andra  invändning  är  att 
antalet självciteringar inte har undersökts.

Det är slående hur många franskklingande namn som toppar listan.  Varför 
dyker dessa namn upp här, men inte i recensionskorpusen eller abstraktkorpusen? 
De tycks vara specifika för  Meta.  Exempelvis är Mejri aktuell mycket tack vare 
sitt fransk-arabiska kontrastiva fokus. Delisle är också frankocentrisk och skriver 
på franska. Likaså Jun, Durieux, Gross och Berman. Man frestas här att slunga ur 
sig  hypotesen  att  språklig  hemmahörighet  är  viktigare  och  mer 
gemenskapsskapande  än  disciplinär  dito:  franskfokuserade  lingvister  har  mer 
gemensamt med franskfokuserade translation studies-forskare än med till exempel 
amerikanska lingvister. Något kan det ligga i en sådan spekulation.  Dock finns 
undatag från den galliska dominansen: Wilss håller sig till tyskan. Överlag är det 
dock rimligt att påstå att listan ovan säger mer om Meta än om domänen i stort. 
Samtidigt kan man lika gärna vända på det och alltså påstå att  Meta säger något 
om domänen: en anrik, produktiv tidskrift med ett världsspråk i fokus. 

Det är vidare värt att nämna att många av de författare som figurerar i listan 
forskar på tolkning – av intresse i sammanhanget är att tolkningsforskning tycks 
stå för en stor del av upptagenheten med det kognitiva inom translation studies. 
Ett  exempel  på  en  forskare  som  sammanför  kognitionsforskning  och 
tolkningsforskning är Seleskovitch. 

Genomgången av utomdomänsliga namn, så: många bekanta namn skymtar 
förbi: Umberto Eco (13 citeringar), Lakoff (11 citeringar), Halliday (10 citeringar) 
och Bourdieu (åtta citeringar) är de mest frekvent förekommande namnen.

Några avslutande ord om Meta. De citerade verken och figurerna uppvisar ett 
ansenliga  tidsspann:  från  1823  och  framåt.  Domänen  har  alltså  djupa 
tidsperspektiv;  avstampet  i  1800-talet  antyder  rötter  i  romantikens  intresse  för 
folkmål  och  (national)kulturella  spörsmål:  inte  minst  de  fem  citeringarna  av 
Schleiermacher skvallrar härom.

Perspectives
Undersökningen av  Perspectives: Studies in Translatology utfördes 2010-03-03 
via Web of Science. 1993-2009 användes som tidsspann; tidskriften uppstod 1993. 
Följande  sökparametrar  användes,  vilket  resulterade  i  579  träffar:  Publication 
Name=(perspectives:  studies  in  translatology)  – Timespan=All  Years. 
Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI. År 2009 medtogs alltså i analysen, 
till skillnad från vad som är fallet med Meta-analysen. Inkluderandet av år 2009 
för  Perspectives ger en mer fullödig datamängd att bearbeta, samtidigt som det 
inte  torde  påverka  validiteten  nämnvärt:  analysen  siktar  inte  mot  exakta 
kronologiska avgränsningar, utan mot en allmän kartläggning av domänen.
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Precis som i analysen av  Meta inleds med att se vilka språk som används. 
Engelska  dominerar  med  567 poster;  den  enda  kombattanten  är  spanska,  som 
noterar  med  12  poster.  Här  skiljer  sig  Perspectives betydligt  från  Meta. 
Engelskans dominans kan här tyckas naturlig med tanke på att Perspectives är tätt 
knuten till  universitetet  i Köpenhamn. Det vore rimligen inte tillrådligt att i  en 
internationalitetsivrande  omgivning  ge  ut  en  tidskrift  om  översättning  vari 
lejonparten  av  dokumenten  publicerades  på  det  i  sammanhanget  tämligen 
marginella språket danska – Meta, knuten till universitetsvärlden i Montreal, kan 
dock kosta på sig att använda sitt mer spridda ”modersmål” franska.

Perspectives'  täta kopplingar till universitetet i Köpenhamn står klara vid en 
analys av vilka institutioner som är inblandade i det som publiceras i tidskriften; i 
Web of Science stoltserar följande term på förstaplatsen: UNIV COPENHAGEN 
(61). Också andra danska lärosäten får dock plats. 

Perspectives' 579  poster  mot  Metas  1862  gör  att  man  med  fördel  kan 
presentera Perspectives på ett mer heltäckande, listartat sätt. Låt oss således räkna 
upp vilka länder som är tongivande aktörer inom Perspectives. Nedanstående lista 
har sammanställts genom att sammanföra samtliga institutioner från ett givet land 
till  en  kategori,  nämligen,  naturligt  nog,  den  aktuella  nationen.  Flera 
metodologiska våtmarker måste beträdas härvid. Exempelvis baserar sig listan på 
endast  de  första  hundra  institutionerna  listade  i  Web  of  Science;  detta  för  att 
bibehålla en balans mellan hanterliga datamängder och en någorlunda inträngande 
men samtidigt  överskådlig bild  av domänen.  Här tvingas man tampas med det 
statistiska  tillvägagångssättets  skuggsida:  i  fokuset  på  övergripande  mönster 
suddas  detaljer  ut.  Ytterligare  ett  problem  är  nationsbegreppet  självt:  Är  det 
relevant för Spanien, till exempel? I synnerhet inom ramen för translation studies 
är  det  troligen  mer  befogat  att  tala  om  språkområden:  till  exempel  är  det 
förmodligen mer belysande att betrakta  Universitat Autònoma de Barcelona som 
kopplat till språket katalanska snarare än nationen Spanien. Likväl har här valts att 
hemfalla åt förenklingar – i pedagogikens namn. Ännu ett problem är sorteringen 
efter  dokumenttyp;  någon  sådan  sortering  har  inte  gjorts  i  föreliggande  fall. 
Slutligen finns problemet med fuzzy statistics: listan har sammanställts manuellt, 
genom att gå igenom de hundra första institutionerna; dock kunde man lika väl ha 
använt  kategorin  Countries/Territories  i  Web  of  Science.  En  pilotsökning  på 
Sweden gav dock tvetydiga resultat; vid en klickning på länken more options / 
values  …  under  kategorin  Countries/Territories  angavs  att  Sweden 
representerades  i  fem  poster;  efter  ett  klick  på  länken  Analyze  results  blev 
resultatet dock endast tre poster. Den manuella genomgången hade också fördelen 
att den gav en uppfattning om exakt vilka institutioner som varit involverade i 
Perspectives.

Listan, så.
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1 Kina (98 poster)

2 Danmark (73 poster)

3 Ryssland (39 poster)

4 Spanien (30 poster)

5 Polen (22 poster)

6 Ungern (20 poster)

7 Belgien (19 poster)

8 USA (14 poster)

9 Rumänien (12 poster)

9 Slovenien (12 poster)

9 Österrike (12 poster)

10 England (11 poster) 

11 Jordanien (10 poster)

12 Finland (åtta poster)

13 Benin (fem poster)

13 Indien (fem poster)

14 Iran (fyra poster)

14 Irland (fyra poster)

15 Turkiet (tre poster)

15 Litauen (tre poster)

16 Australien (två poster)

16 Brasilien (två poster) 

16 Grekland (två poster)

16 Island (två poster)

16 Israel (två poster)

16 Kroatien (två poster)

16 Nya Zeeland (två poster)

16 Skottland (två poster)

16 Sverige (två poster)

16 Sydafrika (två poster)
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16 Tyskland (två poster)

16 Zimbabwe (två poster)

17 Japan (en post)

17 Europa (en post för European Parliament)

Först av allt kan i korthet nämnas att vissa länders framskjuta position förvånar. 
Jordanien är främst bland dessa överraskningar. Åter andra länder förvånar med 
sin marginella ställning. Det mest slående exemplet är nog Tyskland, som mäktar 
med endast två poster – denna fattigdom ter sig ännu märkligare med tanke på 
Danmarks närhet till Tyskland. Också Indien är dock undanskymt inom translation 
studies, av allt att döma; detta kan bero på den språkligt heterogena situationen i 
Indien. 

Också  Israel,  ett  språkområde  som  av  abstraktkorpusen  och 
recensionskorpusen  att  döma  spelar  något  av  en  nyckelroll  inom  translation 
studies, är förvånansvärt passivt: endast två poster. 

Man kan vid en jämförelse mellan Kinas förkrossande dominans och USA:s 
relativa  mediokritet  se  en  motsättning  mellan  den  härskande  supermaktens 
indolens  och  ointresse  för  att  ödmjukt  känna  in  fenomen  utanför  de  egna 
gränserna  ställd  mot  en  supermakts  in  spe  intensiva  scramble  for  the  global  
market? Något som dock komplicerar bilden betydligt är det faktum att mycket av 
USA:s översättningsforskning bedrivs inom ramen för militär verksamhet; syftet 
tycks  vara  att  reproducera  militärt  herravälde  snarare  än  att  dela  med  sig  av 
forskningsfynd inom ett internationellt forskarsamfund (jfr Pratt, M. L. 2009). 

Hur ser då mönstret av återkommande författare ut? De data som presenteras 
här har tagits fram genom att i Web of Science välja Analyze results och sedan 
välja inställningarna ”Analyze: Up to 1000 records”, ”Set display options: show 
the top 500 Results. Minimum record count (Threshold): 1” samt ”Sort by: Record 
count”. Återigen bör det betonas att resultaten inte är sorterade efter dokumenttyp.

Det  står  direkt  klart  att  Perspectives har  en  skara  av  mycket  flitigt 
förekommande författare; här skiljer sig tidskriften från  Meta. Två författare har 
mäktat med över 20 bidrag: C. Dollerup med 25 bidrag och JZ Xu med 23. En 
sortering efter dokumenttyp för Dollerups bidrag ger vid handen att han bidragit 
med 14 bokrecensioner, sju artiklar och fyra ”editorial material”. Ytterligare fyra 
författare kravlar sig över tiotalet bidrag. Det handlar om följande:

1 C. Pagnoulle (19 bidrag)

2 S. Albert (17 bidrag)
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3 V. Shevchuk (15 bidrag)

4 V. Khairoulline (15 bidrag)

Av denna kvartett får vi insikten att östblocket infiltrerat  Perspectives: Albert är 
ungrare,  Shevchuk  och  Khairoulline  är  ryssar.  Pagnoulle  är  förvisso  belgiska, 
vilket nyanserar bilden något.

Efter  dessa  produktiva  bidragare,  kommer  en  klunga  bestående  av  36 
författare som har bidragit minst tre gånger. Sedan följer 48 tvågångersbidragare. 
Resten, det  vill  säga majoriteten,  har stått  för endast  ett  bidrag. Allt  detta med 
förbehåll  sagt:  Web  of  Science-datan  är  inte  entydig,  särskilt  inte 
författarinformationen; författare anger sina namn olika vid olika tillfällen, vilket 
osäkrar statistiken.

För analysen av Meta användes Scopus. Perspectives analyseras dock via Web 
of  Science,  vilket  medför  andra  förutsättningar.  För  det  första  låter  det  sig 
konstatera att Perspectives ägnar sig åt ymnig självcitering: citeringarna är 122 till 
antalet medräknat självciteringar – men antalet sjunker till 48 om man exkluderar 
självciteringar via funktionen ”View without self-citations”.

I stället för att som med Meta se på vilka publikationer som citeras, fokuseras 
det denna gång på vilka citeringsmönster som framgår av de fem mest citerade 
artiklarna  i  Perspectives.  Detta  förfarande  framtvingas  av  Web  of  Sciences 
betingelser, men utgör samtidigt ett metodologiskt komplement till  analysen av 
Meta.  Självfallet  kan  man  invända  att  de  olikartade  tillvägagångssätten  gör 
resultaten tidskrifterna emellan svårjämförliga; det är en kritik som uppsatsen i sin 
helhet förhoppningsvis tål. De fem mest citerade artiklarna är:

1 ”Translating cultural differences”, Y.F. Sun, 2003 

2 ”Translation as a cultural world system”, J. Heilbron, 2000

3 ”Eye-tracking and translation memory matches”, S. O'Brien, 2006

4 ”Co-prints and translation”, C. Dollerup och S. Orel-Kos, 2001

5 ”A relevance-based approach to poetry in translation”, M. Dahlgren, 2000 
 

Notera att antalet  citeringar räknas ut baserat på vad som finns indexerat  inom 
Web of Science. 

