
• •ors nlng l
bibliometrisk

belysnin

Olle Persson

INUM



@ 1991 INUM och författaren

INUM AB Publishing Division
Ax:torpsvägen 34
S-902 34 Umeå
Tel 090-11 9901

Upplaga 1:1
Tryckt hos G-Print & General Business 1991 (tel 0913 - 410 10)
ISBN-91-970778-2-8

Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om
upphovsrätt av den 30 december 1960 förbjudet utan medgivande av INUM eller
författarna. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av
mångfaldigande, genom tryckning, duplicering, stencilering, bandinspelning etc.



Innehåll

1 Inledning 1

2 Bibliometriska datamateriai 7"

3 Forskningens regionala mönster 14

4 Forskningssamarbete 28

5 Nationella forskningsprofiler 39

6 Bibliometriska kartor 50

7 Scientometrins kognitiva mönster 69

8 I dialog med databaser 85

9 Diskussion 96



l Inledning

Föreställningen om att vi lever i ett kunskapssamhälle är väl utbredd. Kun

skap har blivit en allt viktigare resurs vid sidan av energi, råvaror och

kapital. Satsningar på högre utbildning, vetenskap och teknik tycks bli

avgörande för utvecklingen av företag, regioner och länder. I Sverige har

investeringar i forsknings- och utvecklingsarbetet fördubblats de senaste tio
åren och FoU-sektorn svarar idag för drygt tre procent av bruttonational

produkten. Utbildningssektorn har ökat kraftigt sedan mitten av 1960-talet

och nya utbildningsinstitutioner skapas på löpande band.

När det mesta tyder på att kunskap är framtidens nyckelresurs är det

också angeläget att förbättra våra kunskaper om den kunskapsproducerande

sektorn. Kunskaperna om jordbruks- och industrisamhället är jämförelsevis

mycket goda. Vi har statistik om åkerjord och kreatur, detaljerade uppgif

ter om arbetskraft och produktivitet, men endast mycket runda uppskatt

ningar av antalet forskare och tekniker och vi vet ännu mindre om vad de

gör eller kommit fram till. En del forskare tycker nog att det räcker med att

de själva känner till vad de håller på med, så resonerar nog även en del

bönder och företagare. Men så länge vi tror oss kunna styra samhälls

utvecklingen behöver vi systematisk kunskap om de olika resursernas

omfattning, fördelning och tillväxt. När en samhällssektor kan räknas i

tiotals miljarder eller hela procent av BNP duger inte gissningar och lösa



spekulationer. Investeringsbeslut måste fattas och det borde rimligen vara
av vikt att ha så goda kunskaper som möjligt om det man skall besluta om.

Även om kunskapen om kunskapens värld är begränsad saknas det inte
försök att förbättra den. Forskning om forskning är numera en etablerad
specialitet i Sverige liksom i många andra länder. Kortfattat uttryckt hand
lar denna forskning om att öka kunskaperna om vetenskapen som socialt
och intellektuellt fenomen. Ett ökat intresse för studier av forskning märks
också från forskningspolitiskt håll.

På senare år har metodutvecklingen gått starkt framåt och man kan
urskilja ett speciellt forskningsområde, scientometri, där man huvudsakli
gen arbetar med kvantitativa metoder för att beskriva vetenskapen.

En uppgift för scientometrin är att utveckla indikatorer för att beskriva
nationella forskningssystem. Det finns två huvudtyper av indikatorer, de
som inriktar sig på insatsfaktorer och de som bygger på forskningens
resultat. OECD redovisar statistik om medlemsländernas FoU-utgifter och i
Sverige presenterar SCB regelbundet siffror om ekonomiska och personella
insatser i det svenska forskningssystemet. Med början i USA och på senare
tid framförallt i England, Nederländerna och i viss mån de nordiska
länderna har litteraturbaserade eller bibliometriska indikatorer börjat
användas för forskningspolitiska bedömningar. I USA har man sedan
mitten av 1970-talet återkommande publicerat en rapport med titeln Science
and Technology lndicators som förutom mått på investeringar och personal
också använder bibliometriska indikatorer.

Bibliometriska undersökningar har blivit särskilt vanliga sedan veten
skapliga bibliografier gjorts tillgängliga i datorläsbar form. I olika typer av
databaser registreras dagligen tusentals hänvisningar till vetenskaplig och
teknisk litteratur. Dessa databaser är primärt konstruerade för litteratursök
ning, men en del av dem lämpar sig även för statistiska analyser. Bibliogra
fierna beskriver forskningslitteraturen i ett antal dimensioner med vilkas
hjälp det går att beskriva vad forskningen handlar om, vilka forskare som
utfört arbetet och var de hör hemma geografiskt och institutionellt. Använ
der man den speciella typ av bibliografi som går under namnet citeringsin
dex kan man med ledning av forskningsartikiars referenslistor få informa
tion om relationer mellan dokument, i vad mån artiklar citeras och om de
är kopplade till tidigare eller samtida forskningstraditioner . Bibliometrin
kan därför ge en mycket nyanserad och följsam bild av vetenskapens



utveckling i långt större utsträckning än vad som är möjligt med statistiken

över investeringar och personal.
Bibliometrins tillämpning i forskningspolitiska sammanhang berör två

slags syften. Det kanske vanligaste, och mest ifrågasatta, är när man vill
utvärdera eller följa upp forskningsinvesteringar . Det andra syftet är att

helt enkelt följa eller bevaka den vetenskapliga utvecklingen. Vetenskapen
är ett så pass stort och dynamiskt system att det finns behov av kontinuerlig
information om vilka nya forskningsområden som fåds, hur forskningssam
arbetet utvecklas, skillnader i olika länders forskningsprofiler, etc.

Speciellt i utvärderingssammanhang diskuteras det livligt vad de littera

turbaserade indikatorerna mäter. Odiskutabelt är att de mäter vad de mäter,
dvs antalet producerade artiklar eller antalet erhållna citat. En försiktig
tolkning är därför att måtten indikerar visibilitet, dvs hur synlig forsk

ningen är på den internationella marknaden. Denna visibilitet kan då vara
en funktion av publiceringsbenägenhet, forskningsaktivitet, forskningskva

litet eller något annat. Riktigt vad kan vi aldrig veta säkert och detta
begränsar givetvis de bibliometriska indikatorernas användbarhet.

Bibliometriska undersökningar kritiseras också för att de bara fångar in
en delaspekt på forskningens resultat eftersom resultat kan spridas på
många andra sätt - via undervisning, handledning, rådgivning, föreläs
ningar, seminarier, konferenser, läroböcker, populärvetenskapliga fram
ställningar, patent, mm. Men kanske viktigast av allt är att resultaten pre
senteras får andra forskare, på såväl den nationella som den internationella

arenan. Härigenom kan forskningen utsättas för kritisk prövning av kom
petenta kolleger och forskaren kan få erkännande för sina upptäckter. Den

internationella resultatspridningen sker i hög grad genom publicering i
vetenskapliga tidskrifter. Detta är särskilt utmärkande för naturvetenskap

och medicin, men har även stor betydelse i vissa samhällsvetenskapliga och
humanistiska ämnen.

Ett måhända extremt förhållningssätt är att hävda att vetenskap just är
publicerad kunskap, ingenting annat räknas. Ziman (1968) driver t ex tesen

att vetenskap är en typ av offentlig kunskap som förutsätter publicering för
etablerande av konsensus. Det hjälper inte att hävda att man funnit något,

man måste dokumentera det, visa det för andra och lyckas att övertyga
åtminstone några om att man har rätt. Gör man inga ansträngningar i den



riktningen bidrar man heller inte till det gemensamma vetande som vi
kallar vetenskap.

När syftet är att beskriva forskningens utveckling, innehåll och struktur
används bibliografierna på ett sätt som de främst är avsedda for, dvs att ge
information om forskning inom olika ämnesområden. Här ger bibliometrin
många möjligheter. Man kan utgå från ord i titlar, indexeringstermer,
ämneskoder och t ex fordela materialet geografiskt och över tid. Citerings
indexen ger Ytterligare möjligheter till strukturbeskrivningar. En populär
metod går under namnet cociteringsanalys. Här antar man att dokument
som ofta citeras samtidigt i artiklarnas referenslistor har ett intellektuellt
släktskap. Cociteringsfrekvenser kan sedan användas som ett likhetsmått
med vars hjälp man kan rita kartor över forskningsområden. Punkterna på
kartan består då av citerade dokument och närheten mellan punkterna
avgörs av hur ofta dokumenten citeras tillsammans. Bibliografisk koppling
är en liknande teknik där artiklarna grupperas med ledning av antalet
gemensamma referenser. Dessa metoder är ett spännande alternativ för
beskrivning av forskningens innehållsmässiga struktur, oberoende av på
förhand uppgjorda, ofta alltfor grova och inaktuella klassifikationssystem.

Med bibliometrins hjälp kan vi således säga något om forskningens
utveckling över tid, dess innehåll, dess geografiska och institutionella for
delning, forskningssamarbetets utbredning mm. Därigenom kan bibliome
trin ge kompletterande information i relation till andra både kvantitativa
och kvalitativa studier av vetenskap och teknik. Det bör framhållas att
bibliometriska undersökningar ger en forenklad och partiell bild av forsk
ningens komplexa värld. Bibliometriska indikatorer kan ge signaler om vad
som pågår i forskningssystemet, men de måste placeras in i en for respek
tive frågeställning adekvat tolkningsram.

Det finns redan tusentals undersökningar av forskning som baseras på
bibliometriska tekniker. Emellertid saknas det en sammanhållen framställ
ning på svenska och där svenska forhållanden står i focus. Det är av dessa
skäl denna skrift kommit till. De exempel på bibliometriska analyser som

följer skall betraktas som en provkarta på undersökningar som kan ge läsa
ren en närmare bekantskap med de möjligheter bibliometrin har när det
gäller att forbättra våra kunskaper om kunskapens värld. En hel del av det
som redovisas har tidigare publicerats i serierna Bibliometriska Notiser och
Bibliometriska Rapporter, vilka utges av Inforsk. Behovet av sammanfatt-



ning och överblick är stort och läsaren borde kunna överse med den nack
del det eventuellt kan innebära att redan ha läst eller sett delar av det som
här framläggs.



2 Bibliometriska datamateriaI

Bibliometri kan enklast beskrivas som läran om hur man med hjälp av
kvantitativa metoder kan beskriva samlingar av dokument. Ordet kommer

av grekiskans biblio=bok och metri=mått. Kort och gott, det handlar om
att räkna böcker. Det finns flera slag av undersökningar där bibliografiskt

material och bibliometriska tekniker utnyttjas. Ett sätt att sortera dessa stu
dier är att utgå från ett schema där dokument bildar ett mellanled i proces
sen från kunskapsproduktion till kunskapsanvändning:

Kunskapsproduktion----- >Dokument----- >Kunskapsanvändning

En första typ av studier beskriver publiceringsaktiviteten hos kun
skapsproducerande enheter, t ex enskilda forskare, institutioner eller län
der. Grundantagandet är att publiceringen säger något om den kun
skapsproducerande verksamheten, dess volym och innehåll. För en under
sökning kan man antingen bygga en bibliografi över vad som publicerats
vid t ex ett svenskt universitet eller så använder man en på forhand given
bibliografi och undersöker i vad mån en kunskapsproducent förekommer
däri. De flesta litteraturbaserade indikatorer är av det senare slaget. Här är
det viktigt att framhålla att existerande bibliografier sällan har en fullstän
dig täckning av allt som publiceras aven enhet, vilket innebär att tolkning-



arna måste begränsas till publiceringsaktivitet inom ett segment av publika

tionsmarknaden.
Kunskapsanvändning kan studeras på analogt sätt. Vi kan antingen utgå

från en inventering av den litteratur som forskare använder eller från
utnyttjandet av ett på forhand givet utbud av dokument. Studier av cite

ringar kan användas for båda dessa syften. Med hjälp av citeringsindex kan

vi ta reda på både vilka dokument forskare citerar och i vad mån vissa på

forhand definierade dokument citeras.
Litteraturen kan också betraktas som en egen, mer eller mindre sluten

värld, utan relation till vare sig kunskapsproduktion eller kunskapsanvänd

ning . Ett bibliotek behöver ibland beskriva sina samlingar - hur de växer

och hur de fordelar sig över ämnesområden. De institut som bygger tid
skriftsbaserade ämnesbibliografier kan behöva analysera hur artiklarna i

bibliografierna fördelar sig över tidskrifter och indexeringstermer.

De bibliometriska datamaterialen utgörs av bibliografier som beskriver

en dokumentmängd bestående av t ex böcker, tidskrifter, rapporter, konfe

renstryck eller patent. Den bibliografiska beskrivningen är ett centralt

moment, även i de enklaste studier. Beskrivningen kan göras på många

sätt, allt beroende på vad den skall användas till och vilka uppgifter som

finns att hämta från dokumenten. Ett och samma dokument kan därfor
beskrivas olika beroende på om det ingår som en del av ett biblioteks sam

lingar, en nationalbibliografi eller en ämnesbibliografi. I de flesta biblio
grafier kan man dock finna uppgifter om dokumentens innehåll, när, var

och av vem de publicerats. I den speciella typ av bibliografi som går under
namnet citeringsindex registreras dessutom de övriga dokument som ett

dokument hänvisar till.

Bibliometriska studier använder vanligen bibliografiska databaser som

är maskinläsbara versioner av tryckta bibliografier, t ex ämnesbibliografier
som Physics Abstracts och Chemical Abstracts eller en bibliotekskatalog

som den svenska Libris-databasen. Enbart inom vetenskap och teknik finns
det flera hundra bibliografiska databaser. Bibliografierna är sekundära

informationskällor, de hänvisar till primärlitteraturen - tidskrifter, rappor

ter, konferenstryck, mm. Bibliografierna är främst avsedda for litteratur

sökning och har ibland en delofullkomligheter som begränsar deras värde
för kvantitativa analyser. Dessa brister kan gälla såväl urvalet av dokument

som hur fullständigt och konsekvent de är beskrivna. Ibland måste man



därför antingen begränsa tolkningarna av de data man får fram eller kom

plettera urvalet och beskrivningen av dokumenten.
Vad gäller bibliografins urval eller täckning av forskningslitteraturen

kan man givetvis önska att alla publikationer inom ett kunskapsområde
finns att tillgå, förutom tidskriftsartiklar även rapportserier, konferenstryck
och böcker. Att få med allt som skrivs är dock praktisk omöjligt. Ett urval
måste därför ske. Ett vanligt kriterium är att endast utgå från tidskriftspu
blicerat material med motiveringen att artiklarna genomgått ett prövnings
förfarande i redaktionsledet. Ett dylikt filter finns sällan när det gäller rap
portserier eller konferensrapporter. Inom samhällsvetenskap och humaniora
är dock tidskriftsbaserade studier av mindre intresse eftersom så mycket
publiceras i böcker och rapportserier.

Men även om man bestämmer sig för att enbart räkna artiklar från tid
skrifter återstår det att ta ställning till urvalet av tidskrifter. Ämnesbiblio
grafier, som t ex Physics Abstracts, bygger på ett mycket stort antal tid
skrifter och ambitionen tycks vara att fånga upp så mycket som möjligt.
Den tvärvetenskapliga bibliografin Science Citation Index (SCI) har en
annan strategi, styrd av bl a kostnadsskäl, och täcker bara in de mest kända
och mest citerade tidskrifterna. Ett annat problem med många av databa

serna är brister när det gäller registrering av fdrfattaradresser. Vidare kan
det vara svårt att skilja mellan genuina artiklar och annat material, klassifi

kationssystemen ändras osv. Av dessa skäl baseras de flesta studier av
publiceringsaktivitet på de tvärvetenskapliga bibliografier som produceras
av Institute for Scientific Information (ISI) i USA. Jag begränsar därför
beskrivningen till just dessa databaser. För vissa frågeställningar är andra
bibliografier intressanta, men det får anstå med att beskriva hur dessa är
uppbyggda.

ISI:s databaser

ISI framställer den tryckta bibliografin Science Citation Index (SCI) och

databasen Scisearch. Scisearch innehåller artiklar och annat material från
cirka 3.800 tidskrifter hämtade från SCI och ytterligare cirka 700 tidskrif

ter från Current Contents (CC). Current Contents är en liten skrift som
varje vecka presenterar innehållsförteckningar från tidskrifterna. Scisearch

finns tillgänglig online, vilket innebär att man kan få fram data i direkt



dialog med databasen. För nationell statistik kan man även använda data
från Computer Horizons Incorporated (CHI), som bearbetat materialet från
SCI. CHI-data redovisar artiklar och citat fördelat efter land och ämne.
Liknande datamaterial framställs av den ungerska vetenskapsakademin i
Budapest (Braun m fl 1989). För samhälls- och beteendevetenskap finns
databasen Social Scisearch som motsvarar den tryckta versionen Social
Science Citation Index (SSCI) och där cirka 1.500 av de viktigaste tidskrif
terna finns registrerade. Social Scisearch har dessutom tillförts en del artik
lar av samhällsvetenskaplig relevans från Scisearch. För humanistiska

tidskrifter flnns på motsvarande sätt ett citeringsindex benämnt Arts &
Humanities Index. Numera finns också senare årgångar av ISI:s databaser
på CD-skivor.

Bibliografisk post

ISI:s databaser består av poster. Varje post har ett antal delfålt med vars
hjälp man kan placera in artikeln i åtminstone tre dimensioner - innehåll,
tid och rum. Artikelns innehåll framgår i första hand av titelfåltet (TI). Av
titeln till artikeln i Figur 2.1 framgår att den handlar om organiskt damm

och dess effekter på svenska bönder. Artikeln är införd i tidskriften Inter
national Archives ofAllergy and Applied Immunology (JN). Denna tidskrift
har man tillfört ämnesgrupperna allergi och immunologi (SC).

Vi får också veta att artikeln även förekommer i den biovetenskapliga
delen av Current Contents (SF). Språk (LA) och dokumenttyp (DT) anges
också. Det kan vara av vikt att skilja på sk genuina artiklar och annat mate
rial i tidskrifterna. Brev, notiser och översikter motsvarar sällan verkliga
kunskapstillskott på samma sätt som de genuina artiklarna. Tiden repre
senteras av tidskriftens publikationsår (pY). I adressfåltet (CS) finns samt
liga författaradresser noterade. Vi kan därigenom ange artikelns hemvist

både geografiskt och institutionellt och vi kan också studera samförfattar
skap mellan institUtioner, orter och länder. Artikeln har fem författare som

hör hemma i Uppsala, Stockholm, Umeå och Iowa City. Ett särskild fålt
anger artikelförfattarnas nationella hemvist (GL). I databasen registreras
även artikelns referenser (CR). Här framgår att endast försteförfattaren till
det citerade arbetet anges. Det är viktigt att klargöra att citaten avser citat
till dokument och inte till personer. Det är därför svårt att entydigt defi-
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niera antal citat till en viss forskare, men för att identifiera citerade doku
ment är informationen tillräcklig.

TI- INCU)ENCE OF ORGANIC DUST TOXIC
SYNDROME AND ALLERGIC ALVEOLITIS IN SWEDISH FARMERS

AU-MALMBERG P; RASKANDERSEN Aj HOGLUND S; KOLMODINHEDMAN B;
GUERNSEY JR

CS- UNIV HOSP UPPSALA,DEPT OCCUPAT MED/UPPSALAlISWEDEN/; UNIV
IOWA,DEPT PREVENT MED & ENVmONM HLTH/IOWACITYIIW52242;
FARMERS SAFETY & HLTH ASSOC/STOCKHOLMIISWEDEN/; NATL INST
OCCUPAT HLTH/UMEAlISWEDENI

JN- INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND APPLIED IMMUNOLOGY,
1988, V87, NI, P47-54

LA-ENGLISH
DT-ARTICLE
GL-USA; SWEDEN
SF- CC LIFE -- Current Contents, Life Sciences
SC-ALLERGY;IMMUNOLOGY
CR-CORMIER Y, 1986, V133, P843, AM REV RESpm DIS

DINARELLO CA, 1985, V5, P287, J CLIN IMMUNOL
DOPICO GA, 1986, V10, P261, AM J IND MED
EDWARDS JH, 1974, V4, P379, CLIN ALLERGY
EMANUEL DA, 1975, V67, P293, CHEST

WARREN CPW, 1971, V32, P567, THORAX

Figur 2.1 Exempel på bibliografisk post ur databasen Scisearch

Tidskrijtsurval

Det är svårt för att inte säga omöjligt att uppskatta det totala antalet veten
skapliga tidskrifter i världen beroende på att man helt enkelt inte har någon
fullständig förteckning att utgå ifrån och att det inte finns någon enhetlig

uppfattning om vad som konstituerar en vetenskaplig tidskrift. Därför har
ISI valt att registrera material från de i någon mening viktigaste och mest

etablerade tidskrifterna. Grundantagandet är att man med detta urval fångar
upp merparten av det som skrivs och citeras. Undersökningar av SCI-tid

skrifterna visar att 75 procent av referenserna går till farre än 1000 tid
skrifter och att 500 av tidskrifterna svarar för 70 procent av allt registrerat
material (Garfield 1979). Dessa koncentrationstendenser innebär att kärn
tidskrifterna är väl intäckta av SCI:s totalt cirka 3.800 tidskrifter. Trots
detta kan man finna exempel på tidskrifter som borde vara med. En del
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nystartade serier har ännu inte tillförts databasen och täckningen är i all
mänhet sämre inom teknik jämfört med naturvetenskap och medicin. När vi
räknar antalet artiklar eller citat i ISI:s databaser mäter vi därför forskning
ens visibilitet på en internationell tidskriftsmarknad snarare än forsknings
aktivitetens totala omfattning. Denna tidskriftsmarknad är en viktig arena
för resultatspridning, men det måste framhållas att databasernas urval
representerar endast en del av denna marknad.

Dokumenttyp

Tidskrifter innehåller många olika bidrag - artiklar, notiser, översiktsartik

lar, bokrecensioner,. brev mm. I första hand bör man räkna artiklar efter
som dessa vanligen innehåller genuina kunskapstillskott och genomgått en
granskning av erkända forskare på området. Vissa undersökningar inklude
rar även notiser och översiktsartiklar, dessa utgör dock bara åtta procent av

databasens poster.

Undersökningsenhet

I ISI:s databaser går det bra att bestämma artiklars geografiska hemvist,
dvs med avseende på land och ort. Det blir genast svårare att entydigt
identifiera institutioner och individer. Sättet att ange institution kan variera
starkt och det händer relativt ofta att flera personer döljer sig bakom
samma efternamn och förnamnsinitialer . För att undvika dylika mätfel är
det lämpligt att ta fram listor på artiklar från databasen som sedan nagelfars
manuellt.

Ä·mnesindelning

I ISI:s databaser, liksom i datamaterialet från CHI, klassificeras artiklarna
med utgångspunkt från tidskriftens ämnesområde. Eftersom tidskrifterna

ibland har ett varierande ämnesinnehåll blir denna klassifikation delvis
godtycklig, speciellt vad gäller mindre forskningsområden. Det är också

viktigt att tänka på att artiklarnas ämnestillhörighet inte är detsamma som
institution. Forskare från en institution kan publicera artiklar inom flera

ämnesområden. Ett sätt att frigöra sig från de tidskriftsbaserade ämnesin-



delningarna är att låta artiklarnas referenser utgöra basen för en bestämning
av deras ämnesmässiga innehåll.

Fraktionalisering

Det händer allt oftare att artiklar har flera författare. Vill man mer exakt
räkna fram enskilda enheters bidrag till forskningen kan man dela upp,
fraktionalisera, samförfattade artiklar mellan de ingående enheterna.
Emellertid tenderar en dylik rättviseprincip att missgynna forskare som
arbetar i stora grupper eller små länder där samarbete med utlandet av
naturliga skäl är stort. Betraktar vi istället publiceringsaktivitet som ett
mått på visibilitet är fraktionalisering mindre motiverad. Man kan också se
samförfattarskap mellan länder som en indikation på internationellt samar
bete och använda samförfattarskapen för att studera hur vetenskapliga nät
verk utvecklas på lokal, nationell och internationell nivå.

Tidskrijtsmarknadens förändring

Databasernas tidskriftstäckning förändras ständigt. Ibland beror detta på att
nya tidskrifter tillkommit och ibland kan det bero på förändringar av data
basproducentens urvalskriterier. I CHI-data har man kontrollerat för detta
genom att enbart jämföra länders artikelproduktion i konstanta tidskriftsur
val. Å andra sidan riskerar man då att missa viktig forskning som publice
ras i nystartade tidskrifter. Lösningen på detta dilemma är att redovisa
siffror för både konstanta och växande tidskriftsurval, t ex genom att sam
tidigt utnyttja CHI-data och data från Scisearch. En god regel är att man
klargör vilka tidskrifter som ingår i urvalen så att det finns en chans att
bedöma urvalens relevans.

