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Hvor ofte blir 
artikkelen sitert?
205

«Impact factor» er et gjennomsnittsmål for hvor hyppig artikler 
blir sitert i løpet av et bestemt tidsrom. På norsk er skrivemåten 
impaktfaktor.

Begrepet «impaktfaktor» er knyttet til 
amerikaneren Eugene Garfield (f. 1925) 
som lanserte ideen om denne type site-
ringsanalyse i en artikkel i Science i 1955 
(1). Impaktfaktor beregnes som antall 
siteringer av artikler i et tidsskrift i løpet 
av en toårsperiode dividert på antall 
artikler som det samme tidsskriftet publi-
serte i perioden. Av de generelle medi-
sinske tidsskriftene ligger New England 
Journal of Medicine på topp med en 
impaktfaktor på 52,589 i 2007. Det inne-
bærer at hver artikkel siteres i gjennom-
snitt omtrent 53 ganger. Det er viktig 
å merke seg at dette er et gjennom-
snittsmål, dvs. at noen artikler blir sitert 
langt oftere, mens andre artikler kanskje 
ikke blir sitert i det hele tatt.

Interessen for en slik publiseringsindi-
kator har økt sterkt i de senere årene (2). 
Produksjonen av impaktfaktorer er blitt en 
storindustri for firmaet Thomson Reuters 
(3, 4). Selv om impaktfaktor strengt tatt 
kun er et mål for siteringshyppighet, 
brukes det i økende grad som kvalitetsmål 
både for enkeltartikler, tidsskrifter, fors-
kere og forskningsinstitusjoner. Bruk og 
misbruk av impaktfaktor er blitt et stort 
tema (3, 5–7). En av de første som påviste 
svakhetene ved metoden, var den norske 
forskeren Per O. Seglen (7).

Impaktfaktor på norsk
I Tidsskriftet ble den norske skrivemåten 
impaktfaktor lansert i januar 2006 (8) – 
og er hittil brukt ni ganger (23.12. 2008). 
Tidligere skrev man «impact factor» 
i anførselstegn eller brukte omskrivninger 
som tidsskriftenes prestisje, siteringshyp-
pighet, siteringsfrekvens etc. Med den 
økende interessen for begrepet økte også 
behovet for en norsk term.

På engelsk består begrepet av to ord: 
impact og factor. «Impact» har en rekke 
betydninger, men det mest nærliggende 
i denne sammenhengen er innflytelse, inn-
virkning, effekt eller inntrykk. Det er 
snakk om artiklers eller tidsskrifters inn-
flytelse. «Factor» er enklere, der har vi 
allerede direkteoversettelsen faktor. Man 
kunne tenke seg diverse sammensetninger 
på norsk: innflytelsesfaktor, effektfaktor 

osv, men disse skiller seg mye fra det opp-
rinnelige uttrykket. For å få gjennomslag 
for en norsk skrivemåte ble det lagt vekt 
på gjenkjennelighet, og man valgte en for-
norsket skrivemåte også av det første 
ordet. I samsvar med praksis på norsk 
skrives ordet i ett og uten bindestrek.

Impaktfaktor kan uttales, skrives og 
bøyes etter regler for norsk språkbruk. 
Et enkelt nettsøk gir nå 41 treff (23.12. 
2008). Brukerne og tiden vil avgjøre slite-
styrken til ordet impaktfaktor
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