Följande  finns  att  notera  om  ”Translating  cultural  differences”.  Related 
records-funktionen i Web of Science användes för artikelns samtliga 14 referenser. 
Denna  funktion  kalkyrerar  vilka  dokument  som  delar  referenser  med 
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källdokumentet. Det visar sig att ”Translating cultural differences” inte i något fall 
delar fler än en referens med något annat dokument. Dock avslöjar denna analys 
den  disciplinära  spridning  som  translation  studies  uppvisar:  följande  tio 
publikationer hamnar i topp på related records-listan när man använder Relevance 
som sorteringskriterium:

1 TDR – The Drama Review – A Journal of Performance Studies 

2 Filozofia 

3 Nineteenth Century Prose

4 European Legacy – Toward New Paradigms 

5 Rhetoric Society Quarterly

6 Revue des langues romanes

7 Publications of the Modern Language Association of America

8 Novel – A Forum on Fiction 

9 Meta 

10 Inquiry – An Interdisciplinary Journal of Philosophy

”Translation as a cultural world system” ger då ett mer intressant resultat, troligen 
för att den har 50 referenser mot föregående artikels 14. Nedan följer de tio första 
träffarna (sortering på Relevance):

1 ”On the history of translation in Spain: contexts, methods, achievements”, Meta, 
2005 (fem referenser gemensamt)

2 ”Metaphor and translation: some implications of a cognitive approach”, Journal  
of Pragmatics, 2004, (fyra referenser gemensamt)

3  ”The successful translator, the evolution of Homo-Transferens”,  Perspectives, 
1995 (fyra referenser gemensamt)

4  ”Translators'  prefaces  as  documentary  sources  for  translation  studies”, 
Perspectives, 2009 (tre referenser gemensamt)

5  ”Self-Translation  as  Minorization  Process:  Nancy  Huston's  Limbes/Limbo”, 
Sub-stance, 2009 (tre referenser gemensamt)

6 ”Finding Translations. On the Use of Bibliographical Databases in Translation 
History”, Meta, 2009 (tre referenser gemensamt)
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7  ”Quebec  fiction  translated  in  Spain:  a  network  question”,  Meta,  2007  (tre 
referenser gemensamt)

8  ”Translation  and  the  relativity  of  cultural  identities”,  Neohelicon, 2007  (tre 
referenser gemensamt))

9  ”Currencies  of  exchange:  Literature  and  the  future  of  European  language 
diversity”, Futures, 2006 (tre referenser gemensamt)

10 ”Cultural education and the canon – A comparative analysis of the content of 
secondary school exams for music and art in England, France, Germany, and 
the Netherlands, 1990-2004”, Poetics, 2005 (tre referenser gemensamt)

Förutom att  visa  på citeringsflöden mellan  Meta och  Perspectives,  och mellan 
Perspectives och  Perspectives,  klargör ovanstående lista  att  undersökningen av 
vilka dokument som citerar samma dokument ger relevanta resultat;  det verkar 
onekligen  som om många av  dokumenten  i  listan  ovan uppvisar  ett  tematiskt 
släktskap med vår Perspectives-artikel.

Låt oss så prova en annan infallsvinkel med den tredje artikeln, ”Eye-tracking 
and translation memory matches”: I vilka tidskrifter citeras denna artikel (baserat 
på  de databaser  inom  Web of  Science som går att  få  tillgång till  via  Uppsala 
universitetsbibliotek)?  Artikeln  citeras  fyra  gånger  enligt  den  information  som 
möter i Full Record-fönstret i  Web of Science – men när man trycker på länken 
Times Cited dyker endast tre dokument upp, nämligen följande:

1 ”Process Research into the Development  of Translation Competence:  Where 
Are We, And Where Do We Need to Go?”, Across Languages and Cultures, 
2009

2  ”Exploring  Translation  and  Interpreting  Hybrids.  The  Case  of  Sight 
Translation”, Meta, 2009

3 ”Translating and Revising for Localisation: What do We Know? What do We 
Need to Know?”, Perspectives, 2008 

Om inte annat visar det första dokumentet i ovanstående lista att processinriktad 
översättningsteori fortfarande är livaktig inom translation studies.

Vi provar ännu en ny infallsvinkel med ”Co-prints and translation”. Visst kan 
det hävdas att denna mångfald av infallsvinklar gör resultaten svårjämförliga och 
att  den  leder  till  spretig  forskning  –  å  andra  sidan  visar  denna  mångfald  på 
bredden i vad som kan åstadkommas med bibliometrisk analys via marknadens 
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mest inmutade verktyg. Denna gång ska vi se på de referenser som återfinns i 
artikeln. Vid analysen av dessa blir det nämligen tydligt att tät kommunikation 
sker  mellan  domänens  centrala  tidskrifter,  samt  att  vissa  nyckelnamn figurerar 
flitigt – i den mån så absoluta utsagor kan fällas på grundval av en artikel. Låt oss 
dock våga oss på att se denna artikel som någorlunda prototypisk. Först av allt bör 
nämnas att Dollerup idkar självcitering: två av de 11 referenserna är till hans egna 
verk.  Ytterligare  en  tillägnas  centralgestalten  Mona  Baker;  denna  referens 
hänvisar till en av henne författad artikel i tidskriften Target från 2000. Ytterligare 
två  referenser  utgör  också  de  ett  slags  självcitering:  de  hänvisar  till  artiklar  i 
Perspectives.

Slutligen har turen så kommit till ”A relevance-based approach to poetry in 
translation”. Denna artikel är kanske mest intressant för att den, tillsammans med 
sin författare, förkroppsligar en diasporisk domän. Marta Dahlgren, som skrivit 
artikeln, föddes i Sverige men verkar nu i Vigo, Spanien. Hon är filosofie doktor i 
engelska. Hennes artikel har i sin tur citerats av en turkiska verksam i Skottland 
och Finland samt habiliterad i England.

Target
Target analyserades 2010-03-05 via Scopus. Liksom för Perspectives inkluderades 
samtliga år som täcks av den indexerande instansen, i detta fall 1989-2009 (18 
poster  från  2010 inkluderades  dock för  citeringsanalysen).  Det  bör  noteras  att 
antalet träffar varierade också inom en och samma söksession: från 589 till 579. 
Det är oklart exakt varpå detta berodde, men möjligen har det att göra med att inte 
alla dokument har indexerats med samma djup; träffmängden sjönk i takt med att 
fler kategorier klickades fram via funktionen Add Categories. De kategorier som 
vi  valde  att  göra synliga i  Scopus gränssnitt  är  följande:  Source Title,  Author 
Name, Year, Affiliation, Subject Area, Language, Keyword och Document Type.

Låt oss först se efter vilka språk det skrivs på i Target. Liksom i Perspectives 
dominerar  engelskan  med  475  dokument.  Därpå  följer  dock  franskan  med  71 
dokument;  här anas en viss  likhet  med  Meta.  Tyska kommer  härnäst,  med 32 
dokument. Slutligen noterar spanska ett dokument.

Bilden  nyanseras  inte  nämnvärt  om  man  kompletterar  analysen  av 
publiceringsspråk med en analys av nyckelord. Nedan följer en manipulerad lista 
över vilka språk som studeras, som utgör studieobjekt. Manipulationen består i att 
olika koder för samma språk har sammanförts till en kategori. I listan görs således 
ingen  skillnad  mellan  studiet  av  exempelvis  engelska  som  andraspråk  och 
engelska rätt och slätt.  Vidare har länder som nyckelord förbisetts; så återfinns 
exempelvis inte i listan de två poster vilka har Spain som nyckelord. Listan:
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1 Engelska (40 poster)

2 Tyska (14 poster)

3 Franska (nio poster)

4 Finska (sju poster)

5 Hebreiska (sex poster)

5 Spanska (sex poster)

6 Arabiska (fem poster)

6 Grekiska (fem poster)

7 Japanska (två poster)

7 Kinesiska (två poster)

7 Portugisiska (två poster)

Engelskan dominerar,  som synes  – intressant  är  dock att  kinesiskan  har  en så 
undanskymd  ställning,  till  skillnad  från  dess  överskuggande  inblandning  i 
Perspectives.  Det är dock vanskligt att av en endast (ytligt) statistisk analys dra 
alltför  långtgående slutsatser.  Det är till  exempel  möjligt  att  flera av språken i 
listan  ovan  studeras  ur  ett  kontrastivt  perspektiv  av  sinologiskt  förankrade 
forskare.  Vidare  är  kinesiska  institutioner  inblandade  i  Target;  dock  är  deras 
numerär försumbar i jämförelse med den som står att finna hos Perspectives.

Ytterligare  ett  lätt  förvånande  faktum  är  finskans  centrala  roll  som 
studieobjekt.  Det ligger nära till  hands att  koppla detta till  finska institutioners 
flitiga bidragande till  tidskriften:  två finska institutioner återfinns på topp-fem-
listan  över  medverkande institutioner.  Av dessa två toppar  Joensuun Yliopisto 
listan  med nio poster.  Självfallet  kan det  inte  med absolut  säkerhet hävdas att 
samtliga dessa poster syftar till dokument vari finska står som studieobjekt; men 
helt orimligt att hävda ett sådant förhållande som troligt är det inte.

Hebreiskan  förtjänar  en  kommentar;  hebreiskans  proportionerligt  starka 
ställning  återspeglas  i  inblandade  institutioner:  universitetet  i  Tel  Aviv  (åtta 
poster) och universitetet i Bar-Ilan (sju poster) är den andra respektive tredje mest 
förekommande institutionen i tidskriften, enligt  Scopus' Affiliation-kategori. Att 
Targets så kallade founding editor – Gideon Toury – är israel torde spela in i nyss 
nämnda israeliska institutioners framskjutna position.

Vi har redan nämnt något litet  om vilka institutioner  som tornar upp sig i 
Target.  Låt oss därför nu nöja oss med en lista över vilka länder som figurerar i 
Affiliation-listan. Listan nedan har sammanställts genom att alla institutioner från 
ett  land sammanförts  under  nämnda land;  institutionerna  nämns  inom parentes 
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exakt  så  som  de  skrivs  ut  i  Scopus.  Det  bör  också  påpekas  att  13  listade 
institutioner inte har tagits med, eftersom det inte gick att sortera dem inom något 
land på grundval av deras namn; det handlar om namn såsom Faculty Arts (sic!). 
Samtliga dessa institutioner listas med endast en post, så statistiskt utgör bortvalet 
av dem ingen katastrof. Slutligen bör påpekas att vissa institutionsnamn snarast 
verkar hänvisa till adresser; ett exempel är F. Haverschmidtlaan 60.

1 England, 23 poster (University of Manchester, Middlesex University), Research 
Centre  English and Applied  Linguistics,  European Studies  Research Instit, 
Applied  Psychology  Center  Kent  State  U,  University  of  East  Anglia, 
University of Salford, Goldsmiths College, University of Leeds, University of 
York,  University  of  Birmingham,  University  of  Canterbury,  University  of 
Surrey, UCL, University of Exeter, The University of Warwick)

2  Finland, 23 poster (Joensuun Yliopisto,  Helsingin Yliopisto,  Turun yliopisto, 
Tampereen  Yliopisto,  Kotimaisten  kielten  tutkimuskeskus,  Jyväskylän 
Yliopisto) 

3 Belgien, 19 poster (Lessius University College, Katholieke Universiteit Leuven, 
Universiteit  Gent,  Katholieke  Vlaamse  Hogeschool,  Faculteit  Letteren, 
Faculteit  Letteren (förekommer två gånger, ja),  Lessius University College, 
Lessius  University  College  (ja,  förekommer  tre  gånger),  Hogeschool 
Antwerpen, Lessius Hogeschool, Universiteit Antwerpen, Free Universities of 
Brussels)

4 Israel, 18 poster (Tel Aviv University, Bar-Ilan University, University of Haifa, 
Beit Berl Academic College, Max Rowe Educational Center Open U Israel) 

5 Spanien, 14 poster (Universidad Jaume I), Universidad de Cantabria, Universitat 
Rovira i Virgili, Escuela U Traductores and Interpretes U Las Palmas, Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria,  Universitat  d'Alicante,  Universidad  de  León,  Universidad  de 
Valladolid, Universidad de Granada, Universidad de Santiago de Compostela) 

5 Tyskland, 14 poster (Universität Göttingen, Universität Heidelberg, Universität 
Konstanz, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Universität des Saarlandes, 
Sachsische  Akademie  Wissenschaften  Leipzig,  Humboldt-Universität  zu 
Berlin, Universität Bochum)

6  Canada,  12  poster  (University  of  Ottawa,  Canada;  School  Translation  and 
Interpretation;  Glendon  Coll;  Government  Canada  Translation  Bureau; 
University of Alberta; Université Laval; Concordia Université; Université de 
Montréal)
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7 USA, nio poster (Arizona State University, Harvard University, University of 
Arizona,  University  of  Florida,  University  of  Massachusetts  Amherst, 
Binghamton University State University of New York, New York University, 
UC Berkeley, San Francisco State University)

8 Österrike, åtta poster (Universitat Wien, Karl-Franzens-Universitat Graz)

9  Danmark,  sex  poster  (Handelshøjskolen,  Aarhus  Universitet;  Copenhagen 
Business School; Handelshøjskolen i Arhus; Roskilde Universitetscenter)

9 Norge, sex poster (Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo) 

10 Frankrike, fem poster (Universite Lumiere Lyon 2, UFR Langues/Litteratures 
and Civilisations Etrangeres U Artois, CNRS Centre National de la Recherche 
Scientifique, Universite Paris X Nanterre)

10  Grekland,  fem  poster  (University  of  Athens;  American  College  of 
Thessaloniki; Epirus Institute of Technology, Arta)

10 Holland, fem poster (University of Amsterdam, Utrecht Institute of Linguistics 
OTS, Van Alkemadelaan 806, F. Haverschmidtlaan 60)

10  Kina,  fem poster  (Chinese  University of  Hong Kong,  Lingnan  University, 
Hong Kong Baptist University, University of Macau, South China University 
of Technology)

11  Australien,  fyra  poster  (University  of  Western  Sydney,  University  of 
Melbourne, University of Queensland, Griffith University)

11 Brasilien, fyra poster (Universidade de Sao Paulo, Universidade de Sorocaba, 
Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de Minas Gerais)

11 Italien, fyra poster (Scuola Superiore Lingue Moderne Interpreti and Traduttori 
U Trieste, Contra Garibaldi 16, Università degli Studi di Udine, Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna)

12 Polen, tre poster (Instyt Filologii Angielskiej, Ulanow 38a/32, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

12 Skottland, tre poster (Heriot-Watt University, University of Edinburgh)

13 Jordanien, två poster (Yarmouk University)

13 Schweiz, två poster (Université de Neuchâtel, Université de Genève)

13 Tjeckien, två poster (Univerzita Karlova v Praze)

14 Argentina, en post (Universidad CAECE)

14 Kroatien, en post (Sveucilista u Zagrebu)

14 Malaysia, en post (RZ Language-Link Sdn) 
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14 Nya Zeeland, en post (Auckland University of Technology)

14 Singapore, en post (National University of Singapore)

14 Slovenien, en post (University of Ljubljana)

14 Sverige, en post (Linköpings universitet)

14 Internationellt, en post (International Association Conference Interpreters)

Det  är  slående  hur  passivt  Kina  är  här,  jämfört  med  den  febrila  aktiviteten  i 
Perspectives.