Citaträkning

Räknar man citat med personnamn som utgångspunkt måste man ge akt på
ett antal mätproblem: flera personer kan dölja sig bakom samma namn,
endast försteförfattaren till citerade arbeten är registrerad, stavning av
namn och bruket av förnamnsinitialer varierar, självciteringar förekommer
mm. De flesta av dessa problem kan undvikas om man istället utgår från de
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dokument respektive forskare producerat. I praktiken är detta mycket
arbetskrävande för studier av större aggregat som universitet och länder.
För länderjämförelser kan man utnyttja CHI-data som redovisar såväl artik
lar som citat för ett hundratal forskningsområden.

Det finns en mängd faktorer knutna till forskaren, dennes miljö och
forskningsinriktning som påverkar benägenheten att publicera. Ålder,
familjesituation, arbetsstil, forskningsuppgiftens karaktär, kontaktnät och
publiceringstraditioner i den vetenskapliga miljön är några exempel. Tolk
ning av skillnader i artikelproduktion bör således ske mot bakgrund av
olikheter i forskningsmiljön. När det gäller citat bör vi tänka på att de inte
säger något om varför ett arbete citerats, bara att det uppmärksammats.
Citeringstalen kan variera starkt beroende på bl a ämne, i vilken tidskrift
arbetet är infört, den tid som förflutit sedan dokumentet publicerats mm.
Detta gör att man alltid måste tolka citeringstal för enskilda forskare och
artiklar med största varsamhet.

Av ovanstående resonemang framgår vikten av att känna till det biblio
grafiska datamaterialets möjligheter och begränsningar. Det finns tyvärr
alltför många undersökningar som tagit för lätt på, eller helt bortsett från
svårigheterna. Detta är särskilt ledsamt då flera av misstagen kunnat undvi

kas om kunskaperna i metodfrågorna varit bättre. Här har bara en del
metodaspekter berörts och dessutom endast i samband med en typ av data

bas. Det finns dock knappast skäl att inledningsvis utvidga diskussionen.
Metodfrågorna kommer istället att behandlas i anslutning till de exempel

och analyser som behandlas i texten. Den intresserade läsaren kan dess
utom finna mycket utförliga metoddiskussioner i en speciell handbok för
området (van Raan 1988) och i en tidskrift med namnet Scientometrics.



3 Forskningens regionala mönster

I kunskapssamhället blir frågan om forskningens regionala fördelning hög
aktuell. Regioner som saknar forskning kan behöva egna forskningsresur
ser som stöd för sin utveckling. De etablerade universitetsorterna vill ha
ökade anslag för att kunna utveckla viktig och många gånger framgångsrik
forskning. Storföretagen agerar på en internationell marknad och finner
ibland skäl att förlägga forskning och utvecklingsarbete i anslutning till
utländska forskningscentra. I ett globalt perspektiv handlar diskussionen
om hur USA och Europa skall kunna möta den japanska utmaningen inom
vetenskap och teknik. Samtidigt blir kunskapsklyftan mellan rika och
fattiga länder en allt viktigare fråga. När man diskuterar dylika problem
kan det vara värdefullt att utgå från en någorlunda fullständig bild av forsk
ningens regionala fördelning.

Långsiktiga trender

Låt oss först se vetenskapens utveckling i ett längre historiskt perspektiv.
Det har gjorts många försök att uppskatta den vetenskapliga litteraturens
omfattning och tillväxt. Det kanske mest kända exemplet är det diagram
över tidskrifters och bibliografiers tillväxt som Derek J de Solla Price
presenterade 1963 i boken Little Science, Big Science. Antalet tidskrifter
hade ökat exponentiellt under en längre period och Price räknade med att



antalet skulle fårdubblas ungefär vart femtonde år. Givetvis insåg han att
den exponentiella tillväxten så småningom skulle avta, men det var osäkert
när detta skulle komma att ske.

Idag kan vi räkna tidskrifter med hjälp av databasen Ulrich's World List
of Periodicals. Här förtecknas ett mycket stort antal vetenskapliga, tekniska
och andra tidskrifter. Långt ifrån alla kan betraktas som vetenskapliga i
gängse mening, men eftersom tidskrifterna är ämnesindelade kan serier
inom givna ämnesområden räknas separat.
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Figur 3.1 Kumulerat antal tidskrifter inom naturvetenskap, medicin och teknik.
Källa: Inforsk, onlinestudie av Ulrich 's World List of Periodicals. Data skall här tolkas som
antalet tidskrifter som startats fram till ett visst år. Här räknas bara tidskrifter inom Dewey
klasserna "pure sciences", "medical sciences" och "engineering and allied operations".
Kumuleringen av tidskrifterna börjar med startåret 1600 och slutar 1989.

I Figur 3.1 visas tillväxten av samtliga tidskrifter inom naturvetenskap,
medicin och ingenjörsvetenskap. Det ser ut som att den exponentiella

ökningen övergått till en linjär tillväxt vid slutet av perioden. En orsak till
den minskande tillväxten är att databasen ännu ej hunnit registrera alla nya

serier och därför får vi alltid lägre siffror får de senaste åren, men en fort
satt exponentiell tillväxt ter sig osannolik på logisk grund. Det skulle inne

bära att det inom några decennier kommer att finnas fler tidskrifter än for
skare.
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Att vi idag skulle ha cirka 30.000 vetenskapliga tidskrifter är sannolikt
en betydande överskattning. Flera av de tidskrifter som ingår i Ulrich 's
databas har upphört och en del tidskrifter delas med tiden upp i flera serier.

Begreppet tidskrift avser här egentligen periodiskt återkommande publika

tioner av allehanda slag. En del av serierna kommer ut oregelbundet och en

del med intervaller på ett eller flera år. Mängden utgivna tidskrifter som
indikator på vetenskaplig aktivitet blir också svårtolkad eftersom publice
ringsvanorna ändras över tid. Idag är tidskriftspublicering betydligt vanli
gare än på ISOO-talet då monografierna fortfarande hade en stark ställning.

De idag höga kostnaderna for tidskriftsutgivning begränsar sannolikt be
nägenheten att starta nya tidskrifter. Bortsett från dessa begränsningar kan

vi anta att utgivningen av tidskrifter sett över en tidsrymd på hundratals år
avspeglar vetenskapens kvantitativa tillväxt.

Procent av kumulerat
antal tidskrifter
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Figur 3.2 Länders andel av tidskrifter inom naturvetenskap, medicin och teknik
Källa: Inforsk, se not till Figur 3.1. England innefattar här, liksom i det följande, även
Skottland, Wales och Nordirland.

Figur 3.2 visar ländernas andel av alla tidskrifter. USA har idag när
mare 40 procent av alla tidskrifter som startats sedan I600-talet, England

knappt tio, Tyskland sex, Frankrike cirka fem och Sverige ungefär en pro
cent. Vi skall längre fram se att detta någorlunda väl motsvarar ländernas
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andel av artiklarna i tidskriftsdatabasen Sel, som blott rymmer cirka 3.000
tidskrifter inom medicin, naturvetenskap och teknik.

Av figuren framgår att USA redan under 1880-talet hade fler tidskrifter
än England, Tyskland och Frankrike. Att USA redan så tidigt skulle varit
världsledande inom forskningen strider dock mot etablerade vetenskaps
historiska uppfattningar. USA:s genombrott som ledande forskningsnation
kom betydligt senare enligt de flesta bedömare. Yuasa studerade länders
andel av betydelsefulla naturvetenskapliga upptäckter och fann att USA
först efter 1920-talets början kom upp i tjugofem procent av världens alla
upptäckter (Yuasa 1962). England dominerade perioden 1660-1750, Frank
rike 1760-1840 och Tyskland 1840-1910. Dominansperioderna tycks

omspänna ungefär 80 år, vilket har döpts till Yuasas fenomen av de kine
siska forskarna Zhao och Jiang (1985). Stämmer detta skulle det innebära
att USA redan om cirka 10 år kommer att förlora sin ställning som den
ledande vetenskapliga nationen.

Vetenskapens regionala utveckling studerades även av sociologen Piti
rim Sorokin och hans medarbetare Robert K Merton (Sorokin 1937). Bl a
gick man igenom en handbok om viktiga upptäckter och uppfinningar inom
naturvetenskap och teknik, sammanställd av Darmstaedter (1908). När
upptäckterna fördelades efter ursprungsland fann man ett mönster som i
stora drag överensstämmer med Yuasas modell (Figur 3.3). Englands
dominansperiod är dock betydligt längre, Frankrike spelar inte en så fram
trädande roll, men skiftet mellan England och Tyskland är mycket tydligt.
USA:s ökning kring 1870 framgår klart, men man närmar sig England och
Tyskland först kring sekelskiftet 1900.

Studerar man nobelpristagarnas länderfördelning inom fysik, kemi och
medicin blir USA:s andel större än Englands och Frankrikes först vid slutet
av 1930-talet och större än Tysklands andel vid 1940-talets slut. Vad gäller
tidskriftsutgivning som indikation på forskningsaktivitet finns det således

skäl att misstänka att USA:s tidiga uppgång beror på en markant större
benägenhet att starta tidskrifter jämfört med länderna i Europa. Det sk

publish or perish-fenomenet tycks redan från början ha varit en amerikansk
företeelse. Men utan jämförelse med andra länder bör man med hänsyn till

den snabba tillväxten av amerikanska tidskrifter kunna utgå från att USA:s
forskningsaktivitet på allvar sköt fart med början på 1870-talet. l vad mån
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detta också ledde till omedelbara vetenskapliga framsteg är egentligen en

annan fråga.
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Figur 3.3 Länders andel av viktiga upptäckter och uppfinningar 1650-1900
Källa: Sorokin P, Social and Culturai Dynamics, Volume 2, Bedminster, New York 1962

Aktuella trender

Om vi vill studera aktuella trender kan vi använda oss av sel och räkna
fram ländernas andel av världens alla artiklar.

Under perioden 1973 till 1986 är det framförallt Japans andel av artik

larna som ökat (Figur 3.4). Den japanska forskningen har formligen inva
derat de västerländska tidskrifterna, och detta gäller i princip alla forsk
ningsfält. Den japanska andelen av världens artiklar har från 1973 till 1986
ökat med fyra procentenheter inom teknik, cirka tre inom biomedicin, två

inom kemi och fysik. Detta beror inte på att japanska tidskrifter tillförts
databasen under perioden eftersom vi här arbetar med en konstant uppsätt

ning tidskrifter. Världsandelen har minskat mest för USA, men även något
för England och Frankrike. Den svenska andelen har ökat från 1.5 till 1.7

procent. Den sammanlagda andelen för de här studerade sex länderna har
legat konstant kring 65 procent av världens totala artikelproduktion. Detta



innebär att Japan tagit marknadsandelar från i första hand USA och Eng
land utan att balansen gentemot världen i övrigt förändrats.
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Figur 3.4 Länders andel av världens tidskriftsartiklar 1973-86
Källa: Inforsk, Computer Horizons Inc. Data bygger på en konstant uppsättning av cirka
2.100 tidskrifter, dvs de tidskrifter som täcktes in av SCI år 1973 (1973 journal set). Artik
lar som skrivits av flera länder är fraktionaliserade. Förutom genuina artiklar räknas även
översiktsartiklar och notiser.

Japans utveckling imponerar, men det är tveksamt om landet kommer att
kunna öka sina andelar med bibehållen takt.· Dagens världskarta över publi
ceringsaktivitet talar här ett tydligt språk. Nordamerika och Europa har
fortfarande drygt 80 procent av världens artiklar, medan Asien, där Japan
svarar för merparten, ännu bara har tio procent (Tabell 3.1).

Den västerländska dominansen kan i framtiden komma att förstärkas
ytterligare· speciellt med tanke på den öppenhet och integrationssträvan som
präglar dagens Europa. Ett intensifierat europeiskt forskningssamarbete
kan ge upphov till synergieffekter, dvs att regionens totala forskningspro

duktion inte enbart beror av summan av de enskilda ländernas insatser utan
även av interaktioner dem emellan. Vidare kan ökade möjligheter att resa

och tänka fritt stimulera forskare i Östeuropa och Sovjet att publicera
forskning på den internationella tidskriftsmarknaden. Europa kommer då
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att kunna ta tillbaka en del av de andelar som forlorades under 1900-talets
första hälft.

Tabell 3.1 Världens produktion av vetenskapliga artiklar 1987-1988fördelat efter
region

Region Antal Procent

Nordamerika 571225 40.66
Västeuropa 480467 34.20
Östeuropa 125270 8.92
Central- , Sydamerika 21262 1.51
Mellanöstern, Nordafrika 9653 0.69
Asien, Stilla Havet 149147 10.61
Australien, Nya Zeeland 33056 2.35
Afrika 14864 1.06
Totalt 1404944 100.00

Källa: Inforsk, onlinesökning i sel via Scisearch. Här är artiklarna inte fraktionaliserade
mellan länder vilket gör att uttrycket författarskap vore en mer exakt term. Data innefattar
samtligt material i tidskrifterna (alla dokumenttyper, source items). Israel och Turkiet ingår
i Västeuropa, Sovjet i Östeuropa, Japan och Indien i Asien.

Låt oss avrunda denna globala översikt med en 20-i-topp lista av de
mest publiceringsaktiva länderna (Tabell 3.2). USA är den ojämförligt
största producenten av tidskriftsartiklar. England, Japan och Västtyskland
ligger i ungefär' samma storleksklass foljda av Sovjet och Frankrike. Sov
jets andel är sannolikt underskattad eftersom SCI har en låg andel sovje
tiska tidskrifter jämfört med t ex Physics Abstracts och Chemical Abstracts
(Frame et al 1977). Sverige ligger på tolfte plats. Sveriges andel blir här
1.58 procent, vilket är en något lägre andel än den man får fram vid mer
kontrollerade mätningar. Detta beror främst på att alla dokumenttyper med
räknats i Tabell 3.2. Räknar vi enbart genuina artiklar blir Sveriges andel
1.82 procent for perioden 1987-88. Enligt CHI-data, som räknar genuina
artiklar, översikter och notiser samt även fraktionaliserar internationellt
samforfattade artiklar, blir Sveriges världsandel for år 1986 1.74 procent.
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Tabell 3.2 De 20 länder som publiceradejlest artiklar 1987-1988

USA
England
Japan
Västtyskiand
Sovjet
Frankrike
Canada
Italien
Indien
Australien
Nederländerna
Sverige
Schweiz
Spanien
Israel
Belgien
Östtyskland
Kina
Polen
Danmark

Världproduktion

Antal

509546
124785
95437
88118
75633
73469
61679
35693
28485
27176
26125
22156
19329
17871
14309
13630
12488
11809
11807
10829

1404944

Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Procent

36.27
8.88
6.79
6.27
5.38
5.23
4.39
2.54
2.03
1.93
1.86
1.58
1.38
1.27
1.02
0.97
0.89
0.84
0.84
0.77

Källa: Inforsk. Se not till Tabell 3.1.

Det är intressant att notera Spaniens förhållandevis höga placering med
1.27 procent av artiklarna. En studie av Scisearch för åren 1974-1979 visar
att Spaniens andel under denna period var endast 0.50 procent. Kinas
ökning är ännu mer dramatisk, från 0.03 procent 1974-1979 till 0.84 pro

cent 1987-88. Även om inga större förändringar av den globala fördel
ningen skett sedan mitten av 1970-talet fram till idag, så kan vi konstatera

att enskilda länder, ofta på grund av politiska förändringar, mycket snabbt
kan öka sin andel av artiklarna. En sådan utveckling kan även komma att
äga rum för Östeuropas del.



22

Västeuropas jorskningsgeograji

En mer detaljerad bild kan fås av forskningens regionala fördelning när
artikelproduktionen studeras på ortnivå. Om man utgår från orter i Västeu
ropa med någorlunda stor artikelproduktion får man fram cirka 250 orter. I
Figur 3.5 har dessa orter lagts ut på kartan och för varje ort har en stapel

ritats som motsvarar ortens artikelproduktion. Det framgår då att kun
skapsproduktionen i hög grad är koncentrerad till ett område som omsluter
södra delen av England, de nordliga delarna av Frankrike, Västtyskland
samt Belgien och Nederländerna. London och Paris med förstäder bildar

mycket starka centra.

Figur 3.5 Västeuropeiska orters produktion av vetenskapliga artiklar 1987.
Källa: Inforsk, onlinestudie av Scisearch

Det bör framhållas att de svenska universitetsorterna är stora i en euro
peisk jämförelse. Stockholm ligger faktiskt på tredje plats och i samma
storleksklass som Miinchen och Berlin (Tabell 3.3). Lund återfinns på plats

15, Uppsala på plats 16 och Göteborg ligger på plats 25. Med europeiska
mått skulle vi utan vidare kunna ha tio till femton universitet i Sverige.
Emellertid kan stora universitet vara en kompensation för avstånd eftersom
koncentration underlättar forskarnas kontakter med varandra. Förbättrade
kommunikationer bör dock kunna reducera avståndsbarriärerna, vilket till
sammans med även andra skäl kan motivera fler universitetsorter i Sverige.
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En sådan utbyggnad bör dock ske med hänsyn till de ofta viktiga och
mycket känsliga nätverk som forskningen verkar i. På kontinenten, där det
nästan är cykelavstånd mellan orterna, kan man på ett helt annat sätt leva
med mindre universitet.

Tabell 3.3 Västeuropeiskajorskningscentra. Artiklar efter ort 1987.

London
Paris
Stockholm
Cambridge
Miinchen
Oxford
Berlin
Köpenhamn
Amsterdam
Madrid
Heidelberg
Ziirich
Helsingfors
Milano
Lund
Uppsala
Rom
Wien
Edinburg
Manchester
Glasgow
Briissel
Orsay
Geneve
Göteborg
Grenobie
Birmingham
Barcelona
Utrecht
Hamburg
Oslo
Göttingen
Strasbourg

9391
8362
2662
2640
2490
2287
2253
2053
1994
1964
1899
1827
1783
1726
1666
1661
1624
1601
1595
1593
1573
1465
1381
1374
1360
1313
1309
1295
1289
1266
1195
1177
1164

Basel
Leiden
Toulouse
Bristol
Stuttgart
Gif Sur Yvette
Frankfurt
Bonn
Tiibingen
Freiburg
Louvain
Liverpool
Mainz
Bologna
Groningen
Leeds
Nottingham
Garching
Erlangen
Nijmegen
Lausanne
Cardiff
Sheffield
Miinster
Bern
Diisseldorf
Bordeaux
Karlsruhe
Newcastle
Giessen
Köln
Århus
Aachen

1156
1139
1125
1093
1063
1060
1031
1000
996
979
947
943
941
901
867
865
859
833
823
822
822
797
791
788
788
781
757
729
726
725
724
722
720

Aten
Bochum
Lille
Southamton
Pisa
Darmstadt
Nancy
Padua
Kiel
Rotterdam
Marburg
Neapel
Villeurbanne
Aberdeen
Dublin
Ulm
Wiirzburg
Wageningen
Turin
Umeå
Gent
Leicester
Hannover
Florens
Graz
Eindhoven
Jiilich
Belfast
Trieste
Liege
Åbo
Essen
Pavia

717
691
685
684
680
678
676
675
672
655
646
644
637
630
627
610
603
598
585
578
570
548
531
522
514
510
507
505
487
486
485
483
482

Källa: Inforsk, onlinesökning i Scisearch. Urvalet av orter baserat på SCI, Corporate
Index. I söktennema ingår både ort och land. Stockholm innefattar Huddinge och i Lund
ingår även Malmö.



Syftet med dessa exempel på ortbaserade studier är i första hand meto
dologiskt och illustrativt. Mer intressant vore att utvidga kartläggningen i
rum och tid samt även med avseende på forskningens innehåll eller inrikt
ning. Det går också att med ledning av samförfattade artiklar beskriva
interaktionen mellan orter och länder, vilket vi kommer in på i nästa kapi
tel. En regionalekonomiskt präglad ansats är att studera sambandet mellan
forskningens regionala fördelning och fördelningen av andra resurser och
verksamheter. En fråga kan här vara i vad mån och på vilket sätt forskning
bidrar till regioners ekonomiska och kulturella utveckling. Känner vi till
hur dylika samband ser ut ökar rimligen också våra möjligheter att sia om
framtiden.

Sveriges jorskningsgeograji

Diskussionen om det framtida svenska samhället handlar i hög grad om
kunskapsresursernas regionala fördelning. Under 1970-talet fick vi nya
högskoleenheter på flera orter i Sverige, som i huvudsak skulle ägna sig åt
undervisning på grundnivå. Nu hör man allt oftare krav på att även forsk
ningsresurser bör förläggas till de små högskolorna, både med hänvisning
till behovet av att höja undervisningens kvalitet och med tanke på vad
forskning kan innebära för orternas ekonomiska utveckling. Den snabba
expansion som .skett i de unga universitetsorterna Umeå och Linköping
betraktas med viss avund av de regioner som ännu saknar egna universitet.
De etablerade universiteten ser risker med en ökad spridning av resurserna
eftersom det innebär konkurrens om pengar och personal, vilket minskar
deras möjlighet att bygga ut angelägen forskning. Man är också oroad över
att nya universitet inte kommer att få den kritiska massa av personal och
kompetens som kan behövas för en framgångsrik verksamhet. Sambandet
mellan universitetens storlek, produktivitet och kvalitet har därför hamnat i
centrum för debatten. Låt oss därför studera utvecklingen av universitets
orternas forskningsproduktion sedan mitten av 1970-talet (Figur 3.6).
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Figur 3.6 Universitetsorternas andel av svenska forskningsartiklar
Källa: Inforsk. Se not till Tabell 3.1. Kurvorna bygger på 3-års glidande medelvärden.
Huddinge ingår här i Stockholm.

Artikelproduktionen har i stort sett legat konstant för Lund, Uppsala

och Göteborg medan tillväxten i Umeå och Linköping främst tycks ha skett
på Stockholms bekostnad. Umeå har en uppgång under början av perioden
som samvarierar med universitetets uppbyggnadsskede. På liknande sätt
kan vi märka en stadig uppgång för Linköpings del. I denna mening kan vi
säga att universitetssatsningarna i Umeå och Linköping gett förväntat
resultat. Vi kan också tillbakavisa de farhågor som ibland framförs om att
det pågår en allmän kunskapskoncentration till Stockholmsområdet. Det
kan gälla enskilda forskningsfält, men knappast som helhet.

Nästa fråga är i vad mån universitetens produktion samvarierar med
insatsfaktorer. Vi kan då räkna andelen FoU-årsverken som respektive

region har och jämföra den med andelen forskningsartiklar (Tabell 3.4). Vi
ser att överensstämmelsen är tämligen god. Detta innebär att det inte tycks
finnas några stordriftsfördelar, man får med andra ord inte ut fler artiklar
per forskare vid de stora universiteten jämfört med de små. Det kan finnas
kvalitativa skillnader mellan orterna, men det kan vi inte uttala oss om här.
Att vi har den största avvikelsen för Stockholm beror rimligen på att det
finns en rad enheter utanför högskolesektorn som producerar artiklar.



Differenserna mellan andel årsverken och artiklar kan även sammanhänga
med skilda forskningsprofiler på orterna som medför olika publiceringsbe
nägenhet.

Tabell 3.4 Procentuell fördelning av universitetens FoU-årsverken och
artikelproduktion 1987-88

Stockholm

Uppsala

Lund
Göteborg

Umeå
Linköping

FoU
årsverken

26.23
19.68
17.92
17.52
8.07
4.72

Forsknings
artiklar

32.12
19.51
18.45
16.78
7.04
5.56

Källa: Inforsk, onlinestudie av Scisearch. FoU-årsverken hämtade från SCB, FoU
verksamheten i Sverige 1987-89, U16 SM 8901 och åsyftar län snarare än ort. Beroende
på samförfattarskap mellan orterna summerar andelen artiklar ej till 100 procent.

Samvariationen mellan personella insatser och artikelproduktion är ett
tecken på att de bibliometriska måtten avspeglar forskningsaktiviteten. Det
finns givetvis forskning som aldrig syftar till internationell publicering,
likaväl som det produceras forskningsartiklar utan att de går att härleda till
investeringar. Samtidigt kan observerade differenser mellan insatser och
resultat motsvara faktiska produktivitetsskillnader. Men i det stora hela och
så länge vi arbetar med relativt stora enheter tycks bibliometrin ge en
representativ bild av forskningsaktiviteten.

Sammanfattning

Forskningens regionala fördelning visar att vetenskaplig kunskap tillhör de
tillgångar som kanske är mer ojämnt fördelade än andra. Det gäller globalt
såväl som nationellt. Men vi kan också se att vetenskaplig verksamhet
sprids över allt större områden. Sedan den moderna vetenskapens genom
brott vid mitten av 1600-talet har flera förskjutningar av vetenskapens
centra skett. Englands och Frankrikes dominans övertogs av Tyskland
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under mitten av I800-talet. Från tiden före andra världskriget och fram till
idag har USA varit den största enskilda forskningsnationen.

Vad gäller dagens trender kan vi i första hand lägga märke till Japans

snabba utveckling. Japan kopierar inte längre västerländsk vetenskap och
teknik utan bidrar själv med en allt större andel av det samlande vetandet

genom en mycket påtaglig ökning av andelen artiklar i de västerländska
tidskrifterna. Integrationssträvandena i Europa, som också innefattar ett

intensifierat forskningssamarbete, gör det naturligt att i framtiden betrakta
Europa som en helhet. Lägger vi ihop Väst- och Östeuropas forsknings
produktion blir den redan idag något större än Nordamerikas.

I Sverige har vi en stark koncentration av forskningen till våra, med

europeiska mått, relativt stora universitet. Den decentralisering som skett
genom uppbyggnaden av universiteten i Umeå och Linköping har varit

framgångsrik eftersom produktiviteten tycks vara lika god som vid de
större universiteten. Detta kan uppfattas som ett argument för ytterligare

decentralisering av forskningen i Sverige. Emellertid är det många andra
faktorer som måste vägas in i diskussionen, t ex att koncentration skapar

goda interaktionsmöjligheter för forskarna, men också det faktum att
moderna kommunikationer alltmer minskar de geografiska avståndens

betydelse.



4 Forskningssamarbete

Internationalisering är en fråga som dominerar dagens forskningspolitiska
debatt. Det finns många skäl till detta. Den nu aktuella diskussionen om
Sveriges förhållande till EG berör inte minst forskningssektorn. Under de
senaste tio åren har ett stort antal samarbetsprojekt startats mellan länder i
Europa. Dessa projekt kan man se som uttryck för de europeiska ländernas
strävan att gemensamt försöka möta konkurrensen från USA och Japan.
Samarbetet beror även på att länderna har svårt att helt på egen hand mobi
lisera all den kompetens och utrustning som krävs för att bedriva fram
gångsrik forskning. Vetenskapen har utvecklats från "Little Science" till
"Big Science", som Derek deSolla Price uttryckte det (price 1963).

Det faktum att man nu betonar anknytningen till den internationella are
nan har också sin grund i den diskussion som under flera år förts kring
kvalitetsfrågor inom högskolan. För några år sedan hände det titt som tätt
att kvaliteten på undervisning och forskning ifrågasattes. Men de utvärde
ringar av forskning som följde i debattens spår visade att förhållandena inte
alls var så dåliga som många befarat. Vissa tecken tyder på att det går väl
så bra för svensk forskning i jämförelse med många viktiga konkurrentlän
der. Oavsett vad man tycker om kvaliteten på svensk forskning bör de
flesta kunna enas om att de sk internvetenskapliga kriterierna på forsk
ningen behöver lyftas fram. Med detta följer också en starkare internatio
nell orientering.
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Forskningssamarbetet kan i viss mån vara resultatet av forskningspoli
tiska strävanden, men samarbete mellan forskare har redan från början varit
ett naturligt inslag. En lång rad undersökningar av kommunikation i forsk
ningsmiljöer har visat att de mellanpersonliga kontakterna har avgörande
betydelse för forskningsarbetet (Höglund & Persson 1985). Samspelet
mellan forskare kan ske på många olika sätt - alltifrån det spontana samtalet
över en kaffekopp till långvarigt samarbete i gemensamma forskningspro
jekt. Informationsutbytet mellan forskare har alltid varit intensivt. T ex
visar studier av hur forskare använder sin tid att minst hälften av arbetsti
den går åt till att kommunicera med andra. Samtal med kolleger direkt på
arbetsplatsen eller via telefon upptar mer än 40 procent av arbetstiden.
Drygt tio procent av tiden går åt till läsning och ungefär lika mycket till
skrivning (Klemmer & Snyder 1972). Det verkar som om forskarna till stor
del pratar sig fram. Men det handlar inte bara om prat i största allmänhet.
Samtalet är vanligen en del av ett forskningssamarbete som i ökande grad

tar sig uttryck i att forskare skriver forskningsartiklar tillsammans. Stude
rar vi samförfattarskapets utveckling på individnivå finner vi att det ökat
successivt sedan 1950-talet. Antalet författare per artikel har ökat från
knappt två författare i mitten av 1950-talet till cirka tre författare idag.
Samarbetet på institutionsnivå är också intensivt. För Sveriges del har mer
än hälften av alla artiklar fler än en författaradress och drygt 20 procent av

de svenska artiklarna skrivs idag tillsammans med en eller flera utländska
författare (persson 1988). Kort och gott betyder detta att forskare i allt
högre grad arbetar tillsammans.

I detta kapitel skall forskningssamarbetet belysas via förekomsten av
samförfattarskap mellan länder och orter. Om forskare från olika länder
sätter sina namn under samma tidskriftsartikel kan vi hävda att ett samar
bete förekommit och att det dessutom gett ett påvisbart resultat.

Globala mönster

Forskningsamarbetet mellan länder påverkas aven mängd faktorer, länder

nas storlek, avstånd, språklig och kulturell gemenskap, politiska och eko
nomiska relationer. I de flesta typer av nätverk är storleken hos de enskilda
noderna en av de faktorer som betyder mest för interaktionen mellan dem.
Detta borde vara av särskild betydelse för forskningssamarbetet mellan
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länder eftersom forskningsaktiviteten är mycket snedfördelad. Sverige
svarar för knappt två procent av världens samlade forskning. Detta innebär
att en svensk forskare i genomsnitt återfinner 98 av 100 kollt~ger utom
lands. Små länder blir därför tvungna att samarbeta med andra länder i
mycket högre grad än de stora forskningsnationerna.

Med hjälp aven onlinesökning i databasen Sdsearch går det att räkna
hur många artiklar som samförfattats mellan par av länder. Figur 4.1, som
bygger på en studie av de 26 länder som producerat flest artiklar, visar hur
ländernas storlek, mätt i procent av ländernas sammanlagda författarskap,
samvarierar med forskningssamarbete, mätt som procent samförfattarskap
av författarskap.
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Figur 4.1 Sambandet mellan länders föifattarskap och samföifattarskap för
perioden 1980-86.
Källa: Inforsk, onlinestudie av Scisearch. Aus=Australien, AUT=Österrike,
BEL = Belgien, ISR = Israel, SUI = Schweiz, SWE = Sverige, DEN = Danmark,
NOR=Norge, FIN = Finland, CHI=Chile, HUN=Ungem, POL=Polen,
TCH=Tjeckoslovakien, ESP=Spanien, SAF=Sydafrika, DDR=Östtyskland,
Ned=Nederländema, ITA=Italien, IND=Indien, CAN=Kanada, FRA=Frankrike,
BRD=Västtyskland, GBR=Storbritannien, JAP=Japan, URS=Sovjet, USA=USA
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Det allmänna mönstret är att andelen internationellt samf6rfattade artik
lar minskar när landets andel av alla artiklar ökar. Eller omvänt, ju mindre
landet är desto oftare samarbetar man med andra länder. Sambandet är
dock inte perfekt och ländernas avvikelser från trendlinjen bestäms av
andra faktorer än storlek. T ex torde politiska och ekonomiska faktorer för
klara att länder i väst återfinns ovan trendlinjen och länder i öst under.
Geografiskt avstånd f6rklarar rimligen att Australien, Indien och Japan inte

når upp i samma samarbetsnivå som Italien, England, Västtyskland och
Frankrike.

Vi kan nu gå vidare och studera samförfattandet mellan respektive par
av länder. Ett särskilt samarbetsindex kan konstrueras där storlekseffekten
elimineras. Det observerade antalet samförfattarskap mellan länderna divi
deras med det förväntade antalet. Det förväntade värdet för varje par av
länder fås genom att multiplicera respektive lands totala samförfattarskap
och sedan dividera produkten med summan av alla länders samförfattar

skap. Vi kan sedan låta detta samarbetsindex motsvara närheten mellan län
derna i ett tvådimensionellt rum. Vi får då en världskarta över forsknings
samarbetet (Figur 4.2).
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Figur 4.2 Forskningssamarbetet i världen 1980-86
Källa: Inforsk, onlinestudie av Scisearch. Närhet motsvaras av samarbetsnivån när effekten
av storlek eliminerats. Kartan är ritad med hjälp av ett MOS-program (Multi Oimensional
Scaling).
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Här blir det lättare att urskilja vilka krafter som format nätverket. Län
dernas placering påminner starkt om den geografiska kartan. Östeuropeiska
stater hamnar i öster, Västeuropa i mitten samt USA och Canada i väst.
Kina, Japan, Indien och Australien hamnar också på rätt planhalva. Nord
Syd-dimensionen är tydlig med de nordiska länderna samlade på kartans
övre del och de sydeuropeiska länderna i kartans undre del. Geografiskt
avstånd är med andra ord av central betydelse. Men vi kan också se effek
terna av språklig och kulturell gemenskap. Belgien hamnar t ex i samma
grupp som Frankrike, Italien och Spanien, vilket rimligen beror på språklig
gemenskap. Vi kan också se ett engelskspråkigt kluster som består av USA
och England med Canada och Australien lite längre till vänster. Geografisk
och språklig närhet förklarar rimligen att Nederländerna, Västtyskiand och
Schweiz hamnar intill varandra. Israel och Sydafrika tycks ha ett frekvent
samarbete sinsemellan. Att få fram vad som ligger bakom detta förutsätter
ett närmare studium av de samförfattade artiklarnas innehåll.

Det globala samarbetet inom forskarvärlden följer i hög grad ett
mönster som man kan förvänta sig med ledning av geografiska, ekono
miska och kulturella förhållanden i dagens värld. T ex skulle en karta
baserad på handelsutbyte mellan länderna kunna ge en liknande bild. I en
tid då världen går mot' ökad ekonomisk och politisk integration och där
kommunikationssystemen blir allt effektivare kommer rimligen också
sam(U"betet i forskarvärlden att öka och följa delvis nya vägar.

Förhållandet till andra länders forskning är en fråga som restes tidigt i
den moderna vetenskapens historia. När den engelske 1600-talsfilosofen
Francis Bacon skisserade vilken personal som skulle ingå i hans ideala
forskningslaboratorium skrev han så här:

For the several employments and offices of our feUows we have
twelve that sail into foreign countries under the name of other nations
(for our own conceal), who bring us the books and abstracts, and pat
tems of experiments of aU other parts. These we caU Merchants of
Light. (Bacon, New Atlantis)

Bacon skriver om ett slags ljusets köpmän som skulle besöka andra län
der, under falsk flagg, och hämta hem senaste nytt om böcker och experi
ment. Det gällde att finna ut det mesta möjliga av vad andra håller på med
utan att avslöja vad man själv gör. Dagens forskare resonerar nog på ett



liknande sätt idag, men man seglar knappast under falsk flagg. För att
komma i åtnjutande av forskningens innersta hemligheter måste det ske i
form av ett ömsesidigt utbyte. För vem vill avslöja sina hemligheter om
man inte får något igen? Tävlan och hemlighetsmakeri måste balanseras
mot samarbete och öppenhet.

Sveriges samarbete med andra länder

Studerar vi samarbetet med enskilda länder finner vi för Sveriges del, lik
som för de flesta länder i Västeuropa, att USA är det dominerande sam
arbetslandet. Betraktar vi EG- och Efta-länderna som en helhet har Sverige
dock. betydligt fler samförfattarskap med Västeuropa än med USA. Lägg
märke till den snabba utvecklingstakten! Samförfattarskapen ökar mer än

dubbelt så snabbt som författarskapen (Tabell 4.1).

Tabell 4.1 Sveriges samföifattarskap med olika regioner

Sveriges samför
fattarskap med

USA
EG
EFTA
Östeuropa
Japan
Övriga

Antal samförfattarskap

Antal författarskap

Källa: Onlinestudie av Scisearch

1975

159
229

95
29
5

29

546

4538

1988

990
1359
504
245

84
275

3457

11188

Tittar man på samförfattarskapen mellan Sverige och andra länder inom

olika discipliner finner man huvudsakligen samma länderfördelning. Gene
rellt är naturvetenskaperna, särskilt fysik och geovetenskap, mer internatio

nellt orienterade än klinisk medicin och teknik, vilket kan bero på att de
senare har ett större inslag av tillämpade och nationella problem.



Figur 4.3 Sverigesforskningssamarbetet med orter i Västeuropa 1987.
Källa: Inforsk, onlinestudie av Scisearch 1987.
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Källa: Inforsk, onlinestudie av Scisearch 1987.
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Europasamarbetet har särskild aktualitet idag. Vi kan här utgå från de

viktigare forskningsorterna i Västeuropa och studera med vilka orter sven

ska forskare samarbetar. I Figur 4.3 representerar staplarnas höjd mängden

samförfattarskap med respektive ort. Inte oväntat finner vi att samarbetet

med de nordiska huvudstäderna är omfattande. Bland de tio mest frekventa

orterna återfinns dessutom London, Paris, Geneve, Heidelberg, Oxford,

Miinchen och Cambridge.

Det nordiska nätverket är centralt för svensk del. Det finns dock en

tydlig tendens mot att det nordiska samarbetet får en relativt minskad bety

delse. Det är framförallt samarbetet med England och Västtyskland som

ökar snabbast,. medan samarbetsnivån med Danmark, Norge och Finland

ser ut att ha stabiliserats under 1980-talet (Se Figur 4.4).

Samarbetet inom Sverige

Samarbete mellan forskningsinstitutioner inom landet kan vara ett sätt att

öka utbytet av forsknings investeringar. Inom vissa områden är det helt

nödvändigt med en arbetsfördelning mellan universiteten i jakten på lös

ningen av komplexa forskningsproblem. För ett litet land kan det vara av

särskild vikt att samarbetet mellan landets egna forskare fungerar väl. Detta

framstår som angeläget för Sveriges del där ökade satsningar på forskning

sker samtidigt som tillväxten av forskarkollektivet avtar.

Via en onlinesökning i databasen Scisearch kan antalet samförfattarskap

mellan universitetsorterna räknas (Tabell 4.2). Samarbetets omfattning kan

bero av avstånd, kommunikationer, likhet med avseende på orternas forsk

ningsprofil mm. Den starka länken Stockholm-Uppsala är naturlig med

tanke på det korta avståndet. Likaså är det rimligt att goda flygförbindelser

kan förklara en del av det intensiva samarbetet mellan Umeå-Uppsala och

Umeå-Stockholm. Här kan det faktum att Umeå har en tung medicinsk och

biomedicinsk sektor vara en annan förklaring till det nära samarbetet med

Stockholm. Riktigt vad de olika länkarna består i kan vi bara gissa oss till.

Samförfattarskapen uppstår som resultat av ett gemensamt forskningsarbete

vars innehåll vi måste känna till om en mer precis och nyanserad tolkning

skall kunna göras.

Det framgår även att universitetsorternas samförfattarskap är unge

fårligen proportionella mot respektive orts andel avartikelproduktionen,



men Umeå och Linköping tycks ha ett visst överskott på den punkten. Upp
sala har också ett överskott vilket rimligen beror på närheten till Stock
holm. Tittar vi på mindre högskoleorter verkar dessa vara extremt nät
verksberoende i likhet med små länder. År 1989 var 62 av de 100 senaste
artiklarna från Sundsvall samförfattade med andra orter i Sverige eller
utomlands.

Helhetsintrycket blir att att det nationella nätverket är förhållandevis väl
integrerat. Bortsett från att avståndsfaktorn i vissa fall starkt påverkar sam
arbetsnivån mellan universiteten verkar det svenska FoU-systemet vara
öppet och viljan till samarbete bli allt starkare. Det nationella nätverket
växer snabbt. Samarbete är ungefär dubbelt så vanligt idag jämfört med
mitten av 1970-talet. År 1975 var 3.8 procent av de svenska artiklarna
samförfattade mellan universitetsorterna och år 1989 var samma andel så
hög som 7.7 procent.

Tabell4.2 Samförfattarskap mellan universitetsorter i Sverige 1984-1988.

Umeå Upp- Stock- Lin- Lund Göte-
sala holm köping borg

Antal sam-
författ.
Umeå
Uppsala 242
Stockholm 243 971
Linköping 60 152 183
Lund 158 287 411 121
Göteborg 137 333 371 140 341

Procent:
Samför-
fattarskap 10.01 23.91 26.25 7.90 15.87 15.92
För-
fattarskap 7.32 19.77 29.92 5.57 19.51 17.89

Källa: Inforsk, onlinesökning i Scisearch

Hur ser då de svenska universitetens förhållande till de europeiska län
derna ut? I Tabell 4.3 redovisas orternas europeiska samarbetsprofiler . De
här siffrorna är även de framtagna via en onlinesökning. Vi kan först kon-



statera att England och Västtyskiand är de länder Sverige oftast skriver
artiklar tillsammans med. Den nordiska andelen är stor, med Danmark som
främsta samarbetsland .

Universitetsorternas samarbetsprofiler är olika på några punkter. T ex
är fransmän oftare samarbetspartners än danskar för Umeåforskarna. Upp
salaprofilen sammanfaller väl med hela Sveriges samarbetsmönster. Stock
holm uppvisar höga andelar för Italien och Spanien. Lund avviker tydligast
från de övriga orterna med täta kontakter med Danmark och Västtyskland,
vilket rimligen har att göra med avstånd. Linköping har något högre ande
lar för Schweiz. I Göteborgs profil framträder Norge inte helt oväntat med
en något högre andel. Möjligen bortsett från Lund är det ändå anmärk
ningsvärt hur lika de olika orterna tycks rangordna sina samarbetsländer.

Tabe1l4.3 Universitetsorternas samfärfattarskap med länder i Västeuropa 1984
88. Procent av orternas samfärfattarskap.

Sverige Umeå Upp- Stock- Lund Lin- Göte-
Land sala holm köping borg

England 17.86 18.55 17.16 16.31 18.62 17.09 18.31
Västtyskland 14.79 15.14 15.32 14.72 17.48 11.08 13.82
Danmark 13.27 8.53 11.72 8.42 23.24 12.66 14.63
Frankrike 9.91 13.22 10.35 10.41 8.55 8.23 9.87
Norge 9.76 13.86 10.94 7.60 6.08 11.71 12.66
Finland 8.47 11.94 11.26 8.26 5.89 7.28 8.98
Italien 7.34 6.18 4.98 11.22 4.31 9.49 5.57
Schweiz 7.02 5.54 6.61 7.56 7.28 10.76 6.73
Nederländerna 5.12 3.41 5.70 5.37 4.56 5.06 4.49
Belgien 3.28 2.13 3.67 4.23 1.84 3.48 3.77
Österrike 1.68 0.43 1.24 3.42 0.95 2.53 0.27
Spanien 1.48 1.07 1.05 2.48 1.20 0.63 0.90
Totalt 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Antal sam-
författar- 7747 469 1527 2459 1579 316 1114
skap

Källa: Inforsk, onlinestudie av Scisearch
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Sammanfattning

En samarbetsvåg går genom forskarvärlden. Det visar sig tydligt om vi
studerar samförfattarskapens utveckling på såväl nationell som interna
tionell nivå. Den svenska utvecklingen följer i hög grad denna trend.
Faktum är att Sveriges internationella samarbetsnät är tätare än många
andra länders. Vare sig vi studerar nätverk på internationell eller nationell
nivå tycks det vara så att ju mindre de enskilda noderna blir desto mer
intensivt blir forskningssamarbetet med andra noder. Nätverket tycks där
för kunna ha en storlekskompenserande effekt. Avstånd eller kulturell och
social likhet är andra faktorer som på ett avgörande sätt formar nätverken.
Dagens utveckling mot ökad internationalisering, politisk och ekonomisk
integration samt allmänt sett förbättrade kommunikationer kommer rimli
gen att bidra till ett allt tätare samarbetsnät där även små och perifera
enheter har goda möjligheter att vara med.

Det faktum att samverkan över institutions-, orts- och nationsgränser
ökar mycket snabbt gör att nätverksperspektivet också borde få större
utrymme när forskningsorganisatoriska frågor behandlas. Detta sker redan
i viss mån med tanke på de olika åtgärder som initierats för en fastare
anknytning till EG:s forskningsprogram och de krav som framförts på ökad
forskningsanknytning vid de mindre högskolorna.



5 Nationella forskningsprofiler

I de två föregående kapitlen har publiceringsaktiviteten studerats utan

hänsyn till forskningens innehåll eller inriktning. Annorlunda uttryckt har
vi endast utnyttjat den bibliografiska postens adressfålt. Forskningens
utveckling, dess regionala fördelning och interaktionsmönstren kan variera
beroende på vilka ämnesområden som avses. Ett lands eller ett universitets
forskning är ingalunda jämnt fördelad på disciplin- eller specialom
rådesnivå. Därför kan ett lands eller ett universitets totalproduktion av

forskningsartiklar vara en funktion av vilka ämnen som prioriteras. En mer
nyanserad bild är därför önskvärd.

Forskningssystemet består av tusentals relativt små och föränderliga
nätverk som var för sig kanske bara rymmer ett hundratal eller ännu färre
specialister. Det är i dessa nätverk som forskningens nya rön föds och där
kontakter och samarbete skär både traditionella disciplin- och institutions
gränser. Speciellt när vi arbetar med bibliometriska indikatorer är det vik
tigt att ha detta i minnet eftersom publiceringsaktiviteten varierar starkt
mellan ämnena. Hur skall då forskningen innehållsliga struktur beskrivas?
Det bibliografiska materialet ger flera alternativ. Vi kan skilja mellan de

innehållselement som författarna själva bidrar med, dvs titlar och referen
ser och de som tillskrivits artiklarna i efterhand. En bibliografi har vanli

gen en egen ämnesindelning där artiklarna klassificeras efter ett givet
schema bestående av nyckelord, ämneskoder eller, som i ISI:s databaser,

indelningar baserade på tidskrifternas ämnestillhörighet. Utgår vi från för-
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fattarnas definitioner får vi en mer foljsam bild av forskningens struktur,
men det förutsätter å andra sidan användandet av relativt komplicerade
statistiska metoder som t ex klusteranalys baserad på bibliografisk koppling
eller cociteringar. Dessa metoder är speciellt avsedda for studier av forsk
ningens mikrostruktur, dvs mindre specialområden. Vi skall återkomma till
dessa tekniker längre fram.

Så länge vi arbetar med relativt stora aggregat av forskning kan något
trubbigare indelningar accepteras. För länderjämforelser är det lämpligt att
utgå ifrån det datamaterial som Computer Horizons Incorporated (CHI)
framställt. Här anges artiklarnas ämnesinnehåll via tidskrifternas inrikt
ning. Indelningen av tidskrifterna är inte helt styrd av subjektiva bedöm
ningar utan tar även hänsyn till hur ofta tidskrifterna citerar varandra. Med
denna metod har man fått fram ett hundratal områden som sedan slagits
ihop till åtta större klasser - klinisk medicin, biomedicin, biologi, kemi,
fysik, geovetenskap, teknik och matematik. Dessa tidskriftsbaserade indel
ningar är givetvis godtyckliga eftersom tidskrifter kan innehålla artiklar
som borde tillskrivas ett eller kanske flera andra ämnen. I stora drag bör
dock ländernas fördelning av artiklar på dessa åtta klasser ge en indikation
om vilka områden som har en stark respektive mindre stark framtoning i ett
lands forskningsprofil.

För att jämforelser över tid inte skall påverkas av förändringar av tid
skriftstäckningen har CHI skapat konstanta tidskriftsmängder. En sådan
mängd tar sin början 1973 och innefattar de drygt 2.000 tidskrifter som
SCI täckte in från om med det året. Den andra konstanta tidskriftsmängden
bygger på de cirka 3.000 tidskrifter som SCI omfattade år 1981. En nack
del med konstanta tidskriftsmängder är att de inte fångar upp nya tidskrifter
som med tiden blir allt fler och får allt större betydelse. För att få en allsi
dig belysning bör man därfor använda båda tidskriftsmängderna och i vissa
fall även den kontinuerligt växande tidskriftsmängden i Scisearch.

CHI-data fraktionaliserar , delar upp, internationellt samforfattade arti
klar mellan länderna. Detta kan framstå som mer rättvist om man vill
studera enskilda länders bidrag, men fraktionalisering tenderar att miss
gynna de små länderna där internationellt samarbete är en nödvändighet.
En fullständigare bild fås även här om både fraktionaliserade och icke
fraktionaliserade andelar anges. Skillnaden blir i praktiken ett uttryck for
tendensen till internationellt samarbete. Om man utgår från icke-fraktiona-
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liserade data, sk "whole counts", blir den rätta tolkningen procentandelen
artiklar som en viss enhet varit med om att skriva eftersom summan av alla
länders andelar blir större än 100 procent.

Artikelproduktion
Låt oss se vad de olika datamaterialen ger för besked vad gäller den sven
ska forskningens omfattning (Figur 5.1). Vi kan först konstatera att oavsett
vilket urval vi använder så ökar den svenska andelen. Att 1981 års kon
stanta tidskriftsmängd innehåller 1.000 fler tidskrifter än 1973 års tycks
inte ha nämnvärd betydelse. Effekten av fraktionalisering är däremot tyd
lig. Enligt CHI-data svarade Sverige för 1.7 procent av världens artiklar
vid mitten av 1980-talet, men om vi inte fraktionaliserar internationellt
samförfattade artiklar återfinns Sverige i 1.9 procent av artiklarna. Använ
der vi onlinedatabaserna får vi en något högre andel i Scisearch's växande
tidskriftsurval jämfört med CHI:s fraktionaliserade data i konstanta tid
skriftsurval. I samhälls- och beteendevetenskap, som databasen Social Sci
search täcker in, har Sveriges andel ökat och ligger idag på cirka 1 procent.