Som summering kan sägas att listan ger intryck av en internationell,  spridd 
domän, även om vissa kraftcentrum klart utkristallerar sig, särskilt om man lämnar 
nationaltänkandet för att konceptualisera domänen i termer av mer övergripande 
regioner: Europa står starkt, så också Asien, Nordamerika och Latinamerika – och 
för all del Mellanöstern. Det är dock, återigen, tänkvärt att Indien uteblir; likalades 
tänkvärt är måhända att den afrikanska kontinenten inte deltar. Också Rysslands 
frånvaro  är  frapperande,  i  jämförelse  med  landets  aktiva  inblandning  i 
Perspectives.

Dags så att se på hur många återkommande bidragare  Target uppvisar. Det 
blir härvid genast tydligt att tidskriften saknar en kärntrupp. Rent konkret ser det 
ut  som så,  att  endast  en  författare  har  mäktat  med  fler  än  två  bidrag;  denna 
författare är Y. Gambier, som bidragit tre gånger. Därefter följer 11 författare som 
bidragit två gånger; resterande har bidragit endast en gång. Detta ger förvisso en 
sympatisk bild av en demokratisk, jämlik domän, fri från en elit – samtidigt kan 
spridningen antyda att eldsjälar saknas. Å andra sidan kan man förstås misstänka 
att dessa eldsjälar ägnar sig åt annat än att publicera sig i tidskrifter: redaktörskap, 
grundande  av  tidskrifter  och  lärda  sällskap,  monografiförfattande,  pedagogisk 
verksamhet, egen översättning och annat. Ett exempel är Maeve Olohan, som har 
bidragit endast en gång till tidskriften. Dock innebär detta ingalunda att hon legat 
på  latsidan;  i  stället  är  hon  bland  annat  inblandad  i  sammanslutningen 
International Association for Translation and Intercultural Studies.

Nu till  en citeringsanalys  av  Target.  Denna utförs  på samma sätt  som för 
Meta. En möjlig svaghet med detta förfarande är att det tillhandahåller få insikter 
om vilka andra domäner translation studies påverkar. Citeringsanalysen bygger på 
de endast 563 träffar som Scopus matade fram vid den sökning på Targets ISSN-
nummer som utfördes efter att den söksession som låg till grund för allt det ovan 
sagda  om  tidskriften  avslutades;  svängningen  mellan  563  och  589  träffar  är 
märklig.

Nåväl. Dessa 563 dokument innehåller tillsammans 3261 referenser.
Vilka publikationer citeras i Target? Härvid är Target, Meta och Perspectives 

likartade: självciteringarna frodas. De är, närmare bestämt, 75 till antalet. Därefter 
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kommer  dock  Meta,  vilken  citeras  59  gånger.  Ytterligare  tre  publikationer 
figurerar fler än tjugo gånger, nämligen Translator (29 citeringar), Balcerzan and 
Rajewska 2007 (23 citeringar) och  Babel (20 citeringar). Bland de publikationer 
som lyckats  stjäla  åt  sig  tio  citeringar  eller  fler  bör  nämnas  Perspectives (10 
citeringar).

Monografier citeras flitigt.
På  tal  om  monografier,  bör  vidgås  att  det  vid  denna  citeringsanalys  har 

handskats vanvördigt med materialet, stundom. Vissa monografier har nämligen 
uteslutits ur den analys som ligger till grund för de resultat som presenteras i det 
följande; detta för att de i  Scopus presenteras på ett sätt som gör att det i många 
fall är ytterst svårt att veta till vilket verk citeringen syftar. Det handlar härvid om 
monografier  som  presenteras  med  författarens/författarnas  efternamn  samt  ett 
årtal.  Denna uteslutning torde dock inte  påverka giltigheten i  de mer allmänna 
slutsatser  som presenteras,  även om den statistiska  fullödigheten  får  stryka på 
foten. Det kan förvisso invändas att man hade kunnat försöka disambiguera också 
de mer kryptiskt presenterade monografierna via till exempel WorldCat, samt att 
man hade kunnat inkludera de monografier av vilka det via efternamnet framgår 
att  de är författade av aktörer inom translation studies. För att  inte komplicera 
tillvägagångssättet, och för att hålla arbetsinsatsen inom det skäligas ramar sett till 
tidsbegränsningar, har dock dessa två alternativ valts bort. 

Med  ovanstående  förbehåll  i  åtanke,  kan  man  likväl  konstatera  att 
publikationer inom domänen tar stor plats: 366 citeringar syftar i den riktningen. 
Vissa  publikationer  aktualiserar  dock  den  svårmanövrerade  gränssättningen 
mellan translation studies och dess grannar; exempelvis är det vanskligt att, som 
här har gjorts,  placera  Encyclopedia of  Literary Translation into English inom 
translation studies till förfång för litteraturvetenskapen.

Dikotomin mellan teori och praktik tonar fram som relevant av citeringarna 
att döma. Följande publikationer visar på detta, även om de rent statistiskt inte 
utgör någon överväldigande del av materialet:  Translation Theory and Practice:  
Tension and Interdependence (två citeringar), Craft of Translation (två citeringar), 
Translator's  Handbook  (två citeringar).  De två sistnämnda titlarna tyder på att 
fokuset  på  praktik  är  livskraftigt.  Också  tudelningen  mellan  tolkning  och 
översättning är i kraft. 12 citeringar syftar till fem olika dokument avhandlande 
uteslutande tolkning, medan sju citeringar hänvisar till tre olika dokument vilka 
sammanför tolkning och översättning.

Orden  translation/translator  och  communication/communicator 
samförekommer i tre olika dokument som tillsammans citeras sex gånger. Det är 
måhända mycket sagt att påstå att en så låg siffra är statistiskt relevant – likväl kan 
samförekomsten  av  dessa  ord  säga  något  om ett  näringslivstjänande  drag  hos 
translation  studies:  översättningsstudier  kopplas  till  finansliv,  vilket  visas  inte 
minst av att tidskriften Hermes citeras fyra gånger; denna tidskrift är kopplad till 
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Aarhus School  of  Business.  Rimligen  borde postkoloniala  och  ideologikritiska 
studier  te  sig  mindre  intressanta  om  translation  studies  ska  bli  (förbli?)  en 
hjälpryttare åt näringslivet. Just postkoloniala och ideologikritiska studier är dock 
en del av translation studies, vilket visas av att följande publikationer citeras:

1 Apropos of Ideology: Translation Studies on Ideology, Ideologies in Translation  
Studies (tre citeringar)

2 Rethinking Translation Discourse: Subjectivity, Ideology (tre citeringar)

3 Translation and Power (två citeringar)

3 Postcolonial Translation Theory and Practice (två citeringar)

Om vi lämnar publikationer inom domänen för att i stället se vilka angränsande 
domäner  som intar  en  central  roll,  finner  vi  idel  bekanta  fenomen:  lingvistik, 
litteratur, samhällsvetenskaper och teatervetenskap. Noterbart är dock att inte en 
enda  psykologipublikation  citeras.  Inom  litteraturvetenskapen  återfinns 
barnlitteraturen; följande sex publikationer vittnar om detta:

1 Signal (fyra citeringar)

2 Children's Literature in Education (tre citeringar)

3 Barnboken (två citeringar)

4 Bookbird (två citeringar)

5 La Revue Des Livres Pour Enfants (två citeringar)

6 Beiträge Zur Kinder Und Jugendliteratur (två citeringar)

Man kan notera att de stora språken dominerar härvidlag: engelska, franska och 
tyska – men också svenska finns med. Vidare bör noteras att pedagogik kopplas 
till  barnlitteratur,  vilket  framgår  av  den  andra  posten  ovan.  Just  pedagogik, 
kopplad till främmande språk och litteratur, är ett annat framträdande tema inom 
translation studies. Ett exempel på detta är de tre gånger som Foreign Languages  
and  their  Teaching citerats;  ytterligare  ett  exempel  är  de  två  citeringar  som 
hänvisar  till  den  suggestiva  titeln  Outside  in  the  Teaching  Machine.  Denna 
koppling  till  inlärningen  och  utlärandet  av  främmande  språk  är  måhända  till 
translation studies' förfång, då den riskerar att  leda till  ett  ökande beroende av 
språkvetenskapen och dess fakulteter.
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En annan titel  –  hemmahörande i  litteraturvetenskapen – som förtjänar  att 
nämnas  är  Poetics  Today;  denna  tidskrift  framstår  som  en  alldeles  central 
inverkare på translation studies: den citeras nio gånger i Meta, och hela 19 gånger 
i  Target.  Detta  kan  mycket  väl  sammanhöra  med  Itamar  Even-Zohars  forna 
redaktörskap för Poetics Today.

De områden inom ingvistikens som intresserar translation studies är främst 
följande:  pragmatik,  sociolingvistik,  semantik  och,  inte  minst,  studiet  av 
hebreiska.

Bland  samhällsvetenskaperna  dominerar  sociologin,  men  också 
judendomsstudier  figurerar:  två  olika  publikationer  med  två  citeringar  vardera 
visar på detta. Sociologin i sin tur åsyftas via sammanlagt 13 citeringar till fyra 
olika  publikationer.  Då  inräknas  inte  de  två  citeringarna  av  publikationen 
Bourdieu: Critical Perspectives.

Analysen av citerade publikationer får avslutas härmed. Det vore emellertid 
intressant  att  sortera  citeringarna  efter  länder,  språk  eller  regioner.  Också  av 
intresse vore att undersöka kronologin i citeringarna, för att se trender, samt över 
hur långt tidsspann det äldsta gentemot det yngsta citerade verket sträcker sig. Om 
det sistnämnda kan vi förresten kosta på oss att säga något. En sökning på Targets 
ISSN  utförd  2010-03-08  i  Scopus gav  600  träffar;  ett  klick  på  funktionen 
References  med  alla  återvunna  dokument  förbockade,  gav  3679  referenser: 
tidsspannet på dessa spänner mellan år 1542 och år 2010.

Dags så att se på vilka namn som citeras i Target. Resultaten tyder på en klart 
konsoliderad domän i den bemärkelsen att sex av de tio mest citerade personerna 
är centralgestalter inom translation studies. Bilden kompliceras dock något av att 
också  dessa  forskare  har  ett  brett  perspektiv:  de  ägnar  sig  åt  semiotik, 
litteraturvetenskap,  de  tituleras  professorer  i  flerspråkig  kommunikation.  Helt 
enkelt: också dessa för translation studies kanoniska figurer är hybrider, med rötter 
i  flera domäner.  Ytterligare noterbart är dels israeliska aktörers tongivande roll 
(Gideon Toury och  Itamar  Even-Zohar),  dels  två  återkommande  namns  starka 
inflytande: sociologen Pierre Bourdieu och filosofen Jean-François Lyotard. Dessa 
två intellektuellas framskjutna position här, kopplad till den synbara frånvaron av 
kognitivistiskt  inriktade  publikationer  och  till  den  uppenbara  närvaron  av 
sociologiskt inriktade publikationer – och förstås till de citerade inomdomänsliga 
namnen  i  listan  nedan  –  ger  bilden  av  att  man  i  Target  bedriver  sociologisk 
forskning  med  ett  makroperspektiv,  exemplifierad  inte  minst  av  Itamar  Even-
Zohars polysystemteori och Lawrence Venutis ideologikritiska inriktning; härvid 
är  Target i så fall ett komplement till  Meta, vilken, som vi sett, citerar flertalet 
kognitivt inriktade publikationer. Det är också värt fundera på om inte Venutis 
intresse för postmodernism har en relation till Lyotards framskjutna position på 
citerade-listan.
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De tio mest citerade namnen i Target lyder som följer (namnen på translation 
studies-forskare återges i fetstil):

1 A. Popovic (39 citeringar)

2 G. Toury (21 citeringar)

3 A. Pym (20 citeringar)

4 I. Even-Zohar (19 citeringar)

4 P. Bourdieu (19 citeringar)

5 J-F. Lyotard (18 citeringar)

5 A. Chesterman (18 citeringar)

6 L. Venuti (15 citeringar)

7 A. Lefevere (13 citeringar)

8 O. Wilde (12 citeringar)

Återigen  får  genomgången  av  de  utomdomänsliga  namn  som  citeras  bli 
impressionistisk. Eco finns med (fyra citeringar), som i Meta. Att notera är också 
Norman  Faircloughs  närvaro  med  åtta  citeringar:  diskurskritiska  verktyg  ingår 
således i  translation studies' verktygslåda. Derrida, i  vanlig ordning högaktuell, 
åtnjuter sex citeringar.

Jämförelse mellan Meta, Perspectives och Target
Jämförelsen mellan de tre tidskrifterna begränsas till gemensamma författare, så 
kallade author overlaps.

Det bör nämnas att datan för Meta baseras på 1863 träffar, den träffmängd – 
ökad från de 1862 träffar som återvanns vid den sökning från 2010-02-03 som 
användes  för  tidskriftsanalysen  av  Meta –  som  återvanns  vid  en  sökning  på 
tidsspannet 1972-2008 utförd 2010-03-09.

Låt oss först se vilka som bidragit till samtliga tre tidskrifter. Det handlar om 
följande författare:

1 A. Pym (tre bidrag till Meta, ett till Perspectives och två till Target)

2 C. Wadensjö (ett bidrag till Meta, ett till Perspectives och ett till Target)
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Två författare har mäktat med att publicera sig i samtliga tre tidskrifter, således. 
Detta  tyder  på  en  heterogen  domän  (jfr  de  Schryver,  G.  2009,  ss.  446-449). 
Emellertid bör man beakta begränsningarna i föreliggande analys innan man drar 
alltför  yviga  slutsatser  om  bristen  på  kommunikation  mellan  tidskrifterna: 
citeringar ingår inte i analysen. Vi har sett ovan att tidskrifterna citerar varandra i 
stor utsträckning; i den bemärkelsen sker ett utbyte.

Vilka bidrar då till såväl Meta som Perspectives? Svaret följer nedan:

1 R. Oittinen (fyra bidrag till Meta, två till Perspectives)

2 C. Nord (tre bidrag till Meta, två till Perspectives)

2 R. Lung (ett bidrag till Meta, fyra till Perspectives)

2 R. Muñoz-Martin (ett bidrag till Meta, fyra till Perspectives)

3 A.H. Albir (tre bidrag till Meta, ett till Perspectives)

3 F. Chaume (två bidrag till Meta, två till Perspectives)

3 M.D. Olvera-Lobo (två bidrag till Meta, två till Perspectives)

3 M. Orozco (ett bidrag till Meta, tre till Perspectives)

3 F. Pochhacker (två bidrag till Meta, två till Perspectives)

4 M. Murillo-Melero (ett bidrag till Meta, två till Perspectives)

4 M. Sidiropolou (ett bidrag till Meta, två till Perspectives)

4 R. Stolze (ett bidrag till Meta, två till Perspectives)

4 Y. Zhong (två bidrag till Meta, ett till Perspectives)

5 M. Mateo (ett bidrag till Meta, ett till Perspectives)

5 Z. Pettit (ett bidrag till Meta, ett till Perspectives)

5 C. Zhang (ett bidrag till Meta, ett till Perspectives)

Dessa två tidskrifter delar som synes ett antal författare, närmare bestämt sexton 
(utöver Pym och Wadensjö, förstås).

Låt oss så se efter vilka författare som har publicerat sig i såväl  Meta som 
Target:

1 Y. Gambier (tre bidrag till Meta, tre till Target)

2 D. Li (tre bidrag till Meta, ett till Target)
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2 G. Thomson-Wohlgemuth (tre bidrag till Meta, ett till Target)

3 C. Alvstad (två bidrag till Meta, ett till Target)

4 J.R.B. Medina (ett bidrag till Meta, ett till Target)

4 J. Milton (ett bidrag till Meta, ett till Target)

4 R. Sela-Sheffy (ett bidrag till Meta, ett till Target)

4 A. Serban (ett bidrag till Meta, ett till Target)

Som framgår  handlar  det  här  om en  mer  mer  blygsam numerär.  Man  lockas 
misstänka  att  Target står  mer  självständig än  sina kamrater;  kanske kan  detta 
kopplas  till  det  fokus  på  makroperspektiv  och  sociologi  som  framgick  av 
tidskriftsanalysen av Target ovan.

Så har turen kommit till en jämförelse mellan Perspectives och Target: 

1 K. Malmkjaer (två bidrag till Perspectives, två till Target)

2 N.F. Chang (två bidrag till Perspectives, ett till Target)

2 L. Van Doorslaer (ett bidrag till Perspectives, två till Target)

2 N. Grbic (två bidrag till Perspectives, ett till Target)

2 I. Klitgård (två bidrag till Perspectives, ett till Target)

2 P. Low (två bidrag till Perspectives, ett till Target)

2 B. Malkiel (två bidrag till Perspectives, ett till Target)

2 K.K. Zethsen (ett bidrag till Perspectives, två till Target)

3 A. Alcina (ett bidrag till Perspectives, ett till Target)

3 A. Chesterman (ett bidrag till Perspectives, ett till Target)

3 M.P.Y. Cheung (ett bidrag till Perspectives, ett till Target)

3 P. Flynn (ett bidrag till Perspectives, ett till Target)

3 G. Hebenstreit (ett bidrag till Perspectives, ett till Target)

3 K. Koskinen (ett bidrag till Perspectives, ett till Target)

3 J. Marco (ett bidrag till Perspectives, ett till Target)

3 N.K. Pokorn (ett bidrag till Perspectives, ett till Target)

3 S. Susam-Sarajeva (ett bidrag till Perspectives, ett till Target)

3 J. Tang (ett bidrag till Perspectives, ett till Target) 
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Det finns  klara  så  kallade  overlaps  mellan  Perspectives och  Target;  dessa två 
tidskrifter  har en klart  tätare koppling – sett  till  vilka som bidrar med artiklar, 
recensioner etc.– än vad Meta och Target har. Onekligen tycks Perspectives agera 
pontonjär  inom  domänen:  det  händer  att  de  som  bidrar  till  Target bidrar  till 
Perspectives, liksom det händer att de som bidrar till Meta bidrar till Perspectives 
– det är dock mer sällsynt att de som bidrar till  Meta bidrar till  Target och vice 
versa.  Det  är  frestande  att  se  Perspectives som en  ekumenikens  bastion  inom 
domänen – men det faktum att  Meta citeras oftare i  Target än vad  Perspectives 
gör, komplicerar bilden.

Innehållsanalysen
Abstraktkorpusen består  av 301 493 ord.  Dessa är  fördelade över  sammanlagt 
2028 abstrakter,  vilka  i  sin  tur  är  fördelade  per  tidskrift  enligt  följande:  1572 
abstrakter från  Meta, 283 från  Perspectives och 174 från  Target. Den numerära 
dominans som  Meta uppvisar kan ses som ett problem, eftersom den måhända 
leder  till  en  ensidig  bild  av  domänen.  Ytterligare  något  som  minskar 
generaliserbarheten  i  de  resultat  som  redovisas  här,  är  den  relativa 
omfångsfattigdomen i korpusen; de 301 493 orden är att jämföra med den korpus 
på drygt tre miljoner ord som de Schryver använder för sin bibliometriska studie 
(de Schryver, G. 2009, s. 437). Likväl är dryga trehundratusentalet ord tillräckligt 
för att ge en antydan om hur domänen ter sig, vilket förhoppningsvis framgår i det 
följande. Låt oss således skärskåda några centrala drag hos translation studies.

Att studiet av språk utgör translation studies ryggrad torde vara bortom tvivel. 
Det  är  därför  befogat  att  börja  med  att  se  efter  exakt  vilka  språk  som 
innehållsanalysen avslöjar vara centrala.

En översikt ger vid handen att de ofta anglokritiska utsagor som återfinns i 
recensionskorpusen är befogade: engelska dominerar stort. Också franska intar en 
överskuggande plats;  detta  kan dock eventuellt  bero på att  tidskriften  Meta är 
Montreal-baserad. Detta ändrar dock inte det faktum att studiet av översättningar 
till och från franska är högrelevant för translation studies; snarast är det faktum att 
Meta  verkar på fransktalande mark en betoning av frankocentriska strömningar 
inom domänen. Ytterligare ett språk som åtnjuter stor uppmärksamhet är spanska. 
Härnäst  kan  nämnas  arabiska.  Hittills  idel  imperiespråk.  Ytterligare  ett 
världsspråk  som  ägnas  uppmärksamhet  är  kinesiska.  Tyska  nämns  dock  fler 
gånger  i  abstraktkorpusen  än  kinesiska  (nyckelordet  Chinese förekommer  181 
gånger, medan  German förekommer 221 gånger), så kanske är en kritik av det 
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västerländska  fokuset  inom  translation  studies  befogat;  fokuset  på  de 
västerländska språken på bekostnad av kinesiska står inte i proportion till antalet 
modersmålstalare.

Än mer förfördelade kan dock indierna känna sig; hindi, exempelvis, nämns 
endast  åtta  gånger,  medan  bengali,  urdu  och  tamil  får  klara  sig  helt  utan 
omnämnande.

I kontrast till indiskans undanskymda ställning, tar hebreiskan för sig: Hebrew 
förekommer hela 142 gånger i korpusen. En saussureansk syn på saken kan vara 
upplysande här: hebreiska tycks ingå ingå relationer inom ett system där arabiska, 
Israel och  jiddisch är interaktionsaktörer som tvingar fram kedjor av utskillnad 
men  också  närmanden.  Detta  framgår  om  man  i  Wordsmith använder 
kollokatfunktionen; kopplingarna blir än tydligare men också mer komplexa om 
man  närstuderar  de  142  omnämningarna  av  nyckelordet  Hebrew via 
konkordansfunktionen. 

Andra kvantitativt små men starka och självmedvetna språk, såsom katalanska 
och  baskiska,  förblir  perifera  i  innehållsanalysen:  baskiska  nämns  inte  alls, 
katalanska blygsamma 18 gånger. 

Nästa språk att redovisas är världsspråket portugisiska. Portugisiska delas in i 
brasiliansk  portugisiska  och  europeisk  portugisiska  (varvid  det  geolingvistiska 
fokus som framträder i recensionskorpusen aktualiseras). Vidare samförekommer 
portugisiska  ofta  med  studier  av  språkgrannen  spanska.  Man  frestas  här  att 
framkasta  tanken  på  en  studie  av  translation  studies  beroende  av 
översättningsmarknaden:  affärsrelationer,  geopolitiska  realiteter,  bokmarknader 
och  liknande  torde  påverka  vilka  språkkonstellationer  som  beforskas.  Vi  kan 
exempelvis rimligen vänta oss en ökning i studiet av relationer mellan engelska 
och  kinesiska,  i  takt  med  att  Kina  industrialiseras  och  öppnar  sin 
postkommunistiska kommunism mot världens marknader.

 Japanskans roll  inom translation studies förtjänar dock en notis.  Japanese 
omnämns nämligen oftare än  Chinese (131 mot 118 gånger) i korpusen, då inte 
sällan  –  åtminstone  fem  gånger  –  i  samband  med  ett  annat  språk  som 
innehållsanalysen avslöjar som ett nyckelord, nämligen koreanska. 

Nästa språk som vid en innehållsanalys visar sig vara ett nyckelord är finska. 
Också grekiska skymtar fram. Resterande språk, språkgrupper och dialekter som 
förekommer  är:  norska,  igbo,  quebeckiska,  malagassiska,  amerindiska  språk, 
eskimåisk-aleutiska  språk,  athapaskiska  språk,  galiciska,  swahili,  yoruba, 
singaporianska, chipewyan och slutligen pidgin.

Det är lockande att misstänka att intresset för afrikanska språk, indianska dito 
och inte minst  pidgin vittnar om den så kallade kulturella vändningen (cultural 
turn) inom translation studies. Innehållsanalysen låter oss inte dra någon otvetydig 
slutsats om detta, men det är värt att notera att i en av de två abstrakter där pidgin 
nämns, inskrivs pidgin i ett vittomfamnande, kulturellt, kontextualiserat ramverk.
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Den andra abstrakt där pidgins nämns är från 1992, och fokuserar på ortografi 
och ekvivalenser: ett mer lingvistiskt angreppssätt. Den kulturella vändningen ska 
ha ägt rum på 1990-talet (eller på 1970-och 80-talen; meningarna tycks gå isär); 
det är förstås väl vågat att påstå att denna vändning är ett faktum baserat på endast 
två  kontrasterande  abstrakter  –  men  måhända  förtjänar  tesen  åtminstone  ett 
övervägande. 

På tal om turns. För att se vilka turns, eller vändningar, som förekommer i 
abstraktkorpusen,  utsattes  nämnda  korpus  för  en  konkordansanalys  via 
Wordsmith.  Följande  söksträng  användes:  turn/turns. Detta  innebär  att  alla 
förekomster  av  orden  turn och  turns i  abstraktkorpusen  visades  i 
konkordansfönstret  i  Wordsmith. Det  totala  antalet  träffar  blev blygsamma 33. 
Efter en initial disambiguation, stod det klart att av dessa 33 träffar, var endast sju 
relevanta, det vill säga att i endast sju fall användes turn/turns som substantiv för 
att  denotera en vändning inom domänen. De vändningar som nämns är tre till 
antalet  (om  man  räknar  en  något  kryptisk,  snarast  ogrammatisk  utsaga):  the 
cultural turn, the skeptical turn och the idiomatic turn. 

Denna idiomatiska vändning signalerar lingvistikens eller snarare lexikologins 
fortsatta  inblandning  i  translation  studies.  De  tre  typer  av  vändningar  som 
framkommer  i  abstraktkorpusen  står  sig  slätt  mot  det  antal  som Mary Snell-
Hornby nämner i sin exposé över vändningarna inom translation studies  (Snell-
Hornby, M. 2006). I recensionskorpusen ingår, som av en händelse, en recension 
av  nämnda  exposé;  i  denna  recension  framgår  att  Snell-Hornby nämner  bland 
annat följande turns: ethical turn, empirical turn, linguistic turn. På andra ställen i 
recensionskorpusen nämns också the Irish turn – vilken snarast relateras till  en 
gren inom litteraturvetenskapen – samt the fictional turn.