Procent av
världens artiklar
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............ cm-198l
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1.0I----t------+-----.....
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-,,,.-,-,III...,.,",.,.,...,.,......-:,',.....'......."-.."-,,.-,-,,.,::.-1, "'11' Clll-1973
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""."-,,

,,"P" ~/,1J/11'·"·"""~4·"fl/Ill cm-198l
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Figur 5.1 Sveriges procentandel av världens tidskriftsartiklar
Källa: Inforsk, Computer Rorizons Inc
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Om vi studerar publiceringsandelarna inom de större ämnesfälten får vi en
bild av Sveriges forskningsprofil (Figur 5.2). Den högsta andelen artiklar
finns inom området klinisk medicin - cirka tre procent. Det biomedicinska
området ligger kring två procent, medan biologi, kemi, fysik ligger kring
en procent av världsproduktionen, vilket är i nivå med världsandelen inom

samhälls- och beteendevetenskap. Svensk forskning är således mycket
starkt orienterad mot biovetenskaperna. Skillnaderna mellan ämnena kan
till viss del bero på högre publiceringsbenägenhet och en bättre täckning av
svenska och nordiska tidskrifter inom biovetenskaperna. Det kan vi inte
avgöra här, men skillnaderna torde i första hand kunna förklaras av hur
mycket resurser som satsas på respektive ämnesfålt. T ex visar SCB:s
statistik att antalet sk FoU-årsverken i högskolan är dubbelt så många inom
medicin jämfört med naturvetenskap (SCB U13 SM8901).

I skrivande stund finns inte data tillgängliga från CHI efter 1986. För
att få aktuella data kan ett alternativ vara att via en onlinestudie göra

motsvarande statistik. I Scisearch tillskrivs varje tidskrift ett eller flera
ämnesområden. Vi kan så långt det är möjligt föra ihop tidskrifter till

liknande områden som CHI definierat. Skillnaden blir då att Scisearch
täcker in ett större och växande tidskriftsurval och där internationellt
samförfattade artiklar ej fraktionaliseras . Det finns också en viss
överlappning mellan ämnena eftersom en del tidskrifter kan hamna inom
fler än ett huvudområde. Av Figur 5.3 framgår att skillnaden mellan
klinisk medicin och biomedicin är mycket mindre jämfört med Figur 5.2.
Biologi får en större och snabbt växande andel i Scisearch, medan
andelarna inom fysik, kemi och teknik är ungefär desamma. Dominansen
av biovetenskaperna är således även tydlig i den onlinebaserade statistiken.
Men de två sätten att mäta ger skilda resultat för enskilda ämnen. Det finns
med andra ord anledning att misstänka att Sveriges världsandelar påverkas
av hur många tidskrifter som täcks in, i vad mån internationella artiklar

delas upp mellan länderna eller ej och om enskilda tidskrifter tillförs endast
ett eller flera huvudområden.
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För att kunna jämfora flera länders forskningsprofiler kan ett relativt
publiceringsindex beräknas genom att jämföra den nationella pro
centfördelningen av artiklar över ämnen med motsvarande fordelning för
alla OECD-Iänder sammantaget. Ligger publiceringsnivån på värdet 1 mot
svarar det nivån for OECD-Iänderna.

Klinisk medicin och biomedicin har en mycket framträdande roll i den
svenska profilen (Tabell 5.1). Detta gäller även Danmark, Storbritannien
och Nederländerna. Västtyskland, Italien och Frankrike har en tonvikt på
de hårda vetenskaperna fysik och kemi. En tonvikt på geovetenskap, lant
bruk och biologi gör att Norge, Island, Kanada, Nya Zeeland och Austra
lien bildar ett eget kluster. Vi får här åter reservera oss for att tid
skriftstäckningen och publiceringsvanor kan medfora att vissa skillnader
överdrivs. Att Japan har en låg publiceringsaktivitet inom biovetenskaper
kan bero på att forskare på dessa fält inte har samma starka strävan att
publicera internationellt som inom kemi, fysik och teknik. De enda säkra

tolkningarna vi kan göra är därför i termer av synlighet, eller visibilitet, på
den internationella marknad som defineras via SCI-tidskrifterna. Det är
vetenskap i betydelsen offentlig kunskap som vi studerar snarare än pågå
ende forskningsaktivitet.

Likheten mellan ländernas forskningsprofiler framträder tydligare om vi
gör en grafisk representation baserad på värdena i Tabell 5.1. Vi bildar

först korrelationer mellan de olika ländernas fördelningar och låter sedan
korrelationskoefficienterna utgöra utgångsvärden for en tvådimensionell

representation (Figur 5.4). Vi får då ett kluster med Sverige, Danmark,
Storbritannien och Nederländerna där forskningen kring människan domi

nerar, dvs klinisk medicin och biomedicin. Uppe till höger återfinns länder
där forskning kring naturrersurser och biologi har en framträdande plats

och i figurens övre vänstra del finns länder där de hårda vetenskaperna
dominerar. Det ligger nära till hands att anta att egenskaper hos de olika
samhällena påverkar forskningsinriktningen. Typiska välfärdsstater präglas
av medicinsk forskning medan länder där råvarutillgångar har en central

ekonomisk roll satsar forhållandevis mer på forskning kring naturförhål
landen. Men, vi måste återigen tänka på att vissa områden kan vara under

representerade i den internationella och företrädesvis engelskspråkiga tid
skriftsfloran.
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Tabell5.1 Länders relativa publiceringsaktivitet i olika ämnen 1990.
Publiceringsindex (OECD =1)

Matem Teknik Lantb Kemi Geov Fysik Biologi Biomed Klin med

Australien 1.13 0.83 1.85 0.72 1.75 0.63 1.31 0.89 1.00
Belgien 1.07 0.72 0.80 0.97 0.66 0.98 1.00 1.15 1.10
Danmark 0.74 0.55 0.70 0.45 0.78 0.91 0.97 1.16 1.33
Finland 0.81 0.77 1.40 0.47 0.73 0.86 1.07 0.98 1.23
Frankrike 1.33 0.82 0.65 1.04 1.13 1.20 0.92 1.04 0.99
Grekland 2.19 1.67 1.09 1.16 1.40 1.39 0.82 0.64 0.69
Island 0.78 0.39 0.75 0.24 3.28 0.50 0.99 1.14 1.31
Italien 1.31 0.88 0.46 1.09 1.02 1.25 0.81 0.93 1.05
Japan 0.68 1.23 1.13 1.52 0.49 1.32 0.95 1.10 0.73
Kanada 1.32 1.17 1.72 0.81 1.56 0.77 1.24 0.97 0.85
Nederländ. 0.90 0.93 0.96 0.86 0.98 0.91 1.05 1.07 1.06
Norge 0.72 0.74 1.27 0.50 1.94 0.56 1.41 1.05 1.10
Nya Zeel. 0.97 0.59 2.55 0.69 1.77 0.47 1.60 0.66 1.04
Portugal 2.04 1.63 0.96 1.45 0.76 1.59 0.89 0.92 0.53
Schweiz 0.59 0.81 0.54 0.97 0.85 1.44 0.97 1.08 0.99
Spanien 1.11 0.60 0.95 1.67 1.01 0.95 1.06 1.07 0.90
Storbrit. 0.70 0.95 0.69 0.79 0.95 0.83 0.95 1.06 1.18
Sverige 0.45 0.67 0.87 0.64 0.62 0.71 1.10 1.29 1.25
USA 1.02 1.06 1.03 0.97 1.01 0.91 1.00 0.96 1.03
Yästtysk. 1.17 0.96 0.90 1.16 0.97 1.45 0.90 0.97 0.86
Osterrike 1.43 0.84 0.87 0.89 0.87 1.08 0.75 0.74 1.21

Källa: Inforsk, onlinestudie av Scisearch, 1990-91mars
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Figur 5.4 Likhet mellan OECD-ländernas jorskningsprojiler.

Källa: Inforsk, onlinestudie av Scisearch
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Citeringsnivåer
Publicering i tidskrifter innebär en första kvalitetskontroll och exponering
av forskningsresultat för en internationell publik. Nästa steg är att artik
larna läses och har relevans för fortsatt forskning. Detta kan studeras
genom att följa upp citat till ländernas artiklar. Det rikhaltiga indi
katormaterial som Computer Horizons producerar rymmer även uppgifter
om hur ofta artiklar ur 1981-års tidskriftsmängd citeras av andra artiklar i
tidskriftsmängden. För att kunna jämföra citeringsnivåerna mellan länder
och ämnen har ett sk relativt citeringsindex beräknats. Detta mått bygger på
hur ofta ett lands artiklar publicerade under de senaste tre åren citerats
under ett givet år i förhållande till världsgenomsnittet. För det citerande
året 1986 räknas med andra ord citaten till artiklar publicerade 1983-1986.
I Tabell 5.2 anges ett genomsnitt för de citerande åren 1984-86.

Studerar vi citaten till de svenska artiklarna framgår att de genomgående
citeras oftare än världsgenomsnittet och i jämförbar nivå med viktiga
konkurrentländer. En förklaring till att klinisk medicin för Sveriges del
knappt når över världsgenomsnittet kan vara att man publicerar i mindre
kända serier eller att den omfattande artikelproduktionen inte når upp i
samma genomsnittskvalitet som på andra områden. Detta reser frågan om

förhållandet mellan kvantitet och kvalitet. En ökning av artikelproduk
tionen bör inte ske på bekostnad av artiklarnas genomslag. För svensk del
kan finnas skäl att öka artikelproduktionen inom de hårda vetenskaperna,
men detta måste underordnas kvalitetsambitionen både vad avser forskning
ens innehåll och de tidskrifter man vänder sig till.

Språkbarriärer är sannolikt en av förklaringarna till de låga värdena för
VästtyskIand, Frankrike och Japan inom biovetenskaperna. Hela 99
procent, av de svenska artiklarna är publicerade på engelska. Motsvarande
andel är cirka 60 procent för Västtyskland, vilket givetvis begränsar läse
kretsen avsevärt.

Citeringsnivån för ett land påverkas till viss del av citeringsnivån hos de
tidskrifter man publicerar i. Vid den ungerska vetenskapsakademin i Buda

pest finns en särskild enhet som, i likhet med CHI, specialiserat sig på att
ta fram bibliometriska indikatorer baserade på Science Citation Index 

Information Science and Scientometric Research Unit (ISSRU). Förutom
uppgifter om antalet artiklar och citat ges även information om hur citaten

förhåller sig till tidskrifternas citeringsnivå. Tidskriftens citeringsnivå bil-



dar ett förväntat värde eller en standard som de enskilda artiklarna kan

jämföras med. Det förväntade antalet citat fås genom att multiplicera
antalet artiklar med respektive tidskrifts genomsnittliga antal citat per

artikel, tidskriftens sk impact factor. Dividerar vi sedan det observerade
antalet citat för ett land med det förväntade får vi ett relativt citeringsmått

med hänsyn till tidskrifternas impact.
Det ungerska datamaterialet ger i jämförelse med det amerikanska en

något mer postiv bild för Sveriges del (fabell 5.2). Liksom i det amerikan

ska materialet får teknikområdet den högsta citeringsnivån. Biovetenska

perna som här även innefattar klinisk medicin och biologi får en högre cite
ringsnivå jämfört med indikatormaterialet från CHI.

Tabell 5.2 Länders relativa citeringsnivå i olika ämen (Världen =1. (0)

Sverige USA England Västtyskl. Frankrike Japan

CHI-data:
Klinisk medicin 1.04 1.34 1.08 0.65 0.71 0.73
Biomedicin 1.20 1.46 1.09 0.99 0.85 0.82
Biologi 1.39 1.19 1.25 1.02 0.86 0.80
Kemi 1.35 1.63 1.31 1.25 1.00 1.04
Fysik 1.21 1.49 1.08 1.31 1.11 0.83
Teknik 1.24 1.19 1.01 0.99 1.14 0.98

ISSRU:
Biovetenskaper 1.15 1.04 1.07 1.08 0.95 0.86
Fysik 1.13 1.09 1.07 1.09 0.99 0.88
Kemi 1.12 1.07 1.07 1.06 0.96 0.98
Teknik 1.18 1.09 1.07 1.10 1.03 0.98

Källa: Inforsk, CHI-data, 1981 års journal set. Braun T et al, World Flash on Basic
Research, Scientometrics 16(1989) 218

Citeringsnivåernas samband med tidskrifternas status föranleder en

kommentar om publiceringsstrategier. En vanlig föreställning är att det

finns en slags hackordning mellan tidskrifterna och att forskarna först

skickar sina manus till de mest prestigefyllda serierna. Om man blir refuse

rad söker man sig successivt nedför prestigeskalan tills man får sitt material

accepterat. Det gäller att nå största möjliga effekt. Att bli införd i en



högrankad tidskrift är en prestation i sig och man når samtidigt ut till en
stor publik. Men denna belöningsmaximerande strategi är nog mer en teo
retisk konstruktion än ett empiriskt faktum. Gordon (1984) har i en studie
av biokemister visat att forskarna i första hand väljer tidskrift i syfte att nå
en relevant läsekrets av forskare inom samma specialitet.

Tidskriftens inriktning och redaktionens sammansättning betyder också
mer än de effekter publicering kan ha i form av prestige. Inom biokemi,
liksom de flesta andra fält, finns många specialtidskrifter vilkas syfte just
är att underlätta spridning av forskningsresultat inom avgränsade
forskningsfält. Man får inte heller bortse från det faktum att de mindre
citerade tidskrifterna tillsammans har en stor publik och att de, till följd av
att de är så många, möjliggör publicering av mycket stora mängder
forskningsresultat. En hopplös situation skulle uppstå om dessa serier lades
ned. De prestigefyllda serierna skulle dränkas av manuskript och en redan
hög refuseringsgrad skulle bli ännu högre. Ett rimligare perspektiv på
tidskriftsmarknaden är att den är funktionellt snarare än prestigemässigt
strukturerad. Dess främsta uppgift är att underlätta kommunikation mellan
forskare inom specialområden, inte att maximera citeringstalen. Å andra
sidan finns det skäl att misstänka att många mindre tidskrifter har en svag
internationell förankring och det kan vara nog så riskfyllt för den enskilde
forskaren att publicera viktiga resultat i serier som inte når ut tillräckligt
väl. Vad man i allmänhet kan rekommendera är att tidskriftsredaktioner
såväl som forskare har en genomtänkt plan för publicering så att
forskningsresultaten når sin primära målgrupp.

Sammanfattning

Mätningen av länders publiceringsaktivitet på den internationella tid
skriftsmarknaden kan utföras på flera sätt. Studerar vi Sveriges andel av
världsproduktionen av artiklar finner vi att den ökar, vare sig vi frak
tionaliserar internationellt samförfattade artiklar eller inte. Sveriges andel
stiger också i såväl konstanta som växande tidskriftsurval. Icke
fraktionaliserade data ger en högre världsandel för Sveriges del, men detta
är egentligen bara ett uttryck för att det internationella forskningssamar
betet ökar. Sveriges världsandel som idag ligger kring 1.8 procent inom
medicin, naturvetenskap och teknik sammantaget beror till stor del på att
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biovetenskaperna har en stark framtoning i den svenska forskningsprofilen.
Studerar vi den svenska andelen artiklar inom respektive fält finner vi att
den ligger högst inom klinisk medicin, biomedicin och biologi. Sveriges
publiceringsprofil liknar därvidlag Danmarks, Nederländernas och
Storbritanniens. Citeringsnivån for de svenska artiklarna ligger i allmänhet
över både världsgenomsnittet och många konkurrentländers vare sig man
tar hänsyn till tidskrifternas citeringsnivå eller· inte.

Den bild man får av svensk forskning med utgångspunkt i den inter
nationella tidskriftsmarknaden blir således mycket positiv. I framtiden
kommer sannolikt konkurrensen inom forskningssektorn att öka och då blir
det angeläget att forsvara och forbättra Sveriges positioner. Att slå sig till
ro med nådda framgångar kan vara ödesdigert.



6 Bibliometriska kartor

Produktionen av forskningsartiklar är minst sagt omfattande. Räknar vi
artiklarna i de drygt 3.000 tidskrifter som sel täcker in hamnar vi på mer
än en halv miljon genuina artiklar per år. Denna siffra måste vi lågt räknat

multiplicera med två eller tre för att fånga in allt som publiceras, i alla
tidskrifter och på alla vetenskapsområden. Varje dag, året om, fylls det
dokumenterade vetandet således på med cirka 5.000 vetenskapliga uppsat
ser. Hur skall man gå till väga för att beskriva ett sådant gigantiskt kun
skapsflöde?

Detta är ingalunda en ny frågeställning för vetenskapen. Redan under

1800-talet upplevdes informationstillväxten som så svåröverskådlig att man
började producera vetenskapliga referattidskrifter. Lösningen var handfast

och enkel. En bibliografisk beskrivning av innehållet i tidskrifterna, med
titlar, referat och nyckelord, samlades i en och samma publikation. Efter
hand blev ämnesbibliografierna allt fler, digrare och svårhanterligare.
Räddningen kom under 1960-talet då man med datorns hjälp kunde erbjuda

jämförelsevis tids- och kostnadseffektiva sökningar i bibliografierna. Idag
har en databasmarknad vuxit fram där man kan söka i de flesta vetenskap
liga bibliografier med hjälp aven persondator uppkopplad till olika data
basvärdar . För bibliometrins del har denna utveckling varit avgörande.

Med datorns hjälp kan man mycket snabbt och till låg kostnad räkna antalet
artiklar, när, var och inom vilka områden de producerats.



Den bibliografiska posten har ett antal fålt som säger något om artik
larnas innehåll. Vi kan få en första uppfattning om vad forskningen handlar
om genom att göra frekvensstudier av författarnas egna ord i titlar och refe
rattext eller de nyckelord som indexerare använder för att klassificera artik
larna. Artiklarnas referenser säger också något om deras innehåll.

För att få ett grepp om forskningens struktur och vilka specialområden
som finns, kan man studera hur ofta ord och citerade arbeten förekommer
samtidigt i artiklarna. Dessa samförekomster kan man behandla som när
hets- eller likhetsmått och rita kartor över forskningsområden. När man
utgår från ord i titlar eller nyckelord talar man om cowordanalys, dvs stu
dier baserade på parvisa ordförekomster. Om man istället utgår från citaten
i artiklarna handlar det om cociteringsanalys, där ett forskningsområdes
intellektuella bas kan beskrivas med utgångspunkt i hur ofta par av förfat
tare förekommer tillsammans i artiklarnas referenslistor.

Inom scientometrin är dessa typer av samförekomstanalyser av relativt
sent ursprung. Cociteringsanalysen lanserades i början av 1970-talet av
Small & Griffith(1974). Några år tidigare användes en liknande teknik av
den svenske sociologen Karl-Erik Rosengren i en avhandling om skönlitte
rära referensramar (Rosengren 1968). Han utgick från bokrecensioner i
dagstidningar och räknade hur ofta författare omnämndes samtidigt i recen
sionerna, vilket sedan bildade en grund för en grafisk beskrivning av den
litterära miljön. Samförekomster av hänvisningar till författare behöver inte
nödvändigtvis innebära att de citerade författarna representerar samma
ståndpunkt. Det kan lika väl handla om en polemik, men oavsett
relationens innebörd så får man en bild av strukturen hos ett kognitivt
system eller en tankevärld.

En tredje metod kallas för bibliografisk koppling. Här grupperar man
artiklarna på basis av hur många gemensamma referenser de har. Resultatet
blir grupper av citerande dokument till skillnad från cociteringstekniken

som grupperar citerade dokument. I bibliometrisk terminologi bildar de
citerande artiklarna en forskningsfront medan ett kluster av citerade doku
ment kallas för en intellektuell bas. Ett specialfall av bibliografisk koppling
är de numera vanligt förekommande undersökningar där artiklar förs

samman till grupper på basis av de cociteringskluster de hänvisar till.
De här nämnda metoderna går alla ut på att beskriva forskningens inne

hållsliga struktur. De är objektiva i den meningen att de mönster man får
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fram huvudsakligen styrs av statistiska metoder. Metoderna är relativt nya
och föga kända utanför en begränsad krets bibliometriker. Det kan därför
vara lämpligt att beskriva hur de är uppbyggda och vad de kan användas
till.

Cowordanalys
Ett sätt att beskriva innehållet i en artikelmängd är att räkna ordfrekvenser i
titelfåltet eller bland indexeringstermerna och anta att ordens frekvens åter
speglar innehållet i artiklarna. De mest frekventa orden bör kunna säga

något om artiklarnas innehåll och deras samförekomst något om forskning
ens struktur.

Huruvida man skall utgå från titelord eller nyckelord diskuteras livligt
(Whittaker 1989). De som argumenterar för titelordsbaserade studier vill
komma ifrån den sk indexerareffekten. Indexerarnas värderingar av materi
alet innebär ett subjektivt element och nyckelordslistorna är ibland föråld
rade i förhållande till pågående forskning. Ord ur titlar antas därför ge en
mer nyanserad och mer aktuell bild av forskningen jämfört med nyckelor
den. Sett från författarnas sida är titelns kanske främsta funktion att skapa
så hög precision som möjligt så att det som är unikt för artikeln framträder.
Indexeringens uppgift är delvis den motsatta, nämligen att skapa en balans
mellan uppfångning och precision så att den som utnyttjar bibliografin
undviker att missa relevant litteratur samtidigt som man vill slippa för
mycket brus eller irrelevant information. Till indexeringens fördelar kan
man räkna att de fångar upp relevanta artiklar vars titlar är bristfälligt for
mulerade.

Problemen med titelord är många och ofta underskattade. Ibland vill
författarna öka artikelns publikeffekt genom provokativa och retoriskt for
mulerade titlar. Ett annat problem med titelorden är att de inte är standardi
serade, vilket innebär att samma begrepp kan beskrivas med olika ord. Å
andra sidan kan ett och samma ord ha olika betydelser. Titlarna innehåller
också en hel del triviala ord som saknar specifik mening när de står
ensamma.

För att illustrera de här problemen kan vi t ex utgå från artiklar inom

området information retrieval , ett specialområde inom informationsve
tenskap där datorbaserade system för informationssökning utvecklas. Vi



kan då använda oss av databasen Inspec som registrerar artiklar inom fysik
och datavetenskap . I denna databas som vid söktillfållet täckte perioden
1969-1989 återfanns 13.030 dokument som indexerats med den sk kontrol
lerade termen information retrieval. Låter vi datorn räkna ordfrekvenser i
titelfåltet hos de 1.000 senast registrerade dokumenten fås en ordfrekvens
lista vars 18 första rader återges i Figur 6.1.

Frek Titelord
283 INFORMATION
268 A
202 RETRIEVAL
147 SYSTEM
116 ON
101 ONLINE
85 DATABASE
85 DATABASES
75 CD
74 SYSTEMS
74 TEXT
73 DATA
64 ROM
61 SEARCHING
51 SEARCH
50 USER
45 USING
42 END

Figur 6.1 Titelord i de 1. ()()() senaste artiklarna om information retrieval

Källa: Onlinesökning i Inspec via ESA-IRS

Här uppstår en rad problem. Vi finner ett antal ord vars innebörd inte
framgår när de på detta sätt ryckts ur sitt textsammanhang, åtminstone inte
för den oinvigde. Vad betyder t ex orden end eller rom? Ett annat problem
är att ordet database förekommer både i singularis och pluralis. Här måste
man uppenbarligen utnyttja expertbedömningar för att få ordning på listan
och man tvingas att införa ett subjektivt moment i analysen. För att reda ut
oklarheterna av detta slag används. ibland särskilda datorprogram. Ett
sådant kallas för Lexinet och har utvecklats aven fransk forskargrupp
(Turner et al 1988). Förutsatt att en mängd bibliografiska poster valts ut
presenterar systemet ord hämtade ur t ex titelfåltet. En expert på
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forskningsområdet får sedan till uppgift att välja ut ord som har en för
området relevant mening. Mycket hänger på expertens bakgrundskunskaper
och vaksamhet. En lekman kommer kanske redan från början att utesluta
ett ord som rom, som måhända syftar på en stad. Men för den invigde
experten har ordet rom en specifik mening eftersom det sannolikt syftar på

det nya lagringsmediet cd-rom (compact disk - read only memory). För att
underlätta urvalet av ord reducerar systemet ordmängden genom att skapa
sk normaliserade ordstammar. I vårt exempel skulle database eller user
utgöra sådana ordstammar. Systemet kan också låta bedömaren ta ställning

till sammansatta ord förutsatt att de förekommer tillsammans ett tillräckligt
antal gånger, t ex end user. När ordlistan så småningom är färdig bildar
den ett kontrollerat lexikon med vars hjälp systemet kan börja räkna hur
många gånger orden förekommer tillsammans. Detta resulterar i en

samförekomstmatris som i ett nästa steg kan utsättas för en klustringsrutin
som grupperar eller klustrar ord med en viss minimifrekvens sam
förekomster. De kluster man får fram antas representera olika under
avdelningar av forskningsfältet.