Utöver den redan nämnda idiomvändningen, omnämns i abstraktkorpusen the 
cultural  turn.  Denna  omnämns  fyra  gånger,  och  dominerar  alltså  bland  de 
vändningar som nämns.  I en av de aktuella abstrakterna ur korpusen ställs  den 
kulturella  vändningen  mot  de  kvardröjande  lingvistiska  betoningarna  inom 
translation studies; andemeningen är att den kulturella vändningens fulla potential 
och  implikationer  ännu inte  slagit  rot  i  domänen.  Ytterligare  två  ting  om den 
kulturella  vändningen förtjänar  att  lyftas  fram.  För  det  första:  denna  vändning 
språas  till  till  1990-talet.  Detta  är  att  kontrastera  mot  de  recensioner  i 
recensionskorpusen som förlägger den kulturella vändningen till ett sent 1970-tal 
och till 1980-talet. Det väsentliga ur en domänanalytisk synvinkel är rimligen att 
fastställa  att  en  debatt  pågår  inom  domänen;  olika  diskurser  duellerar  om 
tolkningsföreträde. Det andra som är intressant med den kulturella vändningens 
förekomst i abstraktkorpusen är att  den kopplas samman med forskaren Itamar 
Even-Zohar. Detta sker i endast av abstrakterna, så man bör måhända inte påstå att 
Even-Zohar  är  liktydig  med  den  kulturella  vändningen  inom domänen  i  stort. 
Intressant med den aktuella abstrakten är dock att Itamar Even-Zohar ställs utanför 
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translation  studies;  hans  polysystemteori  nämns  snarast  som en  egen  kulturell 
vändning. 

Itamar  omnämns  sju  gånger i  abstraktkorpusen.  Kring Itamar Even-Zohars 
persona  aktualiseras  många  teman  som  är  centrala  för  translation  studies: 
hebreiska  och  främst  dess  koppling  till  Israel,  den  kulturella  vändningen  och 
litterära  marknadsrealiteter.  Följaktligen  kritiseras  Even-Zohar  för  sin 
territorialiserande  syn  på  kulturell  överföring;  härvid  betonas  Even-Zohars 
förankring vid en specifik tid och plats: samtida Israel. Den som kritiserar honom 
är en annan centralgestalt inom translation studies, nämligen Anthony Pym. Vi ser 
här  således  två  konkurrerande  domändanare,  om man  så  vill,  som debatterar. 
Denna debatt förs i slutet av 90-talet. 

Den skeptiska  vändningen,  så.  Denna vändning kopplas  samman med  den 
lingvistiska vändning som Snell-Hornby fördömer. Recensenten av Snell-Hornbys 
verk ser en risk för att  translation studies, i  svallvågorna av denna lingvistiska 
vändning invaderande såväl utifrån som inifrån domänen, slukas av universitetens 
språkfakulteter. 

Från  de  olika  vändningarna  till  underavdelningar  inom translation  studies: 
Vad kan man rent konkret befatta sig med som translation studies-aktör? Det bör 
först av allt betonas att här kan redovisas endast glimtar av vad som bedömts vara 
centralt  i  abstraktkorpusen;  eftersom  innehållsanalysen  innefattade  en 
laborationsskala skiftande mellan 500-3500 nyckelord, kan inte samtliga relevanta 
studieobjekt och underavdelningar redovisas i detalj. 

Den genomgång som följer är löst strukturerad enligt principen från det lilla, 
konkreta – det vill säga konkreta studieobjekt – till det stora, abstrakta – främst då 
övergripande trender inom domänen; avgränsningen mot ovanstående genomgång 
av vändningar inom domänen blir här luddig. Så blir också åtskiljningen mellan 
det lilla/konkreta och stora/abstrakta. Men denna åtskiljning är likväl ett försök att 
ge form åt redovisningen.

Ett  studieobjekt  som  åtnjuter  viss  uppmärksamhet  är  humor;  nyckelordet 
humor nämns 62 gånger i abstraktkorpusen. Faktum är att humorstudier kan sägas 
utgöra ett eget forskningsfält inom domänen. Humorstudier finns representerade i 
abstrakter  från  1989  till  2008.  Lejonparten  av  omnämnanden  av  humor 
sammanfaller dock med ett temanummer i Meta 1989. 

Undertextning är ytterligare ett centralt studieobjekt: subtitling omnämns 40 
gånger  i  abstraktkorpusen,  subtitled  sju  gånger  och  subtitles  15  gånger.  Här 
inskärps marknadens påverkan på översättningsstudier: till syvende och sist syftar 
translation  studies  huvudsakligen  till  att  utbilda  verksamma  översättare,  vilka 
måste anpassa sig till den efterfrågan som finns: televisionen och filmindustrin är 
tunga uppdragsgivare. En konkordansstudie av sökordet subtitling ger vid handen 
att  studiet  av undertextning tar fart  i  början av 90-talet,  för att  nå en klimax i 
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nummer  49:1  av  Meta,  från  2004,  –  dock  lever  trenden  kvar;  den  senaste 
abstrakten som avhandlar undertextning är från 2008 (tidskriften Target).

Ytterligare ett studieobjekt är metaforer. Nyckelordet  metaphor återfinns 51 
gånger i abstraktkorpusen, medan pluralformen metaphors återfinns 65 gånger.

Också poesi  är en möjlig specialisering inom domänen:  nyckelordet  poetry 
nämns 112 gånger i abstraktkorpusen.

Ett  ytterligare  forskningsintresse  är  översättningar  av  Bibeln:  nyckelordet 
Bible förekommer 31 gånger i abstraktkorpusen; biblical förekommer 25 gånger. 
Studiet  av  Bibeln  sträcker  sig  från  1974  till  mitten  av  2000-talet,  och  tycks 
gravitera kring temanummer i Meta; nämnas kan att en abstrakt från Meta årgång 
2005 kopplar Bibelöversättning till  skoposteori  och otherness,  två trender eller 
övergripande teoretiska angreppssätt inom translation studies. Det är faktiskt värt 
att  dröja  vid  denna  abstrakt,  eftersom såväl  dess  innehåll  som dess  författare 
aktualiserar åtminstone två rotsystem inom translation studies: domänens symbios 
med filologi och exeges samt dess beroende av andra discipliner; författaren till 
abstrakten är professor i New Testament Studies.  Ytterligare ett  rotsystem som 
aktualiseras  indirekt,  och  som  förtjänar  att  nämnas  separat,  är  hebreiskans 
framträdande plats  i  innehållsanalysen  av abstraktkorpusen.  Hebreiskans  starka 
ställning  borde  rimligen  hänga  samman  med  bibelstudiets  centrala  roll  i 
translation studies. 

Slutligen  är  det  värt  att  nämna  barnlitteraturstudiets  vikt  för  translation 
studies.  Nyckelordet  Children's förekommer  57  gånger  i  abstraktkorpusen;  en 
konkordansstudie  klargör  att  de  allra  flesta  av  dessa  förekomster  avhandlar 
litteratur;  övriga  exempel  sammanlänkar  skämt  för  barn  med  studiet  av 
humoröversättning  respektive  avhandlar  undertextning  och  dubbning  av 
barnprogram.  Studiet  av  barnlitteraturöversättning  har  en  förhållandevis  lång 
tradition  inom domänen  samt  bibehåller  sin  vigör:  exemplen  sträcker  sig  från 
1984 till 2008.

Den kanske mest grundläggande dikotomin inom domänen är den mellan text 
och övriga medier. Nyckelordet  text förekommer 807 gånger i abstraktkorpusen 
(texts förekommer 470) medan kontrasterande nyckelord såsom  audiovisual (31 
förekomster)  och  dubbing (28  förekomster)  framträder  mer  sparsamt. 
(Nyckelordet  interpreting undantas  från  denna  redovisning,  eftersom  det  är 
problematiskt  att  disambiguera  detta  polysema  ord:  Syftar  det  på  tolkning i 
betydelsen  'meningsskapande'  eller  i  betydelsen  'det  muntliga  förmedlandet  av 
muntliga budskap mellan olika språk'?  Att  gå igenom alla  269 förekomster  av 
nyckelordet  interpreting vore tidsödande och troligen inte  relevant för de teser 
som framläggs här.) Translation studies är nu alltså en gång för alla indelat i dels 
studiet av texter och dels studiet av tolkning som fenomen och verksamhet – av 
nyckelordsfrekvenserna att döma dominerar textstudiet; det är dock inte omöjligt 
att  studiet  av  tolkning  som  fenomen  och  verksamhet  mutar  in  ett  allt  större 
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område; intresset för bibliometrisk kartläggning av tolkning tyder på det (se Grbić, 
N. & Pöllabauer, S. 2008). Än så länge är translation studies dock textfokuserat. 
Det  ligger  nära  till  hands  att  se  de  kontextualiserande  vändningarna  inom 
translation  studies  som en  reaktion  på  detta  textnära  fokus,  som tycks  hänga 
samman med en lingvistisk och kognitivistisk inriktning.

En annan dikotomi inom translation studies är den mellan produktinriktade 
studier  och  processinriktade.  Av  abstraktkorpusen  att  döma  dominerar 
processinriktade  studier,  men  en  metodologisk  invändning är  befogad:  lemmat 
product finns visserligen inte med som nyckelord enligt  en innehållsanalys via 
Wordsmith; dock avslöjar en konkordansanalys att det återfinns i korpusen. Här 
ger den strikt statistiska undersökningsmetoden upphov till  problem. Ytterligare 
problem att ta hänsyn till är den polysema karaktären i såväl lemmat product som 
lemmat  process;  inget  av  dessa  lemman  måste  nödvändigtvis  användas  i  den 
tekniska bemärkelse som är specifik för translation studies. Vad vi kan kalla ett 
(informations)teknologiskt  paradigm  skymtar  också  fram  i  innehållsanalysen: 
nyckelord  såsom  machine,  Internet,  computerized,  computer och  inte  minst 
corpus vittnar  om  detta  paradigm.  Detta  paradigm  kopplas  ibland  ihop  med 
globaliseringsfrågor  och  –  varvid  det  blir  riktigt  intressant,  i  och  med  att  en 
potentiell aktivism relateras till translation studies: möjligen en väg framåt och ett 
sätt att förverkliga den etiska vändningen – politisk aktivism. 

Innehållsanalysen avslutas med en redogörelse för vilka angränsande domäner 
som hemsöker translation studies gränser, samt vilka gränser translation studies 
själv överskrider.

Varför  inte  börja  med  lingvistiken?  Nyckelorden  signifiant,  syntagmatic, 
grammatical,  collocations,  morphology,  phraseologisms,  sociolinguistics, 
semantics,  polysemy och,  inte  minst,  linguistics (hela  2176  förekomster  i 
abstraktkorpusen) vittnar alla om en stort  beroende av lingvistiken.  Något som 
inte framgår av den statistiskt inriktade innehållsanalysen är exakt hur beroendet 
och flödena ser ut mellan translation studies och lingvistik.

Också  psykologi  är  en  angränsande  domän  med  relevans  inom translation 
studies.  Högst i  kurs tycks kognitiv  psykologi stå:  enligt  en kollokatanalys via 
Wordsmiths mutual  specific  information-kalkylering,  samförekommer  cognitive 
och psychology 15 gånger i abstraktkorpusen. 

Det  bör  inskärpas  att  translation  studies  inte  nöjer  sig  med  det  enbart 
lingvistiska  eller  ens  det  enbart  lingvistiska  parat  med  det  kontextualiserande, 
kulturkritiska;  också  rena  fackkunskaper  behövs.  Således  återfinns  i 
abstraktkorpusen  nyckelordet  specialized,  vilket,  enligt  en  kollokatanalys  via 
mutual  specific  information,  samförekommer  med  translation 34  gånger  och 
language 26 gånger. Denna specialiserade översättning kan kopplas samman med 
nyckelorden  legal, technical och  medical;  fackkunskap inom dessa tre  ämnen, 
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eller åtminstone kunskap om terminologin förhärskande inom dem, är relevant för 
translation studies. 

Några ord om metod. Innehållsanalysen bygger på vad som låter sig göra via 
Wordsmith.  Utgångspunkten  har  varit  den  nyckelordsfunktion  som  nämnda 
program  erbjuder.  I  ett  första  skede  bearbetades  abstraktkorpusen  via  ett 
förinstället  filter  för  max  500  nyckelord.  Misstanken  infann  sig  dock  att  500 
nyckelord inte räckte för att ge en någorlunda rättvisande bild av domänen. Därför 
valdes 3500 nyckelord som filter. Detta gav totalt 3264 nyckelord, det vill säga 
alla  statistiskt  relevanta  nyckelord  som  Wordsmith kunde  vaska  fram  ur 
abstraktkorpusen. Det går förstås att fråga sig huruvida nyckelord nummer 3264, 
till  exempel,  verkligen är statistiskt  relevant när det har kalkylerats fram ur en 
korpus på relativt blygsamma 301 493 ord. Det är dock försvarbart att hävda att 
detta inte är till förfång för föreliggande uppsats, eftersom inga direkta kopplingar 
dras mellan frekvens och relevans.  Vidare är  nyckelordslistan endast  ett  av de 
verktyg som används för innehållsanalysen, om än det centrala. Till exempel fanns 
catalan inte som nyckelord; dock nämns det 18 gånger i abstraktkorpusen. Denna 
upptäckt  möjliggjordes  genom användning av  Wordsmiths ordlistefunktion.  En 
tredje  funktion  som  bidragit  till  innehållsanalysen  är  Wordsmiths 
konkordansfunktion. Denna möjliggör det systematiska, mer ingående studiet av 
specifika lexikala enheter i sitt sammanhang. 