Frågan är i vad mån titelordsbaserade analyser presterar bättre än de
studier som utgår från nyckelord. Whittaker (1989) gjorde en jämförande
studie av titelord och nyckelord hämtade från samma artikelurval. Han fann
att nyckelorden gav ungefär samma antal unika ord som de preparerade

titelordslistorna och orden förekom med ungefär samma frekvens. Vad som
framförallt skiljde metoderna åt var att nyckelorden hade mer än dubbelt så

många samförekomster som titelorden, vilket ledde till att den nyckelords
baserade klustringen fångade upp betydligt fler artiklar. Dessutom fann
Whittaker att nyckelorden gav en mer nyanserad bild av forskningsområdet
jämfört med den struktur som titelorden bildade.

Låt oss gå tillbaka till våra artiklar om information retrieval och istället
för att räkna ord i titlarna ta fram en lista på de oftast förekommande
indexeringstermerna (Figur 6.2). Vi får då en lista som givetvis toppas av
ordet information retrieval eftersom det är det sökbegrepp som definierat

urvalet av artiklarna. Denna lista är betydigt lättare att förstå och vi kan
genast urskilja ett antal kända och aktuella forskningsinriktningar . User
interface handlar om gränssnittet mellan användare och datorsystem,
library automation om biblioteksdatorsystem osv. Totalt får vi här 100
förekomster av det sammansatta ordet cd-roms. Detta skall jämföras med
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endast maximalt 75 gånger om vi utgått från ord ur artiklarnas titlar, efter
som ordet cd endast förekommer 75 gånger som titelord. Skillnaden har
uppenbarligen sin förklaring i att indexerarna kunnat fastställa att artiklarna
handlar om cd-rom utan att det direkt framgått av titlarna.

Detta exempel visar att titelord inte ger en tillfredställande uppfångning
eller representativ bild av forskningens innehåll. Det framstår som betyd
ligt säkrare och mer meningsfullt att utnyttja det relativt omfattande arbete
som lagts ned i indexeringsledet. Emellertid kvarstår problemet med index
eringstermernas bristande aktualitet. En titelordsanalys skulle här kunna
understödja indexerarnas arbete och öka deras vaksamhet inför nya begrepp
och metoder inom forskningen.

Frek Nyckelord
489 INFORMATION RETRIEVAL
459 INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS
216 INFORMATION SERVICES
100 CD ROMS
99 USERINTERFACES
94 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
81 MICROCOMPUTER APPLICATIONS
77 LIBRARY AUTOMATION
76 BIBLIOGRAPHIC SYSTEMS
75 INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM EVALUATION
58 INDEXING
55 SOFfWARE PACKAGES
45 INFORMATION STORAGE
44 KNOWLEDGE BASED SYSTEMS
39 NATURAL LANGUAGES
38 RELATIONAL DATABASES
35 QUERY LANGUAGES
31 DATABASE THEORY

Figur 6.2 Nyckelord i de 1.000 senaste artiklarna om information retrieval

Källa: Onlinesökning i Inspec via ESA-IRS

För att kunna se hela mönstret av relationer kan samförekomster av
nyckelord tas fram. Vi behöver också en metod som kan gruppera orden
genom att ta hänsyn till alla ordpar samtidigt. En teknik som går under
namnet MDS (multi-dimensional-scaling) kommer här till användning.
Metoden, som ursprungligen utvecklats inom den psykometriska forsk-
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ningen (Kruskal 1964), gör det möjligt att skapa två- eller flerdimensionella
representationer av lilchetsmatriser som avviker så lite som möjligt från
matrisens faktiska värden.

Låt oss ta ett annat exempel. Ur databasen Inspec hämtades 222 svenska
artiklar som klassificerats med nyckelordet supraledning. Först listades de
mest frekventa nyckelorden och därefter räknades deras samförekomster
fram. Om vi tillämpar MDS-tekniken på dessa samförekomster får vi en
karta av det slag som återges i Figur 6.3 nedan. Avstånden på kartan är
omvänt proportionella mot antalet gånger nyckelorden förekommer samti
digt, ju fler samförekomster desto närmare varandra hamnar orden. Efter
som de enskilda ordens frekvens starkt påverkar samförekomsterna har
effekten av ordfrekvenserna eliminerats genom ett normaliserat avstånds
mått (observerad frekvens dividerad med förväntad).

Vi kan genast se att nyckeltermen high temperature återfinns på kartans
övre del tillsammans med barium och yttrium, två grundämnen som är
aktuella i sammanhanget. Resten av kartan säger inte så mycket om forsk
ningsinriktningar eftersom de anspelar på generella tekniker snarare än
enskilda specialområden.

Magn su~rcept yJ}a~h temp

Trans tRJnp T~ II Joseph§on effect

Ann~ Junctio:g. devices

Al-aJloys

TrarudtiJ>n point

Superc :q;J.8.ter.

~films

Superc tlPIDell Eleet,phon int

Figur 6.3 Samfärekomst av nyckelord i svenska artiklar om supraledning

Källa: Inforsk, onlinesökning i Inspec
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Cociteringsanalys

Innehållsanalys av forskningsartiklar baserad på titelord motiveras aven

önskan att undvika den sk indexerareffekten eftersom indexering medför

subjektiva värderingar och en restriktivitet gentemot nya ord och begrepp.

Men svårigheterna med titelorden är som vi ovan sett många och svårlösta.

Om vi istället låter referenserna eller citaten i artiklarna vara en indika
tion på artiklarnas innehåll undgår vi indexerareffekten och även en del av

de nackdelar som titelordsanalysen är förknippad med. Citaten är unika i

den meningen att de refererar till ett givet dokument, de är konsistenta över

tid och kan användas för artiklar skrivna på skilda språk. Emellertid händer

det att citaten till ett och samma arbete anges på olika sätt. Det går i viss

mån att kompensera för stavningsvarianter genom att t ex bara ta hänsyn

till de sex första bokstäverna i efternamnet, första förnamnsinitial, tid

skriftens standardiserade namnförkortning och volym.

En annan fördel med citat är att de ger ett stort sk indexeringsdjup . Den

manuella indexeringen är förhållandevis kostsam om man vill åstadkomma

den precision i beskrivningen som är nödvändig för att identifiera det unika

i respektive dokument. Citaten är här ett alternativ eftersom artiklarna i

genomsnitt innehåller 15 citat eller referenser, vilket skulle motsvara hela

15 indexeringstermer för varje artikel. Detta är den historiska bakgrunden

till att citerings1ndexen utvecklades i början av 1960-talet (Garfield 1979).

Citeringsindexen innebar ett nytt sätt att indexera litteratur och som också

medförde helt nya möjligheter för litteratursökning. Utgående från ett givet

dokument kan man med hjälp av citeringsindexet finna andra dokument
som citerat det givna dokumentet. Man kan även se vilka arbeten som cite

ras aven given artikel, förutsatt att artikeln täcks in av citeringsindexet.
Citeringsindexet bygger med andra ord på länkar mellan dokument och

de dokument som länkas kan antas ha en innehållslig likhet eller ett släkt

skap. För bibliometrins del och särskilt när det gäller strukturbeskrivningar

av forskningsområden erbjuder citeringsindexen många möjligheter.

Beskrivningarna kan göras på olika nivåer alltifrån hur enskilda dokument

formar specialområden till hur hela discipliner är relaterade till varandra.

Den hittills mest betydelsefulla metoden för strukturbeskrivning är den sk

cociteringsanalysen, som introducerades av Small & Griffith(1974).

Cociteringsanalysen primära syfte är att beskriva forskningens intel
lektuella bas, dvs vilken referensram i form av tidigare arbeten som arti-
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klar hänvisar till. Analysens resultat består av olika kluster av högt samci
terade dokument. De citerande artiklarna, dvs de artiklar som citerat
dokumenten och gett upphov till klustren, bildar vad man kallar en jorsk
ningsjront. Samförekomstfrekvenserna kan betraktas som likhetsmått vilka
kan användas för att rita kartor över ett forskningsfaIts intellektuella bas.

Arbetsgången i cociteringsanalysen omfattar ett antal steg, som sett lite
olika ut alltsedan de första undersökningarna. Idag arbetar man på följande
sätt (Small et al 1985a). Först konstrueras en rangordnad frekvenslista över
citerade dokument. Eftersom citeringsfrekvenserna varierar starkt mellan
forskningsområden använder man jraktionaliserade citeringstal. Inom t ex
biomedicin är det väsentligt många fler citat per artikel jämfört med mate
matik. Alla citerande artiklar tilldelas en citeringsstyrka på 1.00, som
sedan delas upp på varje citerat dokument. Om ett dokument citerats aven
artikel med tio referenser och aven annan artikel med 40 referenser tillde
las det citerade dokumentet värdet 0.125 (1/10+ 1/40). De dokument som
fått ett fraktionaliserat citeringstal över en viss miniminivå väljs sedan ut
för strukturbeskrivningen.

Nästa steg blir att räkna fram cociteringarna mellan varje par. Även här
behöver man ett mått som tar hänsyn till hur ofta respektive dokument i
paren citeras var för sig. För att elimninera effekten av de enskilda cite
ringsfrekvenserna konstrueras en normaliserad cociteringsjrekvens där

cociteringsfrekvensen divideras med roten ur produkten av de citerade
dokumentens absoluta citeringsfrekvenser.

Då varje par av citerade dokument fått en normaliserad cociterings
frekvens vidtar en klustringsrutin som för samman högt samciterade doku
ment till grupper. Klustringen länkar ihop alla par som har ett gemensamt
dokument (single link clustering) förutsatt att cociteringsfrekvensen har en

viss miniminivå. Det fungerar ungefår som när en kedja brister i sina sva
gaste länkar och kvar blir ett antal bitar av varierande längd. Ett kluster

består då av ett antal dokument som är högt samciterade.
En del av de kluster som bildas blir mycket stora och därför brukar man

även ange en maximal klusterstorlek, t ex att klustren måste innehålla fårre
än 50 dokument. De kluster som bildas med en given cociteringsfrekvens
och som uppfyller storlekskravet sparas. Sedan går man vidare med de
kluster som innehåller fler än 50 dokument och delar upp dem genom att
höja miniminivån för cociteringsfrekvensen ett litet steg i taget. Att på detta



sätt klustra dokument vid successivt höjda styrkenivåer kallas för variable
level clustering.

Att genomföra cociteringsanalyser av det här slaget på en hel årgång av
SCI är ett gigantiskt företag. I en undersökning av 1979 års årgång av SCI
startade man med 3.9 miljoner citerade dokument. När ett tröskelvärde för
fraktionaliserade citeringstal infördes på 0.77 återstod endast 43.931 cite
rade dokument. Tillsammans bildade dessa citerade dokument 1.103.607
cociterade par. Dessa par utgjorde bara O.11 procent av alla möjliga par
vilket är ett uttryck för tätheten i nätverket mellan artiklarna i databasen.
När man sedan startade en variabel klustringsrutin med en normaliserad
cociteringsfrekvens på minst 0.18 och en maximal klusterstorlek på 49
dokument fick man totalt 3.932 olika kluster som fångade upp 48 procent
av de 43.931 citerade dokumenten. Nästan hälften av klustren bestod dock
bara av endast två dokument.

Figur 6.4 Cociteringskarta över området DNA-polymeras baserad på SCI1978/80.

Källa: ISI Atlas of Science, Biochemistry and Molecular Biology 1978/80, ISI 1981
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De kluster som man får fram brukar döpas med en relativt fyllig rubrik
på basis av de citerande artiklarnas titlar, dvs de artiklar som gett upphov
till klustret. Sedan kan man rita sk cociteringskartor över klustren med
hjälp av MDS-tekniken. Kartans punkter består då av citerade dokument
och avstånden mellan punkterna är en följd av hur ofta artiklarna citeras
tillsammans. Man brukar också förbinda cociterade dokument med linjer.
ISI ger ut en särskild kartbok med dylika kartor som kallas Atlas ofScience
(lSI 1981). I figur 6.4 återges en karta som bekriver ett kluster av cocite
rade artiklar inom specialområdet DNA-polymeras. Citerade dokument
anges med försteförfattarens namn och publiceringsåret.

Cociteringsklustren används även som indexeringsmetod för att beskriva
artiklarnas innehåll i SCI-databasen. I onlineversionen av SCI anges vilka
cociteringskluster som en artikel hänvisar till. De artiklar som citerar ett
givet kluster benämns även här forskningsfront utan att det är just dessa
artiklar som format cociteringsklustret. Man finner t ex en forskningsfront
som döpts till "Polymeras chain-reaction DNA Amplification; Direct
Detection; Prenatal-Diagnosis of Beta-Thalassemia" (Figur 6.5). Klustret
är format på basis av de artiklar som ingick i SCI 1988 och har döpts med
ledning av dessa artiklars titlar. De experter som döpt klustret har funnit att
de artiklar som format klustret handlar om hur man med hjälp av DNA
polymeras bl a kan diagnostisera blodsjukdomen beta-thalassemia på
fosterstadiet.

Forskningsfrontens storlek varierar med avseende på hur många doku

ment i klustret som citerats. Först anges cociteringsklustrets tillkomstår,
sedan ett nummer som är unikt för klustret och därefter en uppgift om hur
många dokument i klustret som citerats. I det här exemplet har vi utgått
från artiklar införda i databasen under 1989 och av dessa har 174 stycken
citerat klustret 001 gång, 44 artiklar 002 gånger, 22 artiklar 003 gånger
osv.

Uppgiften om hur många citat som gjorts till klustrets dokument ger en
indikation på precisionen i indexeringen. Det är uppenbart att något enstaka

citat är en alltför svag innehållsindikation. Om man studerar indexeringen
av enskilda artiklar finner man att de tillskrivs flera olika kluster och ofta

med kanske bara en eller två citat till respektive kluster. Dessutom finns
det en hel del artiklar som helt saknar kopplingar till något kluster. Detta
kan bero på att artikeln i fråga tillhör ett nytt område vars intellektuella bas
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ännu inte bildat en kritisk massa samciterade dokument. Vi kan därför inte
säga att artiklar som saknar kopplingar till cociteringskluster ligger efter,
eller vid sidan av forskningsfronterna - de kan lika gärna ligga före.
Begreppet forskningsfront är med tanke på detta en kanske olyckligt vald
beteckning. Vad som avses är i praktiken anlmytningar till vissa· forsk
ningstraditioner, en legitimerad repertoar av högt citerade dokument (Rip
1988). Förutsättningen för att ett dokument skall ingå i ett cocite
ringskluster är att det både citerats och samciterats ett tillräckligt antal
gånger och det krävs i allmänhet flera år innan artiklar når sådana nivåer.
Att beskriva pågående eller aktuell forskning med ledning av cociterings
kluster innebär därför en tendens till att se nuet i ett historiskt ljus - ett
slags backspegelperspektiv.

Forskningsfrontens namn(RF):
Polymeras chain-reaction DNA Amplification; Direct Detection; Prena
tal-Diagnosis ofBeta-Thalassemia

Antal citerande
artiklar

174
44
22

4
4
1
2
1

Cociteringsk1ustrets
år. nummer. antal
citerade dokument

RF=88-3875 001
RF=88-3875 002
RF=88-3875 003
RF = 88-3875 004
RF=88-3875 005
RF=88-3875 007
RF=88-3875 008
RF=88-3875 009

Figur 6.5 Exempel pdforskningsfront i onlineversionen av Sel
Källa: Scisearch 1989

Det är en något orättvis betraktelse att kritisera cociteringsanalysen för
att den i tillämpade sammanhang används för indexering av forskningsar
tiklar. Dess syfte var från början att beskriva forskningens referensramar,
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hur de utvecklas och hur de är kopplade till varandra. Utvärderingar där

cociteringskartor presenterats för forskare på respektive område har
genomgående visat att de ger en rimlig beskrivning av ett forskningsområ

des intellektuella bas (Se vidare Borgman 1990). Ibland saknas viktiga
namn på kartan, men det händer också att oväntade namn dyker upp som
forskarna inte känt till.

En av visionerna bakom cociteringsanalyser är möjligheterna att rita

kartor över större forskningsfält. För att göra detta upprepar man klust
ringsprocessen i ett antal steg där de kluster som först bildats klustras med

varandra, de kluster av kluster som då bildas används för en ny klustring
osv (Small et al 1985b). På den första nivån definieras, som vi ovan redo

gjort för, cociteringar som antalet gånger två dokument samciteras. På
nästa nivå avser cociteringar antalet gånger två kluster citeras samtidigt,
osv. I varje steg används samma normaliserade cociteringsmått. De 3.932

kluster man fick fram i det första steget bildade i nästa steg 502 superklus

ter (kluster bestående av kluster) vilka i sin tur slogs ihop till 57 super
superkluster .

På basis av de tidskrifter som de citerade dokumenten ingår i namngavs
de 57 klustren och deras relationer kunde bekrivas närmare i form aven

cociteringskarta (Figur 6.6). Tolkningen av denna karta är inte alldeles
enkel att genomföra. Man kan dock urskilja ett antal regioner som i stora
drag motsvarar de breda vetenskapsområdena biomedicin, kemi, fysik och
matematik. Dessa regioner har markerats med tjocka linjer. Vi kan också

se en hel del länkar över regiongränserna. Om vi börjar med biomedicin
och läser kartan medsols hittar vi många kopplingar mellan biomedicin och
kemi, där kemiområdena protein-kemi (15), farmakologisk kemi (53) och
analytisk kemi (51) utgör tydliga knutpunkter. Går vi vidare åt höger hittar

vi länkarna mellan kemi och fysik där biofysik (30) och det fasta tillstån
dets fysik (2) ligger nära kemiområdet. Ytterligare till vänster och en bit

nedåt finner vi länkarna mellan fysik och matematik. Inte oväntat interage
rar området matematisk fysik (41) starkast med det matematiska fältet.

Statistik (49) och tillämpad matematik (23) har flera länkar med
biomedicinska kluster. Exempel på kluster som har ett avskilt läge är rysk
rymdforskning (52), algebra (43) och klinisk kemi (18).
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1 biomedicin/mol.biol.
2 fasta tillståndets fysik
3 fysik allmänt
4 toxikologi
5 gynekologi
6 astrofysik
7 bakteriologi
8 urologi
9 klinisk medicin allm.

10 diabetes
11 flödes fysik
12 radiologi
13 plasmafysik
14 gastroenterologi
15 protein-kemi
16 kristallografi (kemi)
17 topologi
18 klinisk kemi
19 fysiologi (respirat.)

20 materialvetenskap
21 optik
22 informationsteori
23 tillämpad matematik
24 operations research
25 mental hälsa
26 geofysik
27 geovetenskaper
28 fådelsedefekter
29 signalhantering(Rysk)
30 biofysik
31 kemoterapi
32 hematologi
33 kirurgi
34 kardiologi
35 tillämpad fysik
36 endokrinologi
37 botanik
38 psykiatri

39 syntetisk kemi
40 marinbiologi
41 matematisk fysik
42 pediatrik
43 algebra
44 metabolism
45 nutrition
46 phytokemi
47 lågtemperatur fysik
48 farmakologi
49 statistik
50 patologi
51 analytisk kemi
52 rymdforskning (Rysk)
53 farmakologisk kemi
54 enzymologi (bioteknik)
55 cytologi (histologi)
56 akustik
57 kristallografi (fysik)

Figur 6.6 Cociteringskarta över hela vetenskapen baserad på SC11979.
Källa: Small et al (1985b)



En del områden hamnar på oväntade ställen, t ex kemoterapi (31) bland
kemiklustren istället för bland de biomedicinska samt geovetenskap (27)
och marinbiologi (40) inom matematikregionen. Dessa mindre rimliga
placeringar kan bero på att MDS-skaleringen här endast arbetar med en
tvådimensionell representation. Om denna karta över vetenskapens totala

landskap överhuvudtaget visar något, så är det att vetenskapens struktur
inte låter sig fångas i två dimensioner och allra minst i en. Interaktionen

mellan de klassiska indelningarna är många och går i olika riktningar.
Vetenskapens nätverk liknar sannolikt strukturen hos ett garnnystan snarare

än en spindelväv.

Bibliografisk koppling

Cociteringsanalysen har som ovan nämnts en rad begränsningar när det
gäller att beskriva forskningsfronter . Att klassificera artiklar med ledning

av deras citat till cociteringskluster är i praktiken ett specialfall av sk
bibliografisk koppling. Artiklar grupperas med ledning av gemensamma

referenser - men bara vissa av dem, nämligen de som går till på förhand
givna grupper av högt samciterade dokument.

Begreppet bibliografisk koppling introducerades av Kessler (1963) i
samband med en studie av den innehållsliga likheten mellan artiklar häm

tade från Physical Review. Antagandet är att ju fler gemensamma referen
ser två artiklar har desto mer innehållsmässigt lika är de. På senare år har

man genomfört bibliografisk koppling av hela årgångar av SCI. l ett stort
experiment där 10.000 slumpmässigt utvalda artiklar kopplades med varan

dra fann man att artiklar med många gemensamma referenser också hade en
stor innehållsmässig likhet (Vladutz & Cook 1984).

På CD-ROM versionen av SCI och SSCI kan man söka rätt på de arti
klar som har referenser gemensamt med en given artikel. l Figur 6.7 åter

ges ett exempel på hur en litteratursökning baserad på bibliografisk
koppling kan gestalta sig. Utgångspunkten for sökningen är en artikel skri

ven av Pirastu m fl och som handlar om prenatal diagnos av Beta-Thalasse
mia.

Förutsatt att vi bara tar med de artiklar som har fyra eller fler gemen
samma referenser med Pirastus artikel får vi fyra besläktade artiklar. Fyra

gemensamma referenser har här valts som tröskelvärde eftersom databasen



här bara omfattar ett halvt år. Hade sökningen gjorts på en· hel årgång,·av

databasen hade artiklar med betydligt starkare kopplingar' kommit mtxL' I

den första relaterade artikeln av Cao m fl återkommer två av författarna

från utgångsartikeln, Pirastu och Cao, och artikeln handlar om Beta-Tha

lassemia. Denna artikel har i sin tur tre relaterade artiklar som samtliga har

ordet Beta-Thalassemia i titeln. Artiklarna av Sheffield m fl och Old m fl

handlar om DNA-baserade diagnosmetoder och Olds artikel har dessutom

samma besläktade artiklar som Sheffieids. Den fjärde artikeln, skriven av

Newton m fl, handlar om amplifiering av DNA, ord som också åter

kommer i titlarna hos denna artikels närmast relaterade artiklar. Dessutom
finns två uppsatser med om prenatal diagnos av cystisk fibros.

För att få en bättre överblick av Figur 6.7 kan vi rita en MDS-karta där
närheten mellan artiklarna svarar mot antalet gemensamma referenser. Vi

startar därför med en matris som visar antalet gemensamma referenser

mellan respektive par av dokument och här räknar vi även med de länkar

som har färre än fyra gemensamma referenser (Tabell 6.1). Vi får sedan

fram en karta med hjälp av MDS-programmet (Figur 6.8). Utgångsartikeln

av Pirastu hamnar i kartans centrum och de fyra artiklar som är relaterade
till Pirastus artikel strax intill. De artiklar som direkt handlar om Beta

Thalasemia hamnar i kartans nedre del och artiklar om diagnosmetoder
finns på kartans övre del. I kartans övre högra hörn återfinns de två arti

klarna som behandlar diagnos av cystisk fibros författade av Gasparini och
Dawson.

Det här exemplet visar hur man kan beskriva forskningens finstruktur

med hjälp av bibliografisk koppling. Vi kan på ett relativt enkelt och hand

fast sätt följa hur ett mönster av relaterad forskning växer fram kring en
enskild artikel. Artiklarna som relateras till varandra är från samma tids

period och kopplingen sker utan att några artiklar utesluts på förhand. Här
ställs heller inga villkor på att de kopplande referenserna skall tillhöra en

specifik intellektuell bas. Till skillnad från cociteringsbaserad klustring av

artiklar ger denna typ av bibliografisk koppling en mer detaljerad och aktu

ell vägkarta över pågående forskning.
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Pirastu M, Cao A, Ristaldi MS, Prenatal-Diagnosis of Beta-Thalassemia Based on
Restriction Endonuclease Analysis of Amplified Fetal DNA

Cao A, Pirastu M, Gossens M, Beta-Thalassemia Mutations in Mediterranean Populations

l au et a , p Ice- eglOn utatlOn 10 xon o e urnan eta-
Globin Gene Inhibits Pre-Messenger RNA Splicing - A Mechanism for Beta+
Thalassemia
Eigel A et al, Mutation Analysis of Beta-Thalassemia Genes in a German Family
Reveals a Rare Transversion in the 1st Intron
Rosatelli MC et al, Thalassemia Intermedia Resulting from a Mild Beta-Thalasse
mia Mutation

Sheffield VC et al, Attachment of a 40-Base-Pair G+c-Rich Sequence (GC-elamp) to
Genomic DNA Fragments by the Polymerase Chain-Reaction Results in Improved Detec
tion of Single-Base Changes

Wu et a , A e e-SpecI IC Enzymatlc Amp l leatlon o Beta-G o
DNA for Diagnosis of Sickle-Cell Anemia
Wu DY et al, Direct Analysis of Single Nucleotide Variation in Human DNA and
RNA Using Insitu Dot Hybridization
Sheffield VC et al, Attachment of a 40-Base-Pair G+c-Rich Sequence (GC-Clamp)
to Genomic DNA Fragments by the Polymerase Chain-Reaction Results in Impro
ved Detection of Single-Base Changes

u et a , e e- pecI IC nzymatlc Amp l leatlon o Beta-G o 10 Genoffilc
DNA for Diagnosis of Siekle-Cell Anemia
Gasparini P et al, lst-Trimester Prenatal-Diagnosis ofCystic-Fibrosis Using the
Polymerase Chain-Reaetion - Report of 8 Cases
Dawson DB et al, Carrier Identifieation of Cystic-Fibrosis by Recombinant DNA
Techniques
Levedakou EN et al, A Strategy to Study Gene Polymorphism by Direct Sequence
Analysis of Cosmid Clones and Amplified Genomic DNA
Krawczak M et al, Polymerase Chain-Reaetion - Replication Errors and Reliability
of Gene Diagnosis
Murday-V, Gene Markers for Inherited Disease
Old 1M et al, Prenatal-Diagnosis of the Major Hemoglobin Disorders

u et a , e e- pecI IC nzyrnatlc
DNA for Diagnosis of Sickle-Cell Anemia
Wu DY et al, Direct Analysis of Single Nucleotide Variation in Human DNA and
RNA Using Insitu Dot Hybridization
Old 1M et al, Prenatal-Diagnosis of the Major Hemoglobin Disorders
Montandon AJ et al, Direct Detection of Point Mutations by Mismatch Analysis 
Application to Haemophilia-B
Antonarakis SE, Diagnosis of Genetic-Disorders at the DNA Level
Latham T et al, Detection of Single-Base Mutations in DNA-Molecules Using the
Solution Melting Method

Newton CR et al, Analysis of Any Point Mutation in DNA - The Amplification

Figur 6.7 Exempel på bibliografisk koppling utgående från en artikel av Pirastu

Källa: Inforsk, SCI på CD-ROM, 1989jan-89 jun
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Tabell 6.1 Antal gemensamma referenser mellan artiklar relaterade till
Pirastu et al.
Källa: lnforsk, SCl på CD-ROM

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Pirastu

2 Sheffield 6

3 Cao 4 O

4 Newton 4 O 3

5 Old 4 4 2 6

6 Wu(a) O 6 O 5 4

7 Wu(b) O 5 O O 4 5

8 Montandon O 5 O O O O 3

9 Antonarakis O 8 O O O O 11 4

10 Vidaud O O 7 O O O O O O

11 Eigel O O 6 O O O O O O 2

12 Rosatelli 3 3 5 O 2 O 3 O O O 5

13 Gasparini O O O 5 O O O O O O O O

14 Dawson O O O 5 O O O O O O O O 7

15 Levedakou O O O 5 O O O O O O O O O O

16 Krawczak O O O 4 O 3 O O O O O O 2 2 O

17 Murday O 1 O 4 2 2 O O O O O O O O O O

18 Latham O 4 O O O O 3 4 O O O O O O O O O
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NE\tTON
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Levec;lakou
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C~O

Eiiel Vid,p.ud

Figur 6.8 Karta baserad på bibliografisk koppling av artiklar relaterade till en
artikel av Pirastu et al

Källa: lnforsk, SCl på CD-ROM 1986



Sammanfattning

Vetenskapens snabba tillväxt och förändring gör det angeläget att finna
metoder för beskrivning av vad vetenskapen handlar om, hur olika forsk

ningsfålt är strukturerade och relaterade till varandra. När man utgår från
forskningslitteraturen som källa för dylika beskrivningar har man i princip

två alternativ - manuell eller automatisk indexering. Den manuella metoden
innebär att varje enskilt bidrag klassificeras med hjälp av ett på förhand

uppgjort klassifikationsschema. I syfte att undvika låsningar till klassifika
tionsscheman och subjektiva bedömningar baseras den automatiska
beskrivningen istället på länkar mellan dokument i form av citat eller sam
förekomster av ord i titlar. För att ge någorlunda meningsfulla resultat för

utsätter dock titelordbaserade tekniker införandet av expertvärderingar av
titelordslistor och ordkombinationer. De metoder som bygger på citat för

utsätter ingen sådan gallring och kan därför i någon mening ses som mer
objektiva.

Cociteringsanalysen bygger på relationer mellan citerade dokument och
kan användas för att beskriva forskningens intellektuella bas. Bibliografisk
koppling baseras istället på relationerna mellan citerande artiklar där arti
klar med gemensamma referenser bildar vad vi kan kalla en forsk

ningsfront. Ett specialfall av bibliografisk koppling är att gruppera artiklar
efter vilka cociteringskluster de hänvisar till.

Resultatet av citeringsbaserade beskrivningsmetoder är inte själv
förklarande utan måste tolkas, helst av experter inom respektive fålt. De

värderingar som gjorts av citeringsbaserade modeller ger inget entydigt
svar - ibland stämmer modellerna väl med experternas egna uppfattningar

och i andra fall får man inget stöd för modellerna. Detta kan till viss del
bero på att experterna har en något begränsad utsiktspunkt, men mycket

torde också bero på begränsningar i teknikerna - godtyckligt valda tröskel
värden i klustringsprocessen, osäkerhet om vad citeringslänkarna betyder

mm. Man kan egentligen aldrig räkna med att finna den perfekta metoden
att beskriva forskningens kognitiva struktur. Ett rimligt förhållningssätt är

därför att betrakta de här beskrivna teknikerna som verktyg med vars hjälp
vi kan öka vår kunskap om forskningens värld. Vilka metoder vi väljer,

vilka relationsmått vi beräknar och hur vi sätter tröskelvärdena måste
bedömas från fall till fall.



7 Scientometrins kognitiva mönster

De metoder för analys av forskningens kognitiva strukturer som presente
rats i föregående kapitel har vanligen tillämpats på hela årgångar av Science
Citation Index. De höga kostnader och omfattande datorresurser som krävs
för dylika bearbetningar gör det svårt att variera tröskelvärden för att
kunna studera hur dessa påverkar slutresultatet. Om man däremot arbetar
med mindre dokumentmängder kan man tydligare följa hur klustringspro
cessen fungerar. För att kunna göra detta har ett datorprogram kallat
BIBMAP utvecklats vid Inforsk. I detta kapitel skall vi därför ge exempel
på hur man med hjälp av detta program i detalj kan styra och följa klust
ringen. Först ges en kortfattad beskrivning den typ av data och mått vi
arbetar med.

Definitioner

Den gemensamma utgångspunkten för cociteringsanalys eller bibliografisk
koppling är en datamatris där kolumnerna består av citerande dokument(j)
och raderna utgörs av citerade dokument(i) (Figur 7.1). Matrisens celler
(Rij) kan antingen anta värdet l, dvs citat finns till ett dokument, eller
värdet 0, dvs inget citat förekommer.

När summering sker över kolumner blir resultatet en radtotal som
motsvarar antalet artiklar som citerat ett givet dokument (Ci). Summerar vi



70

över raderna får vi en kolumntotal med antalet referenser i en artikel (Lj),

dvs längden på referenslistan.
Med hjälp av matrisen kan olika mått på likhet mellan dokument bildas.

Antal gemensamma referenser mellan två citerande artiklar (SR) fås genom
att multiplicera repektive kolumner med varandra. Cociteringsfrekvensen
mellan två citerade dokument (CC) fås på motsvarande sätt genom att
multiplicera respektive rader med varandra.

Datarnatris:
Rij={O,I}

Citerande dokument
1 j n

1 Rll Rlj Rln Cl

Citerade
dokument Ril R·' R' C'lJ ffi l

m Rml Rmj Rmn Cm

Ll L' LnJ

Referenslistans längd: Lj = Rlj + + Rij + + Rmj

Citeringsfre1cvensen: Ci = Rit + + Rij + + Rin

Antalet gemensamma referenser: SRlj = R11*Rlj + ... + Rml*Rmj

Cociteringsfre1cvensen: CCli=Rll*Ril + ... + Rln*Rin

Normaliserad kopplingsstyrka:

NSRlj=4(Rll*Rl/Cl + ... +Rml*Rm/Cm)/(Ll +Lj)

Normaliserad cociteringsfre1cvens:

NCCli=4(Rll*Ril/Ll + ... +Rln*Rin/Ln)/(Cl +Ci)

Figur 7.1 Grundläggande terminologi för citeringsbaserad analys

Eftersom såväl antalet gemensamma referenser mellan dokument som
cociteringsfrekvensen påverkas av marginalfördelningarna kan normalise
rade mått bildas. Likheten mellan t ex två sociologiartiklar är mycket större
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mn de båda citerat Durkheim E jämfört med om de båda citerat Marx K
eftersom Marx K citeras avsevärt mycket oftare än Durkheim E. Likheten
kan också antas vara större om citaten förekommer i referenslistor med t ex
10 referenser jämfört med 100 referenser. Ett normaliserat mått för den
bibliografiska kopplingen mellan två artiklar (NSR) bör då ta hänsyn till

både hur ofta en referens förekommer (Ci) och längden på respektive arti
kels referenslista (Li, Lj). En normaliserad cociteringsfrekvensen (NCC)
kan på analogt sätt beräknas med hänsyn tin längden på den referenslista
vari cociteringen förekommer och de cociterade dokumentens enskilda cite
ringsfrekvenser .

När likhetsmåtten beräknats för varje par av dokument kan dokumenten
grupperas med hjälp av olika klustringsmetoder. Den enklaste och vanli
gaste metoden går ut på att koppla samman de dokument som är länkade
med en viss minimistyrka, t ex definierad via antalet gemensamma referen
ser eller antal cotiteringar, sk single-link-clustering. I Figur 7.2 beskrivs
hur denna metod fungerar. Vi startar med en mängd dokument där doku
menten är förbundna med linjer motsvarande kopplingsstyrkan. Om inget
krav ställs på styrkenivån kopplas alla dokument samman till ett enda klus
ter. Men om de svagaste länkarna klipps av bildas i första steget ett litet

kluster med två dokument och ett större kluster som innehåller de övriga
dokumenten. Antag att en närmare inspektion av det större klustret visar att
det innehåller dokument som handlar om skilda frågor. Vi höjer därför lik
hetskravet ytterligare ett steg. Då bildas två nya kluster av ungefär lika
storlek. Dessa två kluster kan spjälkas upp ytterligare genom att höja trös
kelvärdet för kopplingsstyrkan ännu ett steg, då får vi totalt fem kluster av
lite varierande storlek. Ett av dokumenten, i mitten av figuren, går förlorat
eftersom det efter den sista höjningen av styrkenivån saknar koppling till

något annat dokument. Det här sättet att successivt höja kopplingstyrkan
kallas för "variable-Ievel-clustering", dvs kluster kan bildas vid olika mini
mivärden för kopplingsstyrkan. Skillnaden mot fixed-Ievel-clustering är att
den variabla metoden ger fler och större kluster.
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Figur 7.2 KlustringJprincip

Artiklar ur Scientometrics - Bibliografisk koppling

Tidskriften Scientometrics presenterar kvantitativa undersökningar av

vetenskapen och en stor andel av artiklarna baseras på bibliometriska data.
För att illustrera hur de bibliometriska teknikerna kan tillämpas på mindre

dokumentmängder kan vi utgå från artiklar i denna tidskrift. Uppgiften blir
då naturligen att beskriva vilka forskningsteman som dominerar tidskriften
och vilken intellektuell bas dessa artiklar hänvisar till.

Artiklarna från Scientometrics registeras i Social Science Citation Index.
Från onlinedatabasen Social Scisearch hämtades 120 artiklar publicerade i
Scientometrics motsvarande Nr 1-2 1988 till Nr 1-2 1989. Ett exempel på

hur en av de 120 artiklarna ser ut ges i Figur 7.3. Artikeln handlar om
klustring av bibliografiska referenser. I artikelns referenslista ser man att

författaren hänvisat till de klassiska studierna av Kessler och Small. Kessler
lanserade bibliografisk koppling och Small introducerade cociteringsanaly

sen. Det finns således en tydlig korrespondens mellan artikelns innehåll
och dess referenslista.
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FN- SOCIAL SCISEARCH -72-901WK12
AN- 01953824
GA- R7426
TI- CLUSTER-ANALYSIS OF BmLIOGRAPHIC REFERENCES AS A SCIENTOMETRIC
METHOD
LA-ENGLISH
AU- SHARABCHIEV JT
CS- USSR PUBL HLTH MINIST BYELORUSSIA,DEYr sel MED INFORMAT,28
FABRITSYUS STRlMINSK 22001/IUSSR!
JN- SCIENTOMETRICS, 1989, VIS, Nl'-2, P127-137
PY- 1989
DT- ARTICLE
NR-14
SC- INFORMATION SCIENCE & LmRARY SCIENCE
SF- SocSearch; CC SOCS - Current Contents, Social & Behavioral Sciences
CR- GARFIELD E, 1980, PS, CURRENT CONTENTS

GARFIELD E, 1980, V3, P3, SEA BIOL
HAITUN SD, 1983, NAUKOMETRIYA SOSTOYA
HAITUN SD, 1980, P40, PRYRODA
KARAMURZA SG, 1983, P24, VOPROSY ISTORII ESTE
KESSLER M, 1963, V14, P99, AM DOCUMENTATION
MARSHAKOVA IV, 1973, P3, NAUCHNO TEKHNICHES 2
MARSHAKOVA IV, 1981, P3, OBSORY ELECTRONNOJ 9
PANSHINA EF, 1984, P181, KIBERNETIKA INFORMAT
SHARABCHIEV JT, 1984, P6, NAUCHNO TEKHNICHES 1
SHARABCHIEV JT, 1985, P9, ZDRAVOOKHRANENUE BY
SMALL H, 1976, V3, P67, INT CLASSIFICATION
SMALL H, 1973, V24, P256, J AM SOC INFORMATION
SMALL H, 1980, V2, P277, SCIENTOMETRICS

Figur 7.3 Exempel på artikel ur Scientometrics

För att på ett enkelt sätt kunna genomföra klustring baserad på cite
ringslänkar mellan citerande och citerade dokument har ett datorprogram
utvecklats av Persson m fl (1990). Programmet, som kallas BIBMAP,
skapar på basis av referenser hämtade från citeringsdatabaser en datamatris
av det slag som återges i Figur 7.1. En variant av programmet arbetar med
citerade författare snarare än citerade dokument. I ett första steg rensas
därför referenslistan så att en författare bara kan förekomma en gång i varje

lista. I exemplet ovan förekommer citat till tre arbeten av Small H, men
eftersom datorn räknar citerad författare reduceras dessa tre Small-referen

ser till en rad. Om en artikel hänvisar till enbart en författare som dessutom
inte förekommer i de övriga artiklarna tas denna artikel bort från doku
mentmängden. Sammanlagt 8 av de 120 artiklarna från Scientometrics föll
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bort efter en sådan gallring. I nästa steg bildas par av citerande och citerade
artiklar samt lilchetsmåtten för respektive par räknas ut (Se Figur 7.1).

I BIBMAP:s klustringsrutin kan man välja mellan att via bibliografisk
koppling gruppera citerande artiklar eller att med hjälp av cociteringsanalys
bilda kluster av citerade författare eller dokument. Utgångsläget för ldust
ringen är ett diagram som, när det gäller bibliografisk koppling, visar
fördelningen av länkar med hänsyn till antalet gemensamma referenser och
den normaliserade kopplingsstyrkan (Se Figur 7.4).
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Figur 7.4 Klustringsresultat vid bibliografisk koppling av artiklar ur
Scientometrics när inga tröskelvärden angetts
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Av Figur 7.4 framgår att alla 112 dokument bildar ett sammanhängande
kluster när inga tröskelvärden anges. Strukturen är förhållandevis tät efter
som de 112 artiklarna är sammanbundna med 1827 par eller länkar. För att
få fram kluster kan vi successivt höja den normaliserade kopplingsstyrkan
(NSR) och låta antalet gemensamt citerade författare vara lika med ett
(SR= 1). Resultatet av denna klustringsstrategi återges i Tabell 7.1.

Tabell 7.1 Klustring av artiklar ur Scientometrics

Antal Antal Sparat Antal Artiklar
SR NSR artiklar par kluster nr artiklar kvar

A.
1 0.000 112 1827 112
1 0.041 112 477 112
1 0.066 107 231 1 3 104
1 0.077 106 182 2 2 101
1 0.079 106 174 3 2 99
1 0.093 101 143 4 6 88
1 0.098 99 132 5 3 83
1 0.101 98 123 6 5 77
1 0.104 98 118 7 9 68
1 0.107 98 114 8 7 61
1 0.108 98 110 9,10 5,3 53
1 0.109 98 109 11 3 50
1 0.112 96 102 12 4 44
1 0.115 96 101 13 3 41
1 0.126 94 90 14 16 23
1 0.139 93 85 15,16 13,9 O
B.
2 0.000 104 681 104
2 0.064 95 174 1 3 92
2 0.066 95 167 2 3 89
2 0.072 94 145 3 2 86
2 0.075 93 137 4 3 82
2 0.079 92 128 5 2 79
2 0.092 88 110 6 3 72
2 0.093 88 109 7 5 67
2 0.098 86 100 8 3 62
2 0.100 86 97 9 6 56
2 0.101 86 95 10 4 52
2 0.104 86 91 11,12 14,8 30
2 0.108 86 86 13-16 14,10,3,3 O

Vi följer nu tabellen rad för rad och studerar de kluster som successivt
bildas. När inga tröskelvärden ges (SR= 1, NSR= .000) fås, som vi ovan
sett, ett kluster med alla 112 artiklar. Vi kan höja NSR ända upptill 0.041
utan att ett enda dokument går förlorat och kvar finns endast 477 par. Vi
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har med andra ord lyckats eliminera 74 procent av länkarna utan att det
inneburit någon uppdelning av dokumentmängden. För att få ett nytt klus
ter måste NSR höjas till 0.066 varvid ett kluster med följande tre dokument

bildas:

KLUSTER 1: NATIONELL PUBLICERING
TI- THE NEWEST VERSION OF THE FACTS AND FIGURES ON PUBLICATION OUTPUT
AND RELATNE CITATION IMPACT - A COLLECTION OF RELATIONAL CHARTS,
1981-198~

TI- THE NEWEST VERSION OF THE FACTS AND FIGURES ON PUBLICATION OUTPUT
AND RELATNE CITATION IMPACT IN PHYSICS, ENGINEERING AND MATHEMATICS
1981-1985
TI- WORLD FLASH ON BASIC RESEARCH - THE NEWEST VERSION OF THE FACTS
AND FIGURES ON PUBLICATION OUTPUT AND RELATNE CITATION IMPACT OF 100
COUNTRIES 1981-1985

De tre artiklarna är skrivna av Braun, Glänzel och Shubert vid den ung
erska vetenskapsakademin. Artiklarna redovisar publicerings- och cite
ringstal för ett antal länder baserat på de speciella metoder som utvecklats
av denna forskargrupp. Klustret är innehållsmässigt homogent och helt
rimligt.

Vi går nu vidare och försöker bryta loss fler kluster från de återstående
104 dokumenten. En ny brytpunkt inträffar vid NSR=0.077, vilket ger
följande kluster med 2 artiklar:

KLUSTER 2: NATIONELL PUBLICERING
TI- THE SCIENCE CITATION INDEX AND THE MEASUREMENT OF NATIONAL
PERFORMANCE IN TERMS OF NUMBERS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS
TI- SCIENTOMETRIC DATAFILES - A COMPREHENSNE SET OF INDICATORS ON 2649
JOURNALS AND 96 COUNTRIES IN ALL MAJOR SCIENCE FIELDS AND SUBFIELDS

Detta kluster är nära besläktat med det första och handlar också om
mätning av nationell publiceringsaktivitet och borde lika väl kunna tillhöra
samma kluster.

Nästa kluster som bildas, vid NSR=0.079, består av två artiklar som
har det gemensamt att onlinedatabaser använts för att studera litteraturtill
växt. Artiklarna kopplas ihop av två citerade författare: Price DID och
Persson 0, varav Persson svarar för större delen av kopplingstyrkan efter
som denne har väsentligt mycket färre citat. Citaten till Persson avser en
metodartikel som presenterar online-bibliometrin.
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KLUSTER 3: ANVÄNDNING AV ONLINEDATABASER
TI- RATE OF GROwrH OF LITERATURE IN GEOSCIENCE FROM COMPUTERIZED
DATABASES
TI- THE GROwrH OF SCHOLARSHIP - AN ONLINE BmLIOMETRIC COMPARISON OF
DISSERTATIONS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

Kluster 4 fångar upp ett antal artiklar ur ett temanummer av Sciento
metrics som behandlar utvärderingar av forskning i Storbritannien.

Artiklarna i det femte klustret har det gemensamt att de använder mått
på tidskrifters genomslag (impact factor) som indikator. Det framgår ej av
titlarna, men är uppenbart när man läser artikeltexten. Kluster 6 har ett
blandat innehåll. När antalet gemensamt citerade författare sätts till 2 bryts
detta kluster upp i två mindre kluster, motsvarande kluster 3 och 6 enligt
Tabell 7.1B, där de två första artiklarna i anknyter till dispyten om Stor
britanniens andel av världens forskningsartiklar ökar eller minskar.

KLUSTER 4: UTVÄRDERING AV UK FORSKNING
TI- DETERMINING THE BEST DEPARTMENTS BY THEIR BEST PUBLICATIONS - A
STRATEGY BEST AVOIDED
TI- THE USE OF BmLIOMETRIC TECHNIQUES FOR INSTITUTIONAL RESEARCH
EVALUATION - A STUDY OF AVIAN VIROLOGY RESEARCH
TI- THE NATURAL-ENVIRONMENT-RESEARCH-COUNCIL (NERC) - RECENT
EXPERIENCES WITH QUANTITATIVE SCIENCE POLICY-STUDIES
TI- BmLIOMETRIC PROFILES FOR BRITISH ACADEMIC-INSTITUTIONS - AN
EXPERIMENT TO DEVELOP RESEARCH OUTPUT INDICATORS
TI:- RESEARCH PERFORMANCE AND MIGRATION - 2 SEPSU STUDIES

KLUSTER S: ANVÄNDNING AV IMPACT FACTOR
TI- JOURNAL-TO-JOURNAL CITATION DATA - ISSUES OF VALIDITY AND
RELIABILITY
TI- BmLIOMETRIC FEATURES OF SOME SCIENTIFIC SUBFIELDS AND THE
SCIENTOMETRIC CONSEQUENCES THEREFROM
TI- AN ATTEMPT OF SURVEYING AND CLASSIFYING BmLIOMETRIC INDICATORS
FOR SCIENTOMETRIC PURPOSES

KLUSTER 6: BLANDAT INNEHÅLL
TI- WORLD FLASH ON BASIC RESEARCH - SOME DATA ON THE DIsmmUTION OF
JOURNAL PUBLICATION TYPES IN THE SCIENCE CITATION INDEX DATABASE
TI- ASSESSING ASSESSMENTS OF BRITISH SCIENCE - SOME FACTS AND FIGURES TO
ACCEPT OR DECLINE
TI- INFORMATION CO-MODELING OF A NETWORK OF RESEARCH INSTITUTIONS
TI- CHANGES IN PUBLICATION PATTERNS OF BIOTECHNOLOGISTS - AN
EVALUATION OF THE IMPACT OF GOVERNMENT STIMULATION PROGRAMS IN 6
INDUSTRIAL-NATIONS
TI- A COMPARISON BETWEEN THE JOURNALS NATURE AND SCIENCE
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I det sjunde klustret ingår artiklar som direkt eller indirekt diskuterar
forskning på temat centrum-periferi. Kluster 8 och 9 har blandat innehåll
och de bryts inte upp när SR höjs till två gemensamt citerade författare.
Kluster 10-13 är små men homogena. Ett kluster handlar om vad citeringar
egentligen mäter, ett annat om citat som kvalitetsmått. Vi får även ett klus
ter där samtliga artiklar kommer från Sovjetunionen. Artiklarna handlar om
delvis olika saker men kopplas samman beroende på likartat citeringsmön

ster.