Den  statistiska  analysen  samverkar  med  kvalitativa  metoder  samt  med 
förkunskaper om domänen,  vilka gör det möjligt  att  veta vad som är relevant. 
Nyckelorden är 3264 till antalet, som sagt, så en genomgång av nyckelordslistan 
är tidsmässigt och arbetsminnemässigt genomförbar samt ger centrala insikter om 
vilka begrepp som är framträdande inom domänen. Ordlistan däremot, innehåller 
18 295 ord, varför den ogärna låter sig gås igenom på detaljnivå; dock är den djupt 
värdefull för att finna fram relevanta begrepp och lexikala enheter om man har 
åtminstone  en  aning  om  vad  man  söker.  Slutligen  är  konkordansverktyget 
ovärderligt  för  att  kunna  närstudera  specifika  begrepp,  men  det  låter  sig  inte 
rimligen användas i någon större utsträckning: att analysera konkordanserna för 
drygt 3 000 nyckelord i sina sammanhang i korpusen vore mycket tidsödande. Det 
bör, helt enkelt,  inskärpas att bruket av det statistiska verktyget  Wordsmith inte 
har eliminerat den subjektive forskarens godtycke, men kanske också nödvändiga 
intellektuella närvaro och orientering. 

Ytterligare  ett  problem  relaterar  snarast  till  studieobjektets  natur:  språket. 
Frekvent förekommande polysema ord är svåranalyserade. Exempelvis har ingen 
närmare studie av de 174 förekomsterna av nyckelordet  field utförts. Ytterligare 
ett polysemt och för domänen relevant ord är  interpretation;  ordet förekommer 
dock  hela  895  gånger  i  abstraktkorpusen,  varför  en  ingående  kontextuell  och 
disambiguerande analys via  Wordsmiths konkordansfunktion vore tidsödande – 
det bedömdes att  den insatsen inte var investeringen värd, givet att  syftet  med 
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föreliggande  uppsats  är  en  generell  kartläggning  av  translation  studies,  inte 
detaljstudier av enskilda begrepp.

Ytterligare  ett  metodologiskt  dilemma  är  valet  av  empiriskt  material.  Nu 
valdes  som  nämnt  abstrakter  för  föreliggande  studie  –  men  vill  man  studera 
domänens olika turns, vändningar, finns anledning att misstänka att debattinlägg 
(så kallade forums i de olika tidskrifterna) hade varit ett klokare val; det kan vara 
så att kontroversiella trender inom en domän diskuteras främst i debattliknande 
sektioner.  Åtminstone  har  den  relativa  frånvaron  av  omämnandet  av  turns  i 
abstraktkorpusen fött denna misstanke. 

Ytterligare en potentiell brist i föreliggande undersökning är frånvaron av en 
tydligt kronologiserande intention. Klok som han är, väljer de Schryver att dela 
upp  sin  stora  korpus  i  tre  kronologiskt  ordnade  delar.  Det  må  låta  som  en 
efterhandskonstruktion, men det ter sig som om mycket av det som ovan utsägs 
om translation studies behåller sin relevans trots frånvaron av kronologisering; i 
de  fall  där  en  sådan  bedömts  oumbärlig,  har  ansatser  gjorts  att  via 
konkordansanalys fastställa när ett begrepp nämndes först respektive senast. 

Något som förvånade vid genomgången av nyckelordslistan var frånvaron av 
personnamn bland de mest frekventa nyckelorden. I de Schryvers studie återfinns 
flertalet personnamn  (de Schryver, G. 2009, ss. 437-441). Det vore bekvämt att 
förklara  detta  som en  vilja  hos  författarna  att  sälja  in  sina  egna  innovationer 
snarare än att nämna föregångare. Denna tes verkar dock mindre trolig i ljuset av 
Hylands studie; han finner att just det är mycket vanligt att nämna föregångare i 
abstrakter (Hyland, K. 2004, s. 79). 

Kvalitativ studie av recensioner inom domänen

Presentation av korpusen och metoder
Korpusen består av sammanlagt 61 recensioner. Det totala antalet ord uppgår till 
94 535. Recensionerna har hämtats från tre tidskrifter inom domänen, nämligen 
Perspectives: Studies in Translatology, Target och Translation Studies. Numerärt 
ser  fördelningen  ut  som  följer:  15  recensioner  från  Perspectives:  Studies  in  
Translatology,  36 recensioner från  Target  och 10 recensioner från  Translation  
Studies. För att få en synkron bild av domänen, valdes recensioner från 2008 och 
2009.

Innan vi går in närmare på vilka resultat undersökningen har gett, kan som 
introduktion nämnas att antalet recensioner vilka kan bedömas som akademiska i 
nicolaisk bemärkelse är tämligen lågt (Nicolaisen, J. 2002). Det är nämligen så, att 
endast 26 av de 61 recensionerna har en litteraturförteckning.  Således kan vi dra 

57



två slutsatser: 1) translation studies är en snarast protoakademisk domän av de här 
undersökta  recensionerna  att  döma,  och  2)  Nicolaisens  uppmaning  att  öka 
akademiciteten i recensioner i akademiska tidskrifter är befogad.

Antalet  förtecknade verk i  litteraturförteckningarna varierar från ett  till  15. 
Sett till de olika tidskrifterna ser fördelningen ut enligt följande: en recension (av 
15) med litteraturförteckning i Perspectives: Studies in Translatology, 18 (av 36) 
recensioner med litteraturförteckning i  Target och sju (av 10) recensioner med 
litteraturförteckning i Translation Studies. 

Ytterligare  en  dimension  i  recensionerna  som  förtjänar  åtminstone  en 
preliminär  inspektion  är  recensenternas  disciplinära  hemmahörighet.  Många 
recensenter från andra discipliner torde tyda på en brist  på egen expertis  inom 
domänen – å andra sidan kan det i  stället  tyda på stort  intresse för translation 
studies också bland angränsande domäner. Ett eklektiskt arbetssätt är helt centralt 
för recensenternas aktivitet.

Analysen av recensionerna krävde följande operationaliseringen: kriteriet för 
en  inomdomänslig  recensent  är  att  personen  i  fråga  ska  ha  publicerat  sig  i 
översättnings-  eller  tolkningsfrågor.  För  att  konstatera  huruvida  så  var  fallet, 
konsulterades Harzinger's Publish or Perish; i de fall det bibliometriska verktyget 
inte gav svar, konsulterades Google. 

Disciplinär hemmahörighet tycks dock vara intressant från ett administrativt 
perspektiv snarare än ett akademiskt – men så är väl bibliometri också i mångt och 
mycket  just  en administrativ  angelägenhet.  Analysen gav vid handen att  det  är 
svårt att begränsa recensenterna till en given disciplin. Kanske hör detta samman 
med humanioras så kallade promiskuösa citerande  (Hellqvist,  B. 2009, s.  314). 
Man kanske rentav kan hävda att gränsdragningar mellan humanistiska discipliner 
gör våld på den humanistiska tanken om promiskuös citering – eller snarare den 
promiskuösa  praktiken.  En  mer  belysande  gränsdragning  är  den  mellan 
akademiker och verksamma översättare: verksamma översättare skapar sina egna 
forum, där en mer arbetsfördelnings- och marknadsorienterad diskurs dominerar, 
där  fokus  på  administrativa  gränsdragningar  mellan  olika  läroinstitutioner  och 
sammanhängande kamper  om anslag intar  en perifer  plats.  Ett  exempel  på  ett 
sådant forum är tidskriften Med andra ord.

Korpusen uppvisar inga överlappningar av recensenter de olika tidskrifterna 
sinsemellan, och endast få återkommande recensenter. Åtta recensenter bidrar med 
två recensioner, en recensent bidrar med tre recensioner medan övriga recensenter 
nöjer  sig  med  en  recension.  Detta  resultats  generaliserbarhet  begränsas  dock 
ansenligt av korpusens synkrona fokus; över tid är det möjligt, rentav troligt, att 
antalet återkommande recensenter ökar. 

Det står klart att de flesta recensenter har en gemensam disciplinär bakgrund: 
de är  språkvetare  vilka  senare,  från specialisering i  ett  specifikt  språk eller  en 
geolingvistisk  region  (såsom  engelska  eller  Iberoamerika)  söker  sig  till 
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översättning. Detta fynd reflekterar tidigare iakttagelser  (Englund Dimitrova, B. 
2007, s. 24). 

Hellqvist nämner att flerparadigmatiska forskningsfält har fler referenser på 
grund av att  där saknas en etablerad kanon av tidigare litteratur  (Hellqvist,  B. 
2009, s.  313). Denna hypotes tycks motsägas av det förhållandevis blygsamma 
citerandet i vår korpus.

(Utsagor och underförståelser om) målgrupp
För att förstå hur målgruppen skisseras utifrån recensionerna i korpusen, har tre 
studier  tjänat  som  modell:  Nicolaisens  kvantitativa,  Hedemark,  Hedman  och 
Sundins diskursanalytiska samt Hylands sociolingvistiska; i  viss mån har också 
Hellqvist  samt  Nascimento  och  Morteleto  inspirerat  (Nicolaisen,  J.  2002; 
Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O.; Hyland, K. 2004; Hellqvist, B. 2009; 
Nascimento, D. M. & Marteleto, R. M. 2008). 

I slutänden blev det dock att  hemfalla åt en traditionellt  lingvistisk metod: 
sorterandet av utsagor i olika kategorier på basis av lexikala markörer, i detta fall 
lexikala  enheter  som  signalerar  utsagor  om  läsare,  exempelvis  reader och 
audience.

Avsikten är här inte att  undersöka antalet  citeringar, vilket  gör Nicolaisens 
metod  mindre  relevant;  avsikten  är  heller  inte  att  analysera  maktförhållanden, 
vilket gör Hedemarks, Hedemans och Sundins metod mindre relevant; avsikten är, 
slutligen,  heller  inte  att  se  hur  socialisering sker  i  olika discipliner,  vilket  gör 
Hylands  metod  mindre  relevant.  I  stället  är  avsikten  att  kartlägga  en  specifik 
domän,  nämligen  translation  studies.  Det  är  därför  befogat  att  plocka  hiop  en 
improviserad metod baserad på uppsatsförfattarens  erfarenhet  inom jämförande 
lingvistik. Låt oss våga gå vilse; vi vore inte de första (Feal, R. 2009, ss. 46-49).

Hellqvist  inskärper,  via  tidigare  forskares  resonemang,  att  studier  inom 
humaniora tenderar att tjäna två läsekretsar: en specialiserad läsekrets respektive 
en intresserad allmänhet (Hellqvist, B. 2009, ss. 314-316). Detta påstående verkar 
tillämpligt på translation studies; dock bör vi modulera det en smula genom att 
påpeka att den huvudsakliga skiljelinjen inom nämnda domän dras snarare mellan 
teoretiker/akademiker och verksamma översättare och tolkar – detta utesluter inte 
att också en intresserad allmänhet är inblandad. Faktiskt kan man skönja en viss 
splittring mellan det i  korpusen tydliga fokuset på praktiker som målgrupp och 
recensenternas ställning som teoretiker.

De utsagor om tänkt målgrupp som finns i korpusen av recensioner, undersöks 
för att ge insikt om vilka aktörer som av recensenterna bedöms vara innefattade i 
domänen.  Härvid  begränsas  undersökningen  till  de  utsagor  som  tillskrivs 
recensenten;  de utsagor  som återges  från själva det  recenserade verket  lämnas 
därhän.

59



Korpusen  av  målgruppsutsagor  består  av  98  utsagor  excerperade  från 
recensionskorpusen. I huvuddelen av dessa definieras inte målgruppen explicit, 
det  vill  säga  med  adjektivfraser  eller  substantivfraser  såsom  translators eller 
translation studies scholars. Det är frestande att ur detta härleda att translation 
studies är en odefinierad och vid domän, en domän som ännu inte utvecklat sina 
egna diskurser för  att  avgränsa sig mot  närliggande domäner.  Dock förutsätter 
själva  det  recenserade  verkets  innehåll  ofta  en  viss  målgrupp,  varför  en 
odefinierad utsaga om målgruppen från recensentens sida kan sägas konnotera en 
målgrupp med vissa attribut. 

Att translation studies är en domän med förgreningar utanför akademin, att vi 
har att göra med en tillämpad vetenskap, blir tydligt av de många utsagor som 
anger översättare och tolkar som målgrupp. Nedan följer ett exempel på detta. Det 
bör nämnas att samtliga fetstilta partier i exemplen som följer är ett resultat av 
uppsatsförfattarens anmärkning.

Despite the deletion of these technical aspects of translation, the book remains a good source 
of reference for legal translators who need to be familiar with the legal tradition, culture and 
conceptual systems of European legal languages.

(Šarčević, S. 2009, s. 152)

Utsagor  som det  ovan angivna,  där det  recenserade verket  snarast  ses  som ett 
arbetsverktyg för yrkesverksamma översättare och/eller tolkar, är inte ovanliga i 
korpusen. 

Också blivande praktiker, det vill  säga studenter, anges som målgrupp. Ett 
exempel:

That made me think the author intentionally omitted mentioning some of the papers among his 
bibliography, which is probably,  why it comprises just 97 positions. On second thought, it 
looks sufficient  since the author offers  a  HANDBOOK for  students,  rather  than a 200% 
theorywise encyclopedia for highbrow academics.

(Nord, C. 2008, s. 91)

Ovan återfinns också en utsaga om bibliografiska spörsmål. Det är vidare värt att 
notera  att  utsagan  ovan  gör  gällande  att  målgruppen  studenter  medför  att 
förenkling  är  önskvärd  eller  åtminstone  acceptabel;  här  finner  vi  alltså  en 
åtskillnad mellan studenterna och de i utsagan omnämnda ”highbrow academics” 
som uppenbarligen söker mer teoretisk tyngd.