KLUSTER 7: CENTRUM - PERIFERI
TI- BETWEEN CENTERS AND PERIPHERIES - THE RISE OF A NEW SCIENTIFIC
COMMUNITY
TI- A SCIENTOMETRIC ASSESSMENT OF AGRICULTURAL-RESEARCH IN SOUTH
AFRICA
TI- AUTHORSHIP PAITERNS IN LIFE SCIENCES, PRECLINICAL BASIC AND CLINICAL
RESEARCH PAPERS
TI- ARE CITATION-BASED QUANTITATIVE TECHNIQUES ADEQUATE FOR
MEASURING SCIENCE ON THE PERIPHERY
TI- MAINSTREAM AND NON MAINSTREAM SCIENTIFIC LITERATURE IN 4
PERIPHERAL ASIAN SCIENTIFIC COMMUNITIES
TI- COLLABORATIVE COEFFICIENT - A SINGLE MEASURE OF THE DEGREE OF
COLLABORATION IN RESEARCH
TI- IN SEARCH OF A NON-CITATION INDEX INDICATOR FOR SCIENTIFIC ACTIVITY
ASSESSMENT IN LESS DEVELOPED-COUNTRIES - CASE-STUDY OF CROATIA
YUGOSLAVIA
TI- PERCEIVED STATE OF SCIENCE IN NIGERIAN UNIVERSITIES
TI- DOES SCHOLARLY IMPACT DECLINE WITH AGE

KLUSTER 8: BLANDAT INNEHÅLL
TI- GROWTH OF LECTIN LITERATURE - 1954-1982
TI- A WEIGHTAGE FORMULA TO RERANK PERIODICALS IN THE FIELD OF
MICROBIOLOGY
TI- THE GROWTH OF KNOWLEDGE AND LITERATURE IN NEUROSCIENCE
TI- CITATION CONTEXT ANALYSIS AND AGING PAITERNS OF JOURNAL ARTICLES
IN MOLECULAR-GENETICS
TI- A COMPARISON OF CITATION CLASSICS IN 3 FIELDS OF SCIENCE
TI- INTERNATIONAL COMPARISONS OF SCIENTIFIC PERFORMANCE REVISITED
TI- QUANTITATIVE SCIENCE-POLICY STUDIES IN THE UNITED-KINGDOM 
INTRODUCTION

KLUSTER 9: BLANDAT INNEHÅLL
TI- THE GEOGRAPHIC-DISTRIBUTION OF MEXICAN HEALTH-SCIENCES RESEARCH
TI- INFLUENCES OF LOCAL AND ORGANIZATIONAL-FACTORS ON OUTPUT
INDICATORS
TI- BffiLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC PRODUCTIVITY - A CASE-STUDY OF
AN INDIAN PHYSICS LABORATORY
TI- LANGUAGE AND SCIENTIFIC COMMUNICATION - THE CASE OF THE REPRINT
REQUEST
TI- A QUICK AND EASY METHOD TO ESTIMATE THE RANDOM EFFECT ON
CITATION MEASURES
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KLUSTER 10: CITAT OCH KVALITET
TI- USING CITATION COUNTS AS A MEASURE OF QUALITY IN SCIENCE
MEASURlNG WHATS MEASURABLE RATHER THAN WHATS VALlO
TI- THE AMERICAN DOMINATION AMONG EMINENT ECONOMISTS
TI- ASSESSING PRECISION IN THE MANUSCRIPT REVIEW PROCESS - A LITTLE
BEITER THAN A DICE ROLL

KLUSTER 11: POPULARISERING
TI- THE ANALYSIS OF NATIONAL SUBFIELDS - A CASE-STUDY OF DUTCH FRESH
WATER ECOLOGY
TI- THE POPULARlZATION OF SCIENCE - SOME BASIC MEASUREMENTS
TI- THE POPULARlZATlON OF SCIENCE .2. PATTERNS OF TOPICAL COVERAGE

KLUSTER 12: STUDIER FRÅN SOVJETUNIONEN
TI- CLUSTER-ANALYSIS OF BmLlOGRAPHIC REFERENCES AS A SCIENTOMETRIC
METHOD
TI- SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF A SCIENTIFIC SCHOOL
TI- SCIENTOMETRICS, THEORY OF EXPERIMENT AND OPTIMIZATlON OF RESEARCH
TI- FUZZY EXPERTISE AND ITS APPLlCATlON TO RESEARCH AND DEVELOPMENT
MANAGEMENT

KLUSTER 13: CITERINGARS VALIDITET
TI- CITATlONS - INDICATORS OF SIGNIFICANCE
TI- WHAT DO CITATlONS COUNT - THE RHETORIC-1ST MODEL
TI- THE MAIN PROBLEMS OF STUDYING LITERATURE AGING

Tre större kluster återstår och de bildas när kravet på kopplingsstyrkan

ställs som högst. Kluster 14 handlar om FoU-organisation och teknologi

indikatorer, med undantag för två eller tre titlar.

KLUSTER 14: FOU-ORGANlSATlON OCH TEKNOLOGINDIKATORER
TI- PINSK! CITATION BASED MEASURES OF RESEARCH INTERACTIVITY AND THE
APPLlCATlON OF A COMPLEX STRUCTURE MEASURE TO JOURNAL SYSTEMS
TI- A CONTRmUTION TO THE DISPUTE ON THE ORTEGA HYPOTHESIS 
CONNECTION BETWEEN PUBLlCATION RATE AND STRATIFICATlON OF
SCIENTISTS, TESTED BY VARIOUS METHODS
TI- CONTEXTUAL ANALYSIS OF TEAM PRODUCTIVITY IN THE R-AND-D INDUSTRY
TI- ANALYSIS OF WORK CLIMATE PERCEPTIONS AND PERFORMANCE OF
RESEARCH AND DEVELOPMENT UNITS
TI.:. EFFECT OF PROFESSIONAL COMPETENCE, MANAGERIAL ROLE AND STATUS OF
GROUP LEADERS TO R AND D PERFORMANCE
TI- ELEMENTS FOR A DIAGNOSIS OF APPLIED-RESEARCH AND DEVELOPMENT IN
CUBA USING PATENT INFORMATION - 1968-1983
TI- CREATIVITY AND THE SOCIO-CULTURAL NICHE
TI- THE ESSENCE AND DILEMMAS OF MEASUREMENT IN THE SCIENCES OF
ORGANIZATION
TI- THE USAGE OF THEORY AND MODEL IN SCIENTIFIC CONCEPTUALIZATION
TI- DIMENSIONS OF RESEARCH PLANNING - COMPARATIVE-STUDY OF RESEARCH
UNITS IN 6 COUNTRIES
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TI- THE SIZE AND STRUCTURE OF BRITISH TECHNOLOGY ACTNITIES - WHAT WE
DO AND DO NOT KNOW
TI- THE ROLE AND DEVELOPMENT OF QUANTITATNE INDICATORS FOR KESEARCH
AND TECHNOLOGY POLICY MAKING - SOME EXPERIENCE FROM THE
DEPARTMENT-OF-TRADE-AND-INDUSTRY
TI- THE USE OF CO-NOMINATION ANALYSIS IN REAL-TIME EVALUATION OF AN R
AND-D PROGRAM
TI- WOMEN SCIENTISTS AT WORK - AN INTERNATIONAL COMPARATNE-STUDY OF
6 COUNTRIES

Kluster 15 avser främst forskning kring olika tekniker att beskriva
forskningens kognitiva struktur - ibland kallade mapping-tekniker. Här
ingår också fem artiklar som behandlar bibliometriska fördelningar inspire
rade av bl a Bradfords lag. Rimligen borde dessa tillhöra kluster 16 som
enbart handlar om just detta. När antalet gemensamt citerade författare sätts
till två hoppar mycket riktigt just dessa fem artiklar över till samma grupp
som artiklarna i kluster 16 (kluster nr 13 enligt Tabell 7.1 B). Detta är en
tydlig illustration till att ökade krav på antal gemensamt citerade författare
skapar en bättre innehållsmässig likhet.

KLUSTER 15: MAPPING-TEKNIKER OCH BIBLIOMETRISKA FÖRDELNINGAR
TI- A NOTE ON THEORETICAL CORRELATION BETWEEN BRADFORDS LAW AND
RECENTLY PROPOSED LINEAR-EQUATION OF THE TYPE R(R)= A.R-B
TI- BffiLIOGRAPHIC SCATTERING - A GENERALIZED SOURCE APPROACH
TI- IMPACT OF PRODUCTNITY INCREASE ON THE DISTRffiUTION PATTERN OF
JOURNALS
TI- DYNAMICS OF A SCIENTIFIC FIELD ANALYZED BY CO-SUBFIELD STRUCTURES
TI- REPRESENTING A SCIENTIFIC FIELD - A BffiLIOMETRIC APPROACH
TI- TELETRAFFIC CONFERENCES - STUDYING A FIELD OF ENGINEERING SCIENCE
TI- THE USE OF REVIEW ARTICLES IN THE ANALYSIS OF A RESEARCH AREA
TI- QUALITATNEMODELS, QUANTITATNE TOOLS AND NETWORKANALYSIS
TI- MAPPING CO-WORD STRUCTURES - A COMPARISON OF MULTIDIMENSIONAL
SCALING AND LEXIMAPPE
TI- REFLECTIONS ON A DEFLECTION - A NOTE ON DIFFERENT CAUSES OF THE
GROOS DROOP
TI- POLICY AND THE MAPPING OF SCIENTIFIC CHANGE - A CO-WORD ANALYSIS OF
RESEARCH INTO ENVIRONMENTAL ACIDIFICATION
TI- RISING TAlL IN BRADFORD DISTRIBUTION - ITS INTERPRETATION AND
APPLICATION
TI- THE ROLE OF TRADE LITERATURE IN THE COMMUNICATION-SYSTEM



KLUSTER 16: BIBUOMETRISKA FÖRDELNINGAR
TI- POWER LAW VERSION OF BRADFORD LAW - STATISTICAL TESTS AND METHODS
OF ESTIMATlON
TI- PRODUCTIVITY DIFFERENCES, FIELDS OF LEARNING, AND LOTKAS LAW
TI- SCIENTOMETRIC STUDY OF BIOCHEMICAL LITERATURE OF NIGERIA, 1970-1984
APPLICATION OF LOTKAS LAW AND THE 80120-RULE
TI- POSSIBLE TREATMENT OF THE BONITZ-GROSS EFFECT
TI- ABOUT STATISTICS OF THE EXTREME VALUES AND THE RANK FORM OF
SCIENTOMETRIC DISTRIBUTIONS
TI- A FREQUENCY-DISTRIBUTION FUNCTION DERIVED FROM A STOCHASTIC
MODEL CONSIDERING HUMAN BEHAVIORS AND ITS COMPARISON WITH AN
EMPIRICAL BIBLIOMETRIC DISTRIBUTION
TI- LOTKA AND ZIPF - PAPER DRAGONS WITH FUZZY TAlLS
TI- A CASE-STUDY AGAINST HAITUNS CONJECTURES - COMMENT
TI- A CASE-STUDY AGAINST HAITUNS CONJECTURES

Resultatet av klustringen blir således 16 kluster vilka .tiUlsammans
fångar upp 93 av de 112 artiklarna. De 19 artiklar som inte finns med i
klustren går förlorade under klustringen som ett resultat av att
tröskelvärdet successivt höjs. En .del av bortfallet beror på hur mycket
tröskelvärdena ökar per gång. Hade vi använt fyra istället för tre decimaler
när NSR höjdes hade dokumentförlusten varit mindre, men å andra sidan
ökar risken för att .klustren får ett mer blandat innehåll. Annorlunda
uttryckt handlar det om att balansera kraven på uppfångning och precision 
ju högre tröskelvärden desto större precision, men samtidigt desto färre
dokument.

Trots att klustringarna sker på statistisk grund är det uppenbart att shlt
resultatet i långa stycken ger meningsfulla grupperingar. Detta måste inne
bära att forskarnas citeringsbeteende är förhållandevis systematiskt givet att
man arbetar med likartade problem. Likartad informationskonsumtion
resulterar således i en likartad informationsproduktion. Även om graden av
systematik i citeringshänseende varierar från en forskare till en annan,eller
från ett specialområde till ett annat, så tycks den bibliografiska kopplingen
ha fdrmågan att urskilja centrala forskningsteman. Få läsare av Scientome
trics torde ha några avgörande invändningar mot att de kluster som bildats
utgör centrala teman inom bibliometrin.
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Artiklar ur Scientometrics - Cociteringsanalys

Hur ser då den intellektuella basen ut för de artiklar som ingår i Sciento

metrics? Vilka författare hänvisar man till och hur hänger dessa samman

med varandra? Detta kan vi studera genom cociteringsanalys, som bygger
på hur ofta par av citerade författare förekommer i referenslistorna - ju

oftare desto mer besläktade är de.
Här kan vi välja en annan klustringsstrategi. Låt oss starta med att defi

niera de centrala författarna på området och stegvis utöka antalet. Detta
sker då enklast genom att gradvis minska kravet på antal cociteringar. Vi

får då ett sammanhängande kluster som tillförs nya namn ju lägre cocite

ringsfrekvensen blir (fabell 7.2).

Det förvånar knappast någon att Garfield och Small toppar listan. Gar
field är i hög grad ansvarig för att hela forskningsområdet kommit tm

eftersom de flesta studier utgår från de citeringsindex han skapat. Small är

den ledande forskaren vid ISI och han har framförallt arbetat med utveck

ling av cociteringstekniken. Price är det klassiska namnet inom bibliome

trin. Moravscik har bl a gjort grundläggande studier av citeringarnas vali

ditetsfrågor. Francis Narin startade institutet Computer Horizons som
bland annat producerar nationella indikatorer på vetenskap och teknik.

Narin har även byggt ett citeringsindex baserat på USA:s patentsystem.

Braun vid den ungerska vetenskapsakademin redovisar statistik av det slag

som Narin gjort under en längre följd av år. Moed är knuten till den dyna
miska forskningsgruppen i Leiden där han och Anthony van Raan m fl for

skare med stor kraft ägnar sig att utveckla metoder inom bibliometrin.
Eftersom endast försteförfattaren registreras bland referenserna kommer

van Raans namn inte med på listan, trots att han och Moed ofta publicerar
tillsammans. Ett annat radarpar inom bibliometrin är Irvine och Martin,

som är knutna till Science Policy Research Unit (SPRU) i England och till

hör de tongivande forskarna i Europa. Jan Vlachy är en av pionjärerna på

området och har publicerat ett mycket stort antal uppsatser, speciellt vad

avser studier av fysikämnets bibliometri. Av dessa oftast cociterade for

skare har de flesta fått det sk Price-priset som delas ut till framgångsrika

forskare på området och de andra står sannolikt näst i tur. Bland de for

skare som kommer längre ned på listan finner vi flera betydelsefulla namn

och som under längre tid aktivt bidragit till bibliometrins och vetenskaps

sociologins utveckling.
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Tabell 7.2 Resultat av cociteringsanalys av artiklar ur Scientometrics

Antal co
citeringar:

13
12
9
8
7
6
5

Citerade författare
som går in i klustret:

Garfield E, Small H
Price DJD, Moravesik M
Narin F, Braun T
Moed HF, Irvine J, Martin B, Vlachy J
Schubert A, Frame JD
Cole J, Arunachalam S, Lawani SM, Callon M
LeydesdorffL, Healey P, Chubin D, Cozzens SE
Rip A, Cole S, Pao ML, Veho L, Vinkler P, Gordon MD

Vi kan nu gå vidare och studerarelationerna mellan de mest cociterade
författarna. Vi utgår från en matris som innehåller antalet cociteringar
mellan de 12 författare som fått 7 eller fler cociteringar. Därefter. görs en
tvådimensionell representation av nätverket med hjälp av ett MDS-program
(Figur 7.5).

Vi kan nu se att Garfield fungerar som den sammanhållande noden för
nätverket. Kring Garfield finner vi de bibliometriker som verkat längst
inom området och som varit nära knutna till ISI, där citeringsindexen fram
ställs. Narin bildar här en ·länk till Europa och forskare i England och
Holland. Narin äri praktiken också den amerikansom mest frekvent sam
arbeter med forskargrupperna vid SPRU och Leiden. Narin länkar också
till Braun och indirekt till Schubert vilket sannolikt sammanhänger med att
de arbetar med nationella indikatorer på vetenskap och teknik. Nätverket
har en stark internationell prägel vilket innebär att det scientometriska
forskningsfältet vilar på en internationell kunskapsbas.
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Figur 7.5 Scientometrins intellektuella bas
Märk: Linjer avser länkar med 7 eller fler cociteringar

Sammanfattning

En beskrivning av forskningens innehållsliga struktur kan göras med hjälp
av citeringslänkar. Den pågående forskningen, forskningsfronten, kan

identifieras genom att koppla ihop artiklar som hänvisar till samma littera
tur och forskningens intellektuella bas kan beskrivas via cociteringsfrek

venser. För att kunna genomföra dylika kartläggningar behövs speciella
redskap som gör det möjligt att mejsla fram de strukturer som döljs i

dokumentsamlingar. Därför har en speciell datorbaserad verktygslåda för
klustring av vetenskaplig litteratur utvecklats. Det komplexa mönster som

binder samman forskningslitteraturen kan successivt blottläggas genom att
eliminera de svagaste länkarna i strukturen. I en fallstudie av artiklar
hämtade från tidskriften Scientometrics har det visats att metoden ger adek
vata representationer av såväl pågående forskning som områdets kunskaps

bas.



8 I dialog med databaser

De datorbaserade ämnesbibliografierna erbjuder möjlighet till många och
varierade studier. Att söka litteratur i databaser innebär i sig en typ av sta
tistisk analys eftersom datorn räknar antalet dokument som respektive sök
begrepp fångar upp. Sökbegreppen kan tillämpas på den bibliografiska
postens olika fålt och kombineras på en rad sätt. I detta kapitel presenteras
exempel på några onlinestudier. Fördelen med exemplen är att de läsare
som själva har tillgång till databaser på egen hand kan kontrollera om
resultaten stämmer.

Sociologins klassiker

Intresset for klassikerna Marx, Weber och Durkheim har alltid varit stort
inom sociologiämnet. Deras teorier om samhället har en ständig aktualitet.
Men intresset for dessa tänkare uppvisar också variationer över tid, det har
väl knappast någon undgått att märka. Med bibliometriska tekniker kan
man få fram mått på dylika svängningar. Av Figur 8.1 kan man utläsa att
det tidiga 1970-talets intresse for marxismen tydligt avspeglas i den inter
nationella sociologiska litteraturen. Men redan under 1980-talets forsta år

är hänvisningarna till Marx åter på samma nivå som under mitten av 1960
talet. Intresset för Weber och Durkheim ligger ungefär på samma nivå
under hela perioden.
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Durkheim
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Promille dokument
som nämner förfalt.

60,...----------------------,
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Figur 8.1 Förekomst av Marx, Weber och Durkheim i sociologisk litteratur
Källa: Inforsk, onlinestudie av Sociological Abstracts. Alla dokumenttyper medräknade.

Dessa data har plockats fram med hjälp aven onlinesökning i databasen

Sociological Abstracts som finns hos databasvärden Dialog. Databasen

täcker in stora delar av den internationella sociologiska tidskriftslitteratu

ren. I denna sökning räknades hur många gånger sökorden marx? och

weber? och durkheim? förekommer i antingen dokumentens titelfält, refe

rattext eller bland indexeringstermerna. Trunkeringstecknet ? innebär att

alla ord som börjar med författarnamnen tas med, t ex marxism och webe

rianism. Datorn bildar en delmängd för respektive författare som sedan kan

kombineras med delmängder för respektive år. Antal dokument som

omnämner Marx år 1980 fås då genom följande sökkommandon: select

py=1980,'select marx?lti or marx?labs or marx?lde,'combine 1 and 2.
En nackdel med denna metod är att ordfrekvenser inte helt avspeglar

dokumentens innehåll. En klassikers teorier kan behandlas i artiklar utan

att författarens namn förekommer i den bibliografiska posten. En del

begrepp, som t ex alienation, legitimitet eller anomi, är så väl etablerade

inom ämnet att man knappast längre citerar deras upphovsmän. Detta gör

att antalet artiklar där klassikerna är av betydelse sannolikt är något under

skattat.
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En annan och kanske tillförlitligare metod är att räkna hur många arti
klar som i sina referenslistor citerar Marx K, Weber M och Durkheim E.
Detta är möjligt att göra i databasen Social Science Citation lrUlex (SSCI)
där man kan söka på citerad författare. SSCI täcker in tidskrifter inom hela
det beteende- och samhällsvetenskapliga fältet varför siffrorna inte blir helt
jämförbara med studien avSociological Abstracts. Av Figur 8.2 framgår
ändå att relationerna mellan de tre klassikerna är likartade och att citaten
till Weber under det sista året blivit fler än till Marx. En viss uppgång för
Durkheim kan också noteras.

Marxismens kris kommer med andra ord till uttryck även inom
samhällsvetenskapen. Detta är i och for sig inget förvånande för den som
följt debatten inom sociologi och andra ämnen, men vad vi här har anled:"
ning att framhålla är att de bibliometriska indikatorerna· mycket tydligt
avspeglar de förändringar som inträffat. Undersökningarna visar också på
den betydelse klassikerna har för dynamiken i dagens samhällsvetenskap.
Man kan lätt få intrycket att samhällsvetenskapen står stilla när man envisas
med att hänvisa till dessa gamla tänkare, men man bör tänka på att det
endast är några procent av alla dokument som direkt hänvisar till de här
nämnda författarna.

Promille artiklar
SOIn citerar fönatt.

6

4

2

" \,111 111 1,,, \,\

""'" ,,"""" ".,""",." ••••••••••• ,., ". " "."". II"" ,.".'

......... KarlMarx
MaxWeber

Emile
Durkheim

1974 1977

Figur 8.1 Citat till Marx, Weber och Durkheim i samhälls- och betee.ruleveten
skapliga tidskrifter .
Källa: Inforsk, onlinestudie av SSCI. Alla dokumenttyper medräknade.



Nationella jorskningsprojiler i fysik

Datorbaserade ämnesbibliografier ger till skillnad från ISI:s databaser, SCI

och SSCI, möjlighet till detaljerade beskrivningar av forskningens innehåll
eftersom varje dokument klassificeras var för sig. I databasen Inspec, som

täcker in den tryckta bibliografin Physics Abstracts, har varje dokument

tillskrivits ämneskoder. Dessa koder är hierarkiskt uppbyggda. T ex

betyder ämneskoden A7475 "supraledande skikt" där första siffran (7)

identifierar området "kondenserad materia: elektronisk struktur, elektriska,

magnetiska och optiska egenskaper", de två första siffrorna (74) anger att

dokumentet handlar om "supraledning", de tre första siffrorna (747)

specificerar undergruppen "supraledande material" och alla fyra siffror
tillsammans (7475) säger att det rör sig om just "supraledande skikt".

För att få en översikt av länders forskningsprofiler i fysik kan vi låta

datorn räkna antalet dokument som klassificerats inom områden definierade

med hjälp av enbart den första siffran i ämneskoden. Vi får då totalt 10

huvudområden. Antalet svenska artiklar inom kärnfysik fås via sökkom

mandot seleet ee=a2? and es=swed. Detta har genomförts för alla områ

den och ett antal länder (Tabell 8.1).

Tabell 8.1 Antal artiklar inom fysikens delområden år 1989

Område Världen Sverige Nederl Frankr Tyskland USA

Allmänt 23657 156 291 1054 1562 6545
Elementarpartiklar 7934 41 88 359 618 2205
Kärnfysik 13946 124 151 628 1379 4372
Atom- och molekylärfysik 9800 125 180 563 904 3060
Klassisk fysik 23979 175 242 975 1175 6848
Plasmafysik 5368 50 65 190 330 1469
Kondenserad materia A 35347 324 506 2387 2532 8514
Kondenserad materia B 35562 313 593 2203 2719 8185
Relaterade områden 35393 400 569 1607 2201 10896
Geofysik, astronomi 21170 149 325 984 981 7339
Summa: 212156 1857 3010 10950 14401 59433

Källa: Inforsk, onlinestudie av Inspec. Klassisk fysik innefattar elektricitet, magnetism,
optik och akustik. Kondenserad materia A avser materiens struktur, värmeegenskaper och
mekanik, medan Kondenserad materia B avser elektronisk struktur, elektriska, mekaniska
och optiska egenskaper. Relaterade områden är t ex biofysik och fysikalisk kemi. Alla
dokumenttyper medräknade.



I Figur 8.3 jämförs Sveriges och Nederländernas forskningsprofiler med
hjälp av ett publiceringsindex där ett lands fördelning av artiklar Över
områden relateras till motsvarande f6rdelning för hela världen. Vi kan då
se att Sverige publicerar mer än Nederländerna inom atom-, kärn- och
plasmafysik, medan holländarna producerar förhållandevis mer inom
kondenserad materia, geofysik och astronomi. I båda länderna är dock
atomfysik det område som ligger högst över världsgenomsnittet.

Publiceringen kan också studeras över tid. För Sveriges del kan vi se att
atomfysiken dominerat den svenska profilen under 1980-talet, men att
gapet till de övriga områdena tycks minska något mot slutet av av perioden
(Figur 8.4).

, En nackdel med Inspec är att endast f6rsteförfattarens adress anges.
Detta kan vara problematiskt eftersom internationellt samförfattade artiklar
är särskilt vanliga inom fysik. Emellertid är det svårt att finna skäl för att
bortfallet av adresser på ett systematiskt sätt skulle missgynna vissa natio
ner. Gjorda tester visar att så knappast är fallet (persson 1988).