Teoretiker av olika slag – inte enbart inom translation studies – pekas ofta ut 
som målgrupp. Vi möter utsagor om teoretiker av alla de slag: litterära kritiker, 
lingvister, sociologer, lexikologer, Barthe-specialister, Cixous-specialister – efter 
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denna uppräkning känns det snarast  som en eftertanke att  lägga till  translation 
studies-forskare,  även  om  utsagor  om  sådana  som  målgrupp  självfallet  också 
förekommer i korpusen. Ibland betonas dessa forskares pedagogisk-praktiska roll. 
Ett exempel:

The volume undoubtedly meets the urgent practical need for books that help train translation 
skills at institutions of higher education and is very helpful in keeping teachers abreast of the 
latest  developments  in  translation  studies  and  cutting-edge  technologies  of  the  new 
millennium.

(Shevchuk, V. 2009c, s. 210)

Det är  värt  att  se  närmare på exakt  vad slags  translation  studies-forskare som 
omnämns i utsagorna. I en utsaga talas om ”our understanding of the translation 
process”; härvid inkluderar recensenten sig själv; vidare uttrycker recensenten ett 
engagemang  i  förståelsen  för  översättning  som  process  samt  för  stilistikens 
relevans för translation studies – således propagerar recensenten för två specifika 
intriktningar  inom  translation  studes:  tillämpad  stilistik  och  studier  av 
översättning  som process  snarare  än  produkt.  Dessa  två  paradigm kopplas  till 
kognitivism. Nedan följer utsagan i fråga:

Yet the link she makes between the textual and cognitive realization of style, and the relation 
to stance and attitude, is a valuable one and her focus on choice, and the reasons motivating 
that choice, are central to our understanding of the translation process.

(Munday, J. 2009, ss. 397-398)

En  annan  utsaga  om  translation  studies-teoretiker  doftar  starkt  av  ett 
kulturspecifikt,  kultur-historiskt  (bindestrecket  är  medvetet,  för  att  indikera 
sammanfallet mellan kultur och en specifik tid och plats snarare än kulturhistoria) 
fokus:

Perhaps this last layer of the narrative tells  us more about post-Holocaust American-Jewish 
identity than about Polish realities of any kind. 

(Salama-Carr, M., Kuhiwczak, P. & Inghilleri, M. 2009, s. 108)

Åter andra utsagor definierar inte vilka translation studies-teoretiker som avses:

Books  like  these,  though  written  for  various  purposes  and  not  primarily  for  translation 
scholars or students, should nonetheless be read by such an audience.

(Salama-Carr, M., Kuhiwczak, P. & Inghilleri, M. 2009, s. 111)
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En specialisering som är möjlig för translation studies-teoretiker är barnlitteratur:

Considering the collection of articles as a whole, one may come to the conclusion that the 
editor’s choice presents a fair picture of the state of the art, at least as far as related research in 
English is concerned. Some of the voices in other languages, which a critical reader might 
miss,  may  be  included  in  the  reviewer’s  overview  of  approaches  to  the  translation  of 
children’s literature (Tabbert 2002), though, of course, new research has been published in the 
meantime. Still, the present Reader will be a most helpful tool for all who become involved 
with the translation of children’s literature, be it in theory or in practice. 

(Tabbert, R. 2009, s. 159)

Också översättningen av poesi anges som en potentiell specialisering inom studiet 
av litterär översättning:

His most recent contribution to the development of innovative literary translation techniques 
applicable  specifically to  the  translation  of  poetry  will  be  of  interest  to  creative  writers, 
literary translators and literary translation scholars alike. 

(Merkle, D. 2009, s. 175)

Som framgår ovan, är kopplingen mellan teoretiker och praktik(er) ofta explicit. 
Ytterligare en specialisering som nämns är korpuslingvistiska studier:

This book is undoubtedly most helpful and valuable for TS researchers and practitioners alike. 
It will serve to alert  scholars of advances in corpus studies and raise their awareness of the 
potential advantages of exploiting corpora in translating.

(Shevchuk, V. 2009b, s. 282)

Också översättningshistoriker nämns som målgrupp:

Auch versierte Übersetzungshistoriker werden auf neue Fakten und Sachverhalte stoßen.
(Albrecht, J. 2008, s. 392)

Vi möter också en åtskillnad mellan översättning och tolkning; i det nedanstående 
exemplet anges just tolkningsstudier som en specialitet:
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In conclusion, the study is of interest both to linguists and  interpreting researchers as it 
reveals monitoring processes that can be detected in unmediated and interpreted, i.e. mediated 
communication,  especially  the  combined  strategies  of  monitoring  comprehension  and 
production simultaneously.

(Kalina, S. 2008, s. 180)

Att språkrelaterade utsagor om målgrupper intar en central plats inom translation 
studies är kanske föga förvånande – dock är det värt att notera att dessa utsagor 
ofta sammantvinnas med geolingvistiska och snarast postkolonialistiska diskurser. 
Ibland kan någon av dessa diskurser vara underförstådd, som i det nedanstående 
exemplet,  som innehåller dels en illustration av debatten om huruvida man bör 
översätta  till  ett  annat  språk än sitt  modersmål,  dels  en geolingvistisk  realitet, 
nämligen engelskans utbredning:

It is encouraging for those who seek to achieve success in translating into English as their 
non-native tongue.

(Shevchuk, V. 2009a, s. 280)

Överlag  är  anglokratin  (och  kritiken  mot  den)  inom  translation  studies  ett 
genomgående tema, vilket får illustreras av följande exempel:

The decision to publish in English only might be seen as pragmatically democratic, making 
the texts available to a larger audience, but it also strengthens the hegemony of English in an 
environment that has up to now been open to (albeit limited) linguistic diversity.

(Pokorn, N. K. 2009, s. 368)

När  geolingvistiska  dimensioner  betonas,  sker  detta  oftast  inom  ett 
dikotomiserande  Väst/Öst-perspektiv,  med  postkolonialistiska  undertoner.  Ett 
exempel:

In  closing, I  would like to  stress  that  this book should  be of interest  to  people working 
outside of Asian traditions. The performing traditions of Asia, with their multiple levels of 
texts and languages from different  time periods and different  geographic regions,  perhaps 
suggest one way in which European theatre could develop in the future. What happens when 
so much time has passed between Shakespeare and today that it is no longer practical to stage 
a performance in the original language without losing the audience? How is it  possible to 
stage a performance that could draw upon Welsh, Scottish, English, and Irish elements for a 
mixed audience?  What would a ‘European’ theatre  look like,  drawing upon two or  more 
traditions,  and/or  staging  classical  material?  Between  Tongues  presents  contemporary 
European  theatre  with many interesting possible  points  of  departure  to  explore  these and 
related questions. 

(St. André, J. 2009, s. 405)
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Korpusen innehåller förvånansvärt få utsagor om en allmän läsekrets; dock kan 
man förstås tolka de odefinierade utsagorna om läsare som just ett hävdande att 
verket i fråga passar alla. I följande exempel ställs,  som dock intar något av en 
särställning i korpusen, ställs specialister uttryckligen mot icke-specialister:

All  of  them, including the  theoretical  ones,  are  agreeable,  easy to  read,  entertaining and 
accessible to non-specialists.

(Albert, S. 2009, s. 274)

De många utsagor som relaterar målgrupp till specifika språk är sympomatiska för 
den starka kopplingen mellan studiet  av specifika språk och translation studies 
(som snarast en förlängning av studiet av dessa språk) (jfr.Englund Dimitrova, B. 
2007, ss. 22-24). 

Det är vanskligt att skilja utsagor om målgrupp från de recenserade verkens 
innehåll:  själva  innehållet  förutsätter  något.  Vidare  överskuggas  recensionerna 
rimligen av superstrukturer av redan inbakade antaganden eller rentav vetskap om 
målgrupper;  forumet,  det  vill  säga  den  aktuella  tidskriften,  förutsätter  vissa 
målgrupper,  artikulerade  inte  minst  genom varje  tidskrifts  så  kallade  Aims  & 
Scopes. 
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Slutdiskussion

Vad säger  author  overlaps  inom tidskrifter  i  domänen och  mellan  tidskrifter  i 
domänen och utom domänen om translation studies som mognad som domän? 
Som vi  sett,  finns  få  överlappningar  mellan  samtliga  tre  studerade  tidskrifter: 
endast  två  författare  mäktar  med  att  få  sina  alster  accepterade  i  alla  de  tre 
tidskrifterna.  Denna  sparsamma  överlappning  tyder  på  en  tämligen  heterogen 
domän.  Dock  är  det  klokt  att  uppmärksamma  begränsningarna  i  den  valda 
metoden: citeringar ingår inte i överlappningsanalysen, varför det inte är tillrådligt 
att  av den blygsamma överlappningen dra slutsatsen att domänen lider brist på 
vetenskaplig kommunikation. Det är nämligen så, att de tre studerade tidskrifterna 
citerar varandra ymnigt.

Några ord om överlappningar mellan  Meta och  Perspectives,  så. Här finns 
mer att ta på: arton författare har publicerat sig i båda de nämnda tidskrifterna, 
vilket rimligen tyder på ett kommunikationsflöde mellan de tu.

Också Meta och Target delar på flera författare, åtta till antalet. Kopplingarna 
mellan dessa två tidskrifter  är således, rent statistiskt,  ungefär hälften så starka 
som  de  mellan  Meta och  Perspectives.  En  hypotes  som  framkastas  i 
undersökningen är att  Target står mer självständig än sina kamrater; det föreslås 
vidare att detta kan kopplas till det fokus på makroperspektiv och sociologi som 
framgår av tidskriftsanalysen av Target.

Perspectives och  Target är  inte  heller  de  utan  beröringspunkter  vad 
överlappningar anbelangar: 18 författare har publicerat sig i båda dessa tidskrifter. 
I  undersökningen  relateras  denna  överlappning  till  en  pontonjärsroll  för 
Perspectives:  det  händer  att  de  som bidrar  till  Target bidrar  till  Perspectives, 
liksom det händer att de som bidrar till Meta bidrar till Perspectives – det är dock 
mer sällsynt att de som bidrar till  Meta bidrar till Target och vice versa. Vad ska 
man  tänka  om detta?  Är  Perspectives domänens  ekumeniska  motor?  Kanske. 
Meta citeras oftare i Target än vad Perspectives gör, vilket grumlar bilden. 

I  undersökningen  inskärps,  slutligen,  hur  mycket  som  återstår  att  utröna. 
Exempelvis  förbryllar  frånvaron  av  tunga  namn  såsom  Lawrence  Venuti  och 
Mona Baker i överlappningslistorna. Härvid antyds möjligheten att regionala och 
kulturspecifika kontexter bidrar till  publikationsmönster; Venuti,  exempelvis, är 
länkad till Princeton, där publish or perish är ett kategoriskt imperativ. 
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Ytterligare två frågor som uppställs i inledningen av föreliggande uppsats är 
följande: Vad säger innehållsanalys om translation studies mognad som domän? 
Finns begrepp och intressen som särskiljer  translation  studies  från super-  eller 
systerdomänerna lingvistik och litteratur?

Innehållsanalysen ger inga entydiga svar på detta. Om man dock kompletterar 
bilden genom att beakta också recensionsanalysen, blir det uppenbart att domänen 
(om)gestaltar sig kring så kallade turns, det vill säga vändningar. Detta tyder på en 
pågående daning och omdaning av domänen, på en kontinuerlig debatt, och alltså 
på en stadig brytning av diskurser; det tyder på att vi har med en domän att göra, 
kort och gott. Dock är många av de vändningar som nämns knappast väsensskilda 
från vändningar inom andra humanistiska områden. The Irish Turn, till exempel, 
är  snarast  hämtad från litteraturvetenskapens område.  The cultural  turn klingar 
också den bekant. Intressantast i sammanhanget är emellertid kanske the linguistic 
turn, eftersom den åskådliggör och aktualiserar translation studies kluvna känslor 
inför  lingvistiken.  Denna  lingvistiska  vändning  tycks  vara  ett  faktum,  men 
måhända  mer  på  grund  av  universitetsstyrelsers  påstötningar  än  av  önskemål 
inifrån domänen: att translation studies sammanfogas med språkfakulteter hotar 
att implodera domänen.

The fictional turn kan peka på en väg framåt för translation studies, eftersom 
den visar på hur translation studies kan befrukta jämförande litteraturvetenskap: 
översättningsvetenskap används för  litterär  analys.  Dock finns också risken att 
translation studies slukas av litteraturvetenskapen.

Det är värt att också säga något om the cultural turn. Denna tycks nämligen 
vara,  i  viss  mån,  en  motreaktion  på  det  lingvistiska  fokuset  inom translation 
studies. Vidare är denna kulturella vändning i sig ett tecken på en splittring – men 
rimligen en livaktig, rentav livgivande sådan – inom domänen: dels träter man om 
när  denna  vändning  ägde  rum,  dels  skiljs  mellan  en  kulturell  vändning  inom 
domänen och den kulturella vändning som Itamar Even-Zohar står för. Det bör här 
vidgås  att  föreliggande  uppsats(författare)  ingalunda  bringar  reda  i  begreppen; 
men just häri ligger, faktiskt, ett värde: begreppets mångtydighet illustreras. Också 
kopplingen  av  den  kulturella  vändningen  till  Itamar  Even-Zohar  samt 
positioneringen  av  dennes  teori  som  ställd  utanför  domänen,  illustrerar  det 
vansinnigt vanskliga i att inhägna domänens centrala aktörer helt och hållet; de rör 
sig och rentav föses runt i flera domäner; litteraturvetenskap och lingvistik bildar 
konstant fond. 