Allmänt

Elementarpartiklar

Kärnfysik

~Atomer o molekyler

Klassisk fysik

Plasmafysik

Kondenserad mater A
I

Kondenserad mater B
l

Relaterade områden

Geofysik, astronomi
D Sverige
~ Nederländ

O 1
PublicerinrJ:dex

(Vär den=l)

Figur 8.3 Sveriges och Nederländernasjorskningsprojil ifysik 1989
Källa: Inforsk, onlinestudie av Inspec
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Figur 8.4 Sveriges publiceringsaktivitet ifysik 1980-89.
3-års glidande medelvärden
Källa: Inforsk, onlinestudie av Inspec

Sveriges jorskningsprojil inom teknik

Låt oss öka deta!jnivån något och studera hur Sveriges profil utvecklats
inom teknikområdet. Databasen Compendex, som är den maskinläsbara
versionen av Engineering Index, ger en bred täckning av den ingenjörsve

tenskapliga litteraturen i världen. Med hjälp av artiklarnas författaradress
och ämneskoder kan man ta reda på hur många artiklar ett land producerar
inom respektive delområde. I Compendex är ämneskoderna treställiga. Om
vi söker artiklar på tvåsiffernivån får vi fram ett trettiotal grupper. T ex ger

sökkommandona: limit a1l170-75,'s cs=swed? and cc=53? antalet svenska
dokument inom metallurgi (cc=53?) under åren 1970 till 1975.

I Tabell 8.2 har ett publiceringsindex bildats där Sveriges andel artiklar
inom ett område jämförs med motsvarande andel för världen under de två
tidsperioderna 1970-75 och 1985-90.
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Tabell 8.2 Forskningsprojiler inom teknikför Sverige iförhållande till världen
åren 1970-75 och 1985-90

Källa: Inforsk, on1inestudie av Compendex

Publiceringsindex (Världen = 1)
Sverige Sverige Procent-

Ämnesområde 1970-75 1985-90 skillnad

Bygg- o. anläggning 0.95 0.99 4
Byggmaterial 0.85 1.04 19
Hållfasthet 1.25 0.93 -32
Transportteknik 0.69 0.81 12
Vattenbyggnad 0.70 1.10 40
Miljö- o. avfallsteknik 1.39 1.81 42
Bioteknik 1.79 2.18 39
Havs- o. undervattenstekn. 0.40 1.33 93
Geoteknik 0.61 1.11 50
Gruvbrytning 0.83 0.71 -12
Petroleumteknik 0.11 0.30 19
Bränsleteknik 0.43 0.79 36
Metallurgi. bearbetning 1.67 1.06 -61
Metallurgi metallgrupper 1.81 1.01 -80
Maskinteknik 1.35 0.69 -66
Värme- o. kraftprocess. 0.84 0.64 -20
Kärnkraftsteknik 1.16 1.15 -1
Hydraulik 0.52 0.75 23
Termodynamik 0.72 1.04 32
Flyg- o. rymdteknik 0.33 0.73 40
Fordonsteknik 0.95 1.23 28
Skeppsbyggnad 0.90 0.81 -9
Järnvägsteknik 0.70 0.74 4
Materialhantering 0.68 0.90 22
Elteknik 0.72 0.82 10
Elektronik o. teleteknik 0.90 0.73 -17
Data. hård o. mjukvara 0.71 0.75 4
Reglerteknik 0.84 0.73 -11
Optik 0.98 0.91 -7
Ljud o. akustik 0.91 0.97 6
Kemiteknik. allmänt 1.05 1.30 25
Kemi. processindustri 0.92 1.20 28
Jordbruk o. livsmedel 0.90 1.28 38

Summa klassificeringar 4519 16279
Summa artiklar 2317 5702

Märk: Ämnesområden definierade via de sk code-alert koderna i Engineering Index.
Klassificeringarna är fler än artiklarna eftersom artiklar kan tillhöra flera ämnesområden.
Alla 'dokumenttyper medräknade, dvs förutom tidskriftsartiklar även konferensrapporter
mm.



'Il

Idag har Sverige sin starka sida inom bioteknik, kemiteknik, jordbruks
och livsmedelteknik, miljö- och avfallsteknik samt havs- och undervattens
teknik. På dessa områden ligger indexvärdet klart över världsgenomsnittet.
Studerar vi förändringar har de här nämnda områdena ökat sin relativa del
av Sveriges artikelproduktion sedan 1970-talets första hälft. Publicerings
aktiviteten har även stigit på flera andra områden: vattenbyggnad, bränsle
teknik, termodynamik, hydraulik, flyg- och fordonstelcnik.

Inte oväntat har den kraftigaste tillbakagången skett inom metallurgiom
rådet. Ett teknikskifte har med andra ord inträffat, men det går inte i första
hand i riktning mot en satsning på elektronik, optik och liknande teknolo
gier, vilket man kanske skulle ha väntat sig. Det är snarare fråga om en
förändring i riktning mot miljö- och energifrågor än om en profilering mot
informationsteknologier. På det sistnämnda området har produktionen av

artiklar förvisso ökat, men inte i snabbare takt än i andra länder och
Sverige ligger fortfarande under världsgenomsnittet.

Spaning

Ibland ställs frågor om var en specifik forskning bedrivs eller om vad man

gör vid en specifik forskningsinstitution. Svar på sådana frågor kan man få
med hjälp av bibliografiska databaser genom att mata fram litteraturrefe
renser som sedan studeras manuellt. Men, det kan vara mycket mödosamt
och frustrerande att läsa igenom och systematisera allt som skrivs. Ett sätt
att få en översiktlig bild över ett ämnesområde kan vara att låta datorn
räkna ordfrekvenser i den bibliografiska postens olika fålt.

Låt oss ta ett exempel. Gal1iumarsenid är ett halvledarämne som ägnats
stort intresse av bl a svenska forskare. Om vi gör en sökning i databasen
Inspec, via databasvärden ESA/IRS, hittar vi sammanlagt 46.716 dokument
där orden galliumarsenid och halvledare förekommer. Vem orkar med att

läsa alla dessa referenser? Vi kan begränsa denna delmängd till att gälla
t ex enbart artiklar med svensk författaradress och som publicerats de

senaste fem åren. Om vi låter datorn räkna fram en rangordnad frekvens
lista på de vanligast förekommande adresserna får vi med hälp av det sk
zoom-kommandot en lista med följande utseende:
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44 DEPf. OF SOLID STATE PHYS., LUND UNIV., SWEDEN

31 DEPf. OF PHYS., CHALMERS UNIV. OF TECHNOL., GOTEBORG, SWEDEN

20 DEPf. OF PHYS. MEAS. TECHNOL., LINKOPING UNIV., SWEDEN

15 INST. OF MICROWAVE TECHNOL., STOCKHOLM, SWEDEN

8 SWEDISH INST. OF MICROELECfRON., KISTA, SWEDEN

6 DEPf. OF THEOR. PHYS., LUND UNIV., SWEDEN

4 DEPf. OF PHYS. n, R. INST. OF TECHNOL., STOCKHOLM, SWEDEN

4 DEPf. OF PHYS., LINKOPING UNIV., SWEDEN

3 CHALMERS UNIV. OF TECHNOL., GOTEBORG, SWEDEN

3 DEPf. OF PHYS. CHEM., GOTEBORG UNIV., SWEDEN

3 DEPf. OF PHYS. MEAS. TECHNOL., LINKOPING INST. OF TECHNOL. SWEDEN

3 DEPf. OF PHYS., R. INST. OFTECHNOL., STOCKHOLM, SWEDEN

2 DEPf. OF ELECfR. MEAS., CHALMERS UNIV. OF TECHNOL.GOTHENBURG, SWEDEN

2 DEPf. OF OPfOELECfRON. ELECfR. MEAS., CHALMERS UNIV. OF TECHNOL., GOTHENBURG,

2 DEPf. OF PHYS. CHEM., CHALMERS UNIV., GOTEBORG, SWEDEN

Vi kan omedelbart se att fysikinstitutionerna vid Lunds universitet och
Chalmers Tekniska Högskola är viktiga centra för denna forskning i
Sverige. Adressangivelserna är dock mycket varierande och för att få. fram
en fullständig lista måste datorns utskrift redigeras i efterhand.

Om vi nu vill veta mer om t ex lundaforskarna på området kan vi först
välja ut artiklarna från Lund och sedan be datorn räkna fram en författar

lista:

43 SAMUELSON, L.

14 NILSSON, S.

13 PISTOL, M.-E.

12 OMLING, P.

8 GRlMMElSS, H.G.

8 SILVERBERG, P.

5 LEYS, M.R.

5 PAULSSON, G.

5 YEVlCK, D.

4 BARDYSZEWSKI, W.

4 JONSSON, J.

3 DEPPERT,K.

3 JEPPESEN, S.

3 LANDGREN, G.

3 LEDEBO, L.

3 MONTELIUS, L.

3 RASK,M.

3 SCHMIDT, P.

Information om institution och författarnamn ger svar på frågor om var
och av vem en viss slags forskning bedrivs. Vi har nu kommit fram till en
punkt där det kan vara meningsfullt att lista ut de enskilda referenserna för
att beskriva forskningens innehåll. Här behöver bibliometrin inte nödvän
digtvis upphöra, det går nämligen att göra frekvensstudier av ämnesord,
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men mängden artiklar har bringats ned till ett så lågt antal att en manuell
genomläsning av titlar och referat bör kunna ge en nyanserad uppfattning.

Vill vi få en internationell utblick kan vi låta datorn räkna fram de van
ligaste adresserna till de 1.000 senast införda referenserna om galliumarse
nid. Forskningen har en avsevärd internationell spridning med tunga centra
i Sovjet, USA, Tyskland och även Kina:

24 A.F. IOFFE PHYSICOTECH. INST., ACAD. OF SCL, LENINGRAD, USSR

18 ATT BELL LABS., MURRAY HILL, NJ, USA

18 INST. OF SEMICOND., ACAD. SINICA, BEUING, CHINA

13 MAX-PLANCK-INST. FUR FESTKORPERFORSCHUNG, STUITGART, WEST GERMANY

12 BEll.CORE, RED BANK, NJ, USA

11 AT T BELL LADS., HOLMDEL, NJ, USA

9 NAVAL RES. LAD., WASHINGTON, DC, USA

8 AT T BELL LAD., MURRAY HILL, NJ, USA

7 mM THOMAS J. WATSON RES. CENTER, YORKTOWN HEIGHTS, NY, USA

6 FRAUNHOFER·INST. FUR ANGEWANDTE FESTKORPERPHYS., FREmURG, WEST GERMANY

S DEPT. OF ELECTR. COMPUf. ENG., CALIFORNIA UNIV., SANTA BARBARA, CA, USA

S NANJING ELECTRON. DEVlCES INST., CHINA

S NTT LSI LADS., KANAGAWA, JAPAN

S SCH. OF ELECTR. ENG., CORNELL UNIV., ITHACA, NY, USA

S STATE UNIV. OF NEW YORK, BUFFALO, NY, USA

Antag att en forskargrupp skulle vilja prenumerera på ett antal tidskrif
ter för att kunna läsa artiklarna om galliumarsenid. Vilka skall man då i
första hand välja? Om vi först rensar bort alla dokument som inte är häm
tade från tidskrifter och sedan låter datorn räkna fram hur de 1.000 senast
införda referenserna fördelar sig på tidskrifter får vi följande ranglista:

143 APPL. PHYS. LETT. (USA)

106 J. APPL. PHYS. (USA)

100 PHYS. REV. B, CONDENS. MATTER (USA)

SS ELECTRON. LETT. (UK)

48 SUPERLATTICES MICROSTRUCT. (UK)

36 FIZ. TEKH. POLUPROVODN. (USSR)

36 SOV. PHYS.-SEMICOND. (USA)

35 CHIN. J. SEMICOND. (CHINA)

2S J. CRYST. GROWTH (NETHERLANDS)

20 JPN. J. APPL. PHYS. l, REGUL. PAP. SHORT NOTES (JAPAN)

20 SOLID STATE COMMUN. (USA)

20 SOLIl}.STATE ELECTRON. (UK)

19 PHYS. REV. LETT. (USA)

18 JPN. J. APPL. PHYS. 2, LETT. (JAPAN)

17 IEEE PHOTONICS TECHNOL. LETT. (USA)

17 PIS'MA ZH. TEKH. FIZ. (USSR)

17 SOV. TECH. PHYS. LETT. (USA)
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Tidskriftslistan visar att 143 artiklar är införda i Applied Physics
Letters. De 17 tidskrifter som listats ovan täcker tillsammans in 732 artik
lar, dvs 73 procent av de 1.000 senaste artiklarna. Vi kan således med ett
relativt litet antal serier få en väl så god täckning av den relevanta litteratu
ren. Men för att fånga in alla artiklar måste ett mycket stort antal tidskrifter
förvärvas - ytterligare 150 tidskrifter finns med på listan. Vi får således en
avtagande nytta för varje ny tidskrift vi förvärvar och det är av detta skäl
forskningen behöver ett väl fungerande nätverk av bibliotek som tillsam
mans kan erbjuda en god servicenivå.

Sammanfattning
De ämnesbibliografier som finns tillgängliga via sk onlinetjänster kan
användas för att ge indikationer på forskningens struktur och förändring.
Söksystemen är i praktiken mycket effektiva räknemaskiner som på förhål
landevis kort tid kan hantera mycket stora informationsmängder. Med hjälp
av enkla sökkommandon kan bibliometriska data av olika slag tas fram.

Emellertid är det viktigt att ge akt på hur respektive databas är konstrue
rad. Det är en genomgående brist att man vanligen bara registrerar en för
fattaradress samtidigt som sättet att ange dessa kan variera starkt. Ibland
kan bibliografin ändra klassifikationsystemen, vilket försvårar jämförelser
över tid. I en del databaser är möjligheterna att skilja på tidskriftsartiklar
och andra dokument begränsade. För bibliometrins del kan man bara
hoppas att de som framställer bibliografierna kommer att förbättra doku
mentbeskrivningarna i dessa avseenden.



9 Diskussion

Vetenskapen är ett komplext och snabbt föränderligt system som inte utan
vidare låter sig beskrivas med några enkla mått. Inte desto mindre finns det
ett behov av att få en uppfattning om forskningens villkor, innehåll och
volym särskilt med tanke på dess växande betydelse för ekonomisk och
social utveckling. Politiker och andra beslutsfattare har ett legitimt behov
att få veta om forskningsaktiviteten ökar eller minskar, vilken forskning
som bedrivs och hur det egna landets forskning förhåller sig till andra län
ders. Finns det inte sådan information kommer forskningspolitiken att
grundas på ett godtyckligt och i sämsta fall felaktigt beslutsunderlag.

Hur kan man då få fram den önskade informationen? Ett sätt är att gå
till den vetenskapliga litteraturen. Det är ju vad forskarna själva gör när de
vill få en uppfattning om vad forskningen handlar om. Men ingen förmår

läsa allt som skrivs och ännu mindre sammanställa det till en meningsfull
helhet. Vi måste därför sortera och räkna litteraturen och det är det biblio
metrin handlar om.

Inför en växande flod av bibliometriska studier kan det vara på sin plats

att åter diskutera några av de bibliometriska mätningarnas problem. Vi
behöver känna till mätproblemen både för att kunna göra något åt dem och
för att kunna göra adekvata tolkningar av bibliometriska data.

Det enklaste bibliometriska måttet är antalet publikationer. Ibland
används det som indikator på forskningsaktivitet, ibland som mått på pre-
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station och i andra fall som uttryck för kvalitet. En invändning är att en del

forskargrupper har utvecklat en speciell publiceringsstrategi. I syfte att

maximera publiceringstalen försöker man klämma in så många namn som

möjligt bland författarna och dela upp rapporteringen av ett forskningsar

bete i flera korta artiklar. I statistiken blir då "fem myror fler än fyra ele

fanter", men vi vågar därför inte dra slutsatsen att "fem myror är mer än
fyra elefanter". Somliga föreslår att man bör vikta antalet publikationer

med sidantalet, men då hävdar andra att fler sidor inte behöver vara mer än

färre sidor. Ännu svårare blir det naturligtvis att påstå att en forskare som

skriver fler artiklar är btittre än en som skriver färre. Vi vet dessutom att

mängden publicerade artiklar och antalet citat bl a varierar starkt mellan

forskningsområden och att bibliografiernas täckning av litteraturen kan

vara mer fördelaktig för vissa enheter jämfört med andra.

Skillnader i publiceringstal kan således vara en effekt av publicerings

strategi. Vi vet inte hur stor denna effekt är. Vad vi kan göra är att i görli

gaste mån reducera dess inflytande. Arbetar vi med större aggregat, som
t ex länder, torde effekten av att enstaka forskare medvetet försöker höja

publiceringstalen reduceras väsentligt. Likaså kan effekten av publicerings
strategin kontrolleras genom att jämförelser endast görs med forskning

inom samma ämne. Kanske viktigast av allt är att se resultaten som indika

tioner på tillstånd som behöver följas upp med en närmare analys och inte

som en slutgiltig och exakt beskrivning.

De begränsningar som gäller publiceringsräkningar gäller givetvis också

citatråkningar eftersom en forskare måste publicera för att bli citerad. Men

vi bör inte överskatta publiceringsstrategins betydelse. Flera studier har

visat att det finns positiva samband mellan antalet publikationer och forsk
ningsvolym, antalet citat och kvalitetsbedömningar. I det långa loppet ver

kar det således råda positiva samband mellan fler, mer och bättre, medan
det omvända förefaller orimligt. Detta innebär inte att det i varje enskild

jämförelse behöver vara så att fler publikationer innebär mer och bättre
forskning.

Frågan om vad citaten mäter är en annan mycket omdiskuterad fråga.

Eftersom det finns en rad skäl till varför ett arbete citeras kan vi aldrig

säkert veta vad skillnader i citeringsfrekvens innebär. Den rimligaste

tolkningen är att citat indikerar visibilitet eller grad av uppmärksamhet.

Visibilitet kan vara ett eftersträvansvärt mål i sig. Det är naturligtvis
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bekymmersamt om forskningsresultat ignoreras och det finns därför skäl att
göra något åt saken vare sig uteblivna citat beror på resultatens kvalitet
eller valet av publiceringsstrategi.

Bibliometriska indikatorers användning som prestationsmått i utvärde
ringsammanhang har uppenbara begränsningar, vilket lett till att ordet
bibliometri har fått en negativ klang för många. Men bibliometrin kan
användas för andra och kanske mer intressanta syften. De exempel på
bibliometriska studier som getts i denna skrift ger oss svar på frågor om
vad Sveriges och andra länders forskning handlar om, hur det internatio
nella forskningssamarbetet utvecklas och hur man kan beskriva forskning
ens kognitiva struktur. Om man följer den bibliometriska forskningens
utveckling, t ex på det sätt vi gjort i kapitel 7, finner man snart att studiet
av system och relationer är mycket vanligare än undersökningar av enskilda
forskares eller forskargruppers publiceringsmödor och ryktbarhet.

Forskning är i hög grad en kollektiv process som förutsätter samverkan
mellan ett stort antal aktörer, många olika typer av kompetens och andra
resurser. Forskningspolitikens uppgift bör i första hand vara att se till att
detta samspel fungerar väl. Att några enstaka forskare tonar fram starkare
än andra är egentligen bara naturligt och inte så mycket att göra åt.

Citaten eller referenserna i forskningsartiklar kan betraktas som inne
hållsbärande element som säger något om vilken forskning som bedrivs och
vilken forskningstradition den tillhör. Därvidlag är citeringsanalys ett
komplement till traditionella metoder för bibliografisk beskrivning. De
tekniker som används i detta sammanhang, dvs klustring av dokument
baserad på bibliografisk koppling eller cociteringar, är fortfarande under
utveckling och behöver testas ytterligare innan de kan användas för en
löpande forskningsstatistik eller som ett instrument för forskningsplane
ring.

Ytterligare en central fråga rör de bibliometriska mätningarnas tillförlit

lighet. En del mätfel kan lätt undvikas. T ex kan citaträkningar göras
väsentligt säkrare om man istället för att enbart utgå från forskares namn
utgår från deras publicerade dokument. Andra problem är svårare att
åtgärda. Det kan gälla databasernas täckning av litteratur och de fel som

förekommer i de bibliografiska beskrivningarna särskilt vad gäller registre
ring av författare, deras adresser och citat.
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Att åstadkomma en heltäckande databas för vetenskaplig littteratur med
fullständiga och tillförlitliga uppgifter är en gigantisk arbetsuppgift som
förutsätter medverkan av hela det internationella forskningssystemet, förlag
och bibliotek. Emellertid registreras det mesta av den vetenskapliga litte
raturen i någon typ av databas och det finns egentligen inga principiella
hinder mot en ökad standardisering och samordning. Datorbaserade med
delandesystem, elektronisk publicering, databasteknikens snabba utveckling
och forskningens internationalisering underlättar möjligheterna att förverk
liga Vanevar Bushs vision om en världshjärna som samlar all forsknings
litteratur och binder samman den med associativa spår och länkar
(Bush 1945). Detta är också en dröm för bibliometriker.



lUU

Referenser
Borgman C (red), Scholarly Communication and Bibliometrics, London: Sage,
1990

Braun T, Glänzel W, Schubert A, World Flash on Basic Research, Scientometrics,
16(1989) s 218

Bush V, As We May Think, Atlantic Monthly, 176(1945)juli s 101

Darmstaedter L, Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften und der
Technik, Berlin 1908

Frame J D, Narin F, Carpenter M P, The Distribution of World Science, Social
Studies ofScience, 7(1977) s 501

Garfield E, Citation Indexing-Its Theory and Application in Science, Technology,
and Humanities, John Wiley, New York 1979

Gordon M D, How Authors Select Journals: A Test of the Reward Maximization
Model of Submission Behaviour, Social Studies ofScience, 10(1984) s 181

Höglund L, Persson 0, Information och Kunskap, Inum, Umeå 1985

ISI, Atlas ofScience, Biochemistry and Molecular Biology 1978/80, ISI,
Philadelphia 1981

Kessler M M, Bibliographic coupling between scientific papers, American
Documentation, 14 (1963) s 10-25

Klemmer E T, Snyder FW, Measurement of Time Spent Communicating, Journal
of Communication, 22(1972) s142

Kruskal J B, Multidimensional Scaling by Optimizing Goodness of Fit to a
Nonmetric Hypothesis, Psychometrica, 29(1964) s 1

Persson 0, Europeiskt forskningssamarbete i bibliometriskt perspektiv,
Bibliometriska Rapporter, Nol, Inforsk, Umeå universitet 1988

Persson 0, Measuring Scientific Output by Online Techniques, i van Raan
AFJ(red): Handbook of Quantitative Studies ofScience and Technology, North
Holland, Amsterdam 1988

Persson 0, Stern P, Holmberg K G, BIBMAP - a TooIboxfor Mapping the
Structure ofScientific Literature, paper presented at the International Conference
of Scientific and Technology Indicators: Representations of Science and
Technology, Bielefeld 11-13 jun 1990

Price D J D, Little Science, Big Science, Columbia University Press, New York
1963



lUl

Rip A, Mapping of Science: Possibilities and Limitations, i van Raan AFJ(red):
Handbook of Quantitative Studies ofScience and Technology, North Holland,
Amsterdam 1988

Rosengren K E, Sociological Aspeets ofthe Literary System, Natur och Kultur,
Stockholm 1968

SCB, Forskningsstatistik, U13 SM8901

SCB, FoU-verksamheten i Sverige 1987-89, U16 SM8901

Small H, Griffith B C, The Structure of Scientific Literature I: Identifying and
Gnlphing Specialities, Science Studies, 4(1974) s 17

Small H, Sweeney E, Greenleee E, Clustering the Science Citation Index Using
Co-Citations .1. A Comparison of Methods, Scientometrics, 7(1985a) s 391

Small H, Sweeney E, Greenleee E, Clustering the Science Citation Index Using
Co-Citations .2. Mapping, Scientometrics, 8(1985b) s 321

Sorokin P A, Social and Culturai Dynamics, The Bedminster Press, New York
1937

Turner W A, Chartron F L, Michelet B, Packaging Information for Peer Review:
New Co-Word Analysis Techniques, i van Raan AFJ(red): Handbook of
Quantitative Studies ofScience and Technology, North Holland, Amsterdam 1988

van Raan AFJ(red): Handbook of Quantitative Studies ofScience and Technology,
North Holland, Amsterdam 1988

Vladutz G, Cook J, Biblographic Coupling and Subject Relatedness, Challenges to
an Informaton Society, Proceedings ofthe 47th ASIS Annual Meeting, 21 (1984),
204-207

Whittaker J, Creativity and Conformity in Science: Titles, Keywords and Co
Word Analysis, Social Studies ofScience, 19(1989) s 473

Yuasa M, Center of Scientific Activity: its Shift from the 16th to 20th Century,
Japanese Studies in the History ofScience, (1962) s 57

Zhao H, Jiang G, Shifting of World' s Scientific Center and Scientists' Social
Ages, Scientometrics, 8(1985) s 59

Ziman J M, Public Knowledge, Cambridge University Press, London 1968