Slutligen  måste  vidgås  att  innehållsanalysen  inte  ger  några  klara  svar  på 
huruvida  det  finns  begrepp  och  intressen  som  särpräglar  translation  studies; 
mycket  av  det  konceptuella  stoff  som  framskymtar,  cirkulerar  inom  vidare 
humanistiska kretsar. Dock är detta ett resultat i sig: det visar att domänen deltar i 
och  påverkas  av  humaniora  i  stort,  då  inte  minst  litteraturvetenskapen  och 
lingvistiken – och för all del filosofin. 
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I innehållsanalysen brukas dikotomin som strukturerande koncept. Detta kan 
tyckas naivt i ljuset av dekonstruktionistiska landvinningar – Derrida har tvingat 
oss alla att erkänna att regenten och besten har mer gemensamt än vi vill  ana. 
Likväl  är  det  belysande  att  analysera  translation  studies  mognad  eller  snarare 
egenart som domän genom en dikotomiserande lins. Det visar sig då att domänen 
äe  splittrad:  processinriktade  studier  gentemot  produktinriktade;  anglocentrism 
mot anglokritik; teori mot praktik. 

Slutligen: innehållsanalysen gav vid handen att få personnamn förekommer 
frekvent i de abstrakter som utgör det empiriska materialet.  Detta skulle kunna 
bero  på  forskarens  vilja  att  marknadsföra  sina  egna  upptäckter  snarare  än  att 
namnge föregångare;  detta  antagande verkar  dock orimligt  i  ljuset  av Hylands 
studie,  i  vilken  han  finner  att  just  omnämnadet  av  föregångare  är  centralt  i 
abstraktgenren (Hyland, K. 2004, s. 79). 

Följande  frågor  ställdes  gällande  recensioner:  Vilka  ontologiska, 
epistemologiska och citeringsnormativa kärnor utkristalliseras i recensioner inom 
translation studies? Och, som en bifråga: Hur bidrar analyser av recensioner till 
domänanalys  och  bibliometrisk  teori?  Hur  kan  man  enas  om  central,  delbar 
kunskap  i  ett  fragmenterat  fält  som humaniora,  där  serendipitet  och  oväntade 
associationer är informationssökningsidealet?

Klart är att språkrelaterade utsagor är frekvent förekommande, att få utsagor 
relaterade till  målgrupp förekommer,  samt att  anglokrati  och motstånd däremot 
utgör ett centralt inslag. En hypotes som låter sig framkastas är följande: de talrika 
utsagor som relaterar målgrupp till givna tungomål är symptomatiska för den täta 
sammantvinningen  mellan  språkstudier  och  translation  studies (jfr.  Englund 
Dimitrova, B. 2007, ss. 22-24). 

Recensionsanalysen  föranleder  också  reflektioner  kring  metodologi.  Inte 
minst abstraktionens vedermödor och faror aktualiseras: Med hur många och vilka 
analytiska kategorier bör man jonglera? Hur mycket särskillnad och detaljrikedom 
får zoomas eller panoreras bort? Vidare är det självsvåldigt att separera utsagor 
om målgrupp från innehållet i de verk som recenseras. Innehållet i sig implicerar 
något  om  målgrupp.  Ytterligare  en  svårighet  återfinns  i  att  recensionerna 
inrymmer eller snarare inhägnas av superstrukturer av naturaliserade antaganden 
eller, för all del, vetskap om målgrupper; forumet för publikation betingar vilka 
som läser och hur de läser, något som manifesteras kanske främst i varje tidskrifts 
Aims & Scopes. 

Ett  problem som tydliggörs  i  undersökningen,  eller  kanske  snarare  i  dess 
relation  till  inledningen,  är  den  statistiska  metodens  betingelser,  samt  det 
empiriska materialets dito. Också operationalisering är en snårig väg att beträda.

Det statistiska tillvägagångssättet  ger förstås en översikt,  men har också en 
skuggsida:  vidvinkelperspektivet  på  övergripande  mönster  förvanskar  eller 
åtminstone suddar till detaljer. 
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Problemet  med operationalisering åskådliggörs  i  undersökningens  fläckvisa 
beroende av problematiska  begrepp.  Ett  av dessa är  nationsbegreppet.  Just  vid 
studiet  av  translation  studies  är  det  mer  belysande  att  tänka  sig  språk  och 
språkområden: det är mer givande att betrakta en institution så som  Universitat 
Autònoma de Barcelona som länkad till språket katalanska hellre än till nationen 
Spanien.

Också  innehållsanalysen  tydliggör  betingelserna  för  statistiska 
tillvägagångssätt. 3500 nyckelord valdes som filter, vilket resulterade i totalt 3264 
nyckelord, med andra ord samtliga statistiskt relevanta nyckelord som Wordsmith 
kunde  utvinna  ur  abstraktkorpusen.  Huruvida  nyckelord  nummer  3264  är 
statistiskt relevant inom en korpus på 301 493 ord, är en öppen fråga. Det låter sig 
emellertid  hävda  att  detta  inte  är  till  bestående  men  för  undersökningen;  inga 
absoluta likhetstecken sätts mellan frekvens och relevans. 

Ett  annat centralt  problem berör sig till  studieobjektet:  språket är  slipprigt. 
Detta innebär att polysema ord undflyr analys. Ett sådant för domänen tongivande 
ord  är  interpretation;  det  förekommer  emellertid  imposanta  895  gånger  i 
abstraktkorpusen,  varför  en  inträngande  analys  via  Wordsmiths 
konkordansfunktion vore tidsödande.

Ytterligare  ett  metodologiskt  dilemma  är  valet  av  empiriskt  material. 
(Citeringsindex  över)  Tidskrifter,  abstrakter  och  recensioner  utgör  källorna  i 
denna  undersökning.  Vill  man  förstå  domänens  vändningar,  vore  studiet  av 
debattinlägg (de forums som finns i tidskrifterna) troligen ett minst lika berättigat 
val; det tycks som om kontroverser kring inomdomänsliga trender utspelas främst 
i debattforum. 

Ytterligare en potentiell brist i föreliggande undersökning är frånvaron av en 
genomgående kronologisk medvetenhet. De Schryver (2009) väljer omdömesgillt 
nog att fördela sin korpus på tre kronologiskt disponerade sektioner. Så har inte 
skett  i  föreliggande uppsats  –  men där  kronologiska  hänsyn visat  sig  särdeles 
centrala, har via konkordansanalys undersökts när ett begrepp omskrivs först och 
senast. 

Det statistiska förfarandet kompletteras med en mer kvalitativ infallsvinkel i 
studiet av recensionerna. Detta tolkande tillvägagångssätt medför också det vissa 
betingelser. Det ger en förtrogenhet med materialet, men medför också känslan av 
att drunkna i mångtydighet och detaljer vilkas relevans är svår att avgöra.

Slutligen  kan,  och  lär,  hävdas  att  undersökningen  uppvisar  otillräcklig 
återkoppling  till  de  bibliometriska  grundvalar  och  centralbegrepp  för  vilka 
redogörs i inledningen. Kanske ligger något däri. Men det går också att med fog 
hävda att såväl Scopus som Web of Science i sig är ett slags reifierade konceptnav, 
informationsteknologiska  artefakter  som  förkroppsligar  bibliometrins  logiker. 
Exempelvis är related records-funktionen i  Web of Science en förprogrammerad 
tillgång till cociteringsanalys.
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Denna uppsats ger dock en passionerad och mödosamt sammansatt överblick 
av  den  pluricentriska  domänen  translation  studies  i  all  dess  otämjeliga  prakt: 
eurocentrism, disciplinära överlöpare; ljuvliga kaosskapare. 
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Framtida forskning

Några ord om hur translation studies kan utforskas vidare är befogade.
En mer ingående studie av hur och varför man citerar inom domänen vore 

välkommen.  Man  kunde  då  utgå  från  (någon  av)  de  teorier  vilka  Nicolaisen 
sammanfattar i sin exposé (Nicolaisen, J. 2007)

Ytterligare en intressant infallsvinkel vore att se efter hur redaktörernas roll 
ter  sig  i  en  möjligen  allt  mer  tidskriftsinriktad  akademisk  miljö.  Ämnet  är 
högaktuellt inom humaniora (Feal, R. 2009). 

En kvalitativ bakthinskt inspirerad undersökning av recensioner eller kanske 
läroböcker  skulle  kunna  ge  goda  insikter  i  domänen.  Prejudikat  finns  på 
språkvetenskapens område (Hellberg, S. 2008).

Också teorier om den implicite läsaren, hämtade från litteraturvetenskapen, 
kunde  användas  för  att  skärskåda  hur  tilltänkta  läsare  förutsätts/skapas.  Vilka 
domänspecifika termer används utan förklaring? Vilket språkligt register används? 
Vilka kunskaper och författare anses självskrivna? Skapas ett domänspecifikt ”vi” 
genom textuella strategier av detta slag? Vilka utesluts ur ett sådant ”vi”? Finns 
det flera ”vi”:n inom domänen? 

Intressant  vore  också  att  jämföra  recensioner  från  till  exempel 
litteraturvetenskap och språkvetenskap med recensioner från translation studies. 
Kan detta ge en aning om hur långt gången, så att säga, en domän är? Är fler 
kritiska  synpunkter  och  värderande  utsagor  lika  med  en  mer  konsoliderad  – 
akademiserad? – domän? 

Vidare vore det värt att  beforska hur kognitiv auktoritet  gestaltar  sig inom 
domänen, främst då i recensioner. Är låg kognitiv auktoritet tecken på en svag 
domän?  Med andra ord:  Ju  fler  recensenter  som är  experter  inom det  område 
vartill det verk hör som de recenserar, desto mer avancerad domän?
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Sammanfattning

I denna uppsats utförs en domänanalys av den akademiska disciplinen translation 
studies. 

I  uppsatsens  inledning  ges  först  en  överblick  över  förhållandet  mellan 
bibliometri och humaniora; det framhålls att detta förhållande är något ansträngt, 
givet  bland  annat  humanioras  fokus  på  andra  språk  än  engelska,  dess  långa 
tidsperspektiv och dess fokus på monografier, vilka kontrasterar mot bibliometrins 
anglofili,  tidskriftsfokus  och  höga  prioritering  av  obsolescens  som  central 
analytisk kategori. 

Efter  ovan  nämnda  överblick  följer  så  en  översikt  över  tidigare  forskning 
gällande  domänanalys.  Birger  Hjørlands  domänanalytiska  modell  presenteras; 
därvid diskuteras också hur Hjørlands teorier har kritiserats och utvidgats. 

Därefter presenteras en exposé över bibliometrins historia; härvid diskuteras 
centrala bibliometriska begrepp såsom obsolescens, cocitering och Bradfords lag; 
också  bibliometrins  sammanlänkning  med  statistiska  förfaranden  i  politisk-
administrativ styrnings tjänst belyses.

Efter  denna  exposé  möter  så  en  skiss  över  den  domän  som  analyseras: 
translation studies.

Den skissen följs av en redogörelse för vetenskaplig kommunikation; härvid 
inskärps  att  mycken  sentida  forskning  inom  detta  område  betonar 
sociokulturalitet,  kontextualitet  och  textkonventionalitet  som  förtjänstfulla 
analytiska kategorier, detta till förfång för kognitivistiska strömningar.

Därnäst  redovisas  de  teoretiska  utgångspunkterna  samt  de  för  uppsatsen 
vägledande frågeställningarna.

Denna redovisning följs  av en passage om källmaterial  och metod.  Härvid 
klargörs  att  undersökningen  delas  in  i  tre  delmoment:  en  tidskriftsanalys,  en 
innehållsanalys  och  en  recensionsanalys,  varav  de  två  första  angrips  med 
kvantitativa  metoder,  medan  den  sistnämnda  utförs  främst  med  kvalitativa 
metoder.

Därpå  följer  själva  undersökningen.  I  tidskriftsanalysen  analyseras 
tidskrifterna  Meta,  Perspectives och  Target:  bland annat  undersöks  hur många 
författare som bidrar fler än en gång, vilka tidskrifter och personer som citeras 
samt  vilka  institutioner  och  länder  som  är  inflytelserika  aktörer.  Också  en 

71



undersökning av förhållandet mellan de tre tidskrifterna företas, för att ge en aning 
om domänens konsolidering sett till vetenskaplig kommunikation inom tidskrifter.

Sedan redovisas för de resultat som innehållsanalysen gett. Centralt för denna 
undersökning  är  det  språkstatistiska  programmet  Wordsmith. Detta  program 
möjliggör en analys av stora textmängder; i innehållsanalysen fokuseras främst på 
nyckelord  inom  en  korpus  av  abstrakter  hämtade  från  de  tre  ovan  nämnda 
tidskrifterna.  Denna  analys  ger  en  inblick  i  vilka  begrepp  och  paradigm som 
florerat och florerar inom domänen.

Det sista delmomentet i undersökningen utgörs av en analys av recensioner 
hämtade  från  ett  synkront  utsnitt  av  tidskrifterna  Perspectives,  Target och 
Translation Studies; utforskningsmetoden är tolkande, kvalitativ, och den syftar 
till att isolera de utsagor och underförståelser vilka berör den bild av målgrupper 
som ges i recensionerna.

Undersökningens  centrala  insikter,  samt  dess  möjliggöranden  och 
begränsningar, redovisas så i  en slutdiskussion.  I denna klargörs att  translation 
studies påverkas av flera andra domäner, främst lingvistik. Vidare tydliggörs att de 
statistiska  metoder  som  använts  ger  en  god  överblick,  men  osynliggör  vissa 
detaljer.  Det framhävs också att  en statistisk analys av språk är svår, eftersom 
många ord har flera betydelser.

Denna slutdiskussion följs, i sin tur, av ett antal förslag på hur den aktuella 
domänen bör beforskas ytterligare.
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