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SAMMANFATTNING 

Målet med denna uppsats var att göra en bibliometrisk undersökning av forskningsområdet 

skogsvetenskap, närmare bestämt publiceringen inom denna. Jag valde att göra en bibliometrisk 

undersökning inte bara på grund av att jag tycker att det är intressant och jag ville lära mig mer 

om hur man går tillväga rent praktiskt utan också för att jag tror att det är en viktig kompetens 

för framtida biblioteksarbete. Ett sådant kunnande kanske främst är viktig om man vill jobba i 

ett universitets/forskningsbibliotek men även på folkbibliotek görs ibland mindre 

bibliometriska undersökningar. Även på företag med egna bibliotek eller informationscenter 

kan kunnande om bibliometriska metoder vara en viktig kompetens. 

Undersökningen gjordes genom analyser av material hämtat från Web of Science. Datan jag 

laddade ner var artiklar publicerade mellan åren 2007 och 2010 och som fanns i Web of Science-

kategorin forestry. Den ena delen av undersökningen syftade till att identifiera och 

operationalisera forskningsområden inom skogsvetenskap och den andra delen handlade om att 

identifiera och jämföra Umeås genomslag inom samma områden. Jag har identifierat vissa 

ämneskategorier inom skogsvetenskap vilket framgår i resultatdiskussionen. Vissa bryderier 

uppstod beroende på att några tidskrifter som kanske hade behövt vara en ”egen” kategori 

hamnat med andra beroende på var jag valde att skära i klusterträdet som var produkten av 

analyserande och bearbetning av grundmaterialet. Den andra frågan var också möjlig att 

besvara och visar var Umeåanknutna artiklar hamnar i för ämnesområden. Analyserna av 

materialet tycker jag visar på att Umeå verkar ha ett ganska högt genomslag. Det här arbetet 

skulle kunna kallas en beskrivande utvärdering, den beskriver forskningsområdet 

skogsvetenskap och utvärderar Umeås genomslag i forskningsområdet. 
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1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie hade två delar, den första delen var att försöka kartlägga delområden 

inom skogsvetenskap, det som heter forestry i Web of Science kategorier, den andra delen var en 

utvärderande undersökning av Umeåanknutna artiklar inom de operationaliserade 

ämnesområdena. Det vill säga undersöka vilka delområden de Umeåanknutna artiklarna 

hamnade inom samt deras genomslagskraft med avseende på citeringar. 

Anledningen till att jag använt engelskans forestry istället för skogsvetenskap är att materialet 

som analyserats kommer från Web of Science kategorin med samma namn. Genom att försöka 

identifiera ämnesmässigt liknande grupperingar av tidskrifter har jag operationaliserat 

delområden inom skogsvetenskap, ett försök till en kartläggning av forskningsfältet forestry. 

Med informationen jag utvunnit, av detta första steg, som underlag har jag sedan undersökt 

fördelningen av de artiklar som är kopplade till Umeå.  

De frågor jag ville besvara med denna undersökning är: 

• Vilka delområden inom forestry går att identifiera på basis av indexerad litteratur i Web 

of Science? 

• Hur fördelar sig de artiklar där minst en författare är affilierad med SLU över de 

identifierade ämnesområdena och vilket genomslag har dessa m a p citeringar? 

 

3.3 Utvärderingsobjektet 

Utvärderingsdelen av denna uppsats är kvantitativ eftersom den består av statistik och siffror 

och kan kanske kallas för en Mål-resultatutvärdering (Karlsson, 1999). En liknande utvärdering 

som denna kan i praktiken göras av exempelvis institutioner som ger bidrag till forskning. Om 

en sådan institution vill veta hur, exempelvis, forskningsfronten ser ut inom ett ämne där de ger 

bidrag, för att använda som ett beslutsunderlag, är en bibliometrisk undersökning bra lämpad 

för att ta fram detta. Utvärderingsobjektet i denna uppsats kan man säga blev Umeås 

forskningsbas i ämnesområdet skogsvetenskap. Jag ville ta reda på hur Umeå står sig i 

jämförelse med forskningsfronten inom detta forskningsområde och hoppas kunna göra det 

med denna undersökning. En viktig del av forskning är att synas och göra sin forskning känd för 

andra, vilket jag tar upp mer om i ett senare kapitel, och därför undrade jag om forskare 

intresserar sig för och tar reda på vilket genomslag de har inom sitt forskningsområde. Är man 
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”stor” inom sitt ämne antar jag att man vet det genom lovord från kollegor (eller kanske det 

motsatta)och från institut och de organisationer som ger forskningsbidrag.  

Valet av utvärderingsobjekt/ämne tillkom efter mina egna funderingar och samtal med min 

handledare med utgångspunkt i ett förslag som ursprungligen kom från SLU Umeå (Sveriges 

lantbruksuniversitet). En del av det förslaget var att man ville att någon skulle titta på vad som 

publiceras inom ämnet skogsteknik och även var det publiceras eftersom uppfattningen var, 

enligt förslagslämnaren, att det var väldigt ”splittrat”, d v s de artiklar som publiceras inom detta 

ämnesområde återfinns i flera olika tidskrifter som inte alltid är ämnesbegränsade till 

skogsteknik.  

På SLU:s hemsida fann jag denna beskrivning av skogsteknologi: ”Området handlar om 

vetenskapliga teorier och metoder för att studera skogsbrukets arbetsprocesser, tekniska 

hjälpmedel och anläggningar.” (www.slu.se) Där fanns även denna korta beskrivning: "berör 

såväl skogsvård som avverkning och råvarutransport för både industriskogsbruk och 

privatskogsbruk" (www.slu.se). Vad jag förstår så går ämnet skogsteknologi under det bredare 

ämnet skogsvetenskap och det kan då vara därför publiceringen sker i flera olika sorters 

tidskrifter (dock fortfarande inom det större ämnesområdet skogsvetenskap).  

 Min undersökning fokuserades på publiceringen inom skogsvetenskap (på engelska forestry). 

Detta för att få en bredare undersökning än det hade varit om jag fokuserat enbart på 

skogsteknik. Nedan följer en förklaring på vad skogsvetenskap är för att förtydliga vilket ämne 

jag har undersökt: 

”Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling. 

Skogsvetenskap är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, 

ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi.” (wikipedia.org, hämtat: 2011-23-11)  

Eftersom jag är intresserad av bibliometri kändes det här som ett förslag som kunde gå att 

undersöka med hjälp av material från en bibliografisk databas och någon och/eller några slags 

bibliometriska analysmetoder.  
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3. TEORETISK BAKGRUND 

I detta kapitel följer en genomgång av den teori som jag tyckte var viktig att ta med som grund 

för uppsatsen. Här har jag tagit upp vad vetenskaplig publicering, bibliometri, citeringsanalys 

och bibliografisk koppling är för att ge en överblick innan jag i kapitlet efter gått in på tidigare 

forskning. 

3.1 Vetenskaplig publicering  

För forskare är en stor del av det vetenskapliga arbetet att producera/publicera litteratur. Det är 

det främsta sättet för forskningen att förmedlas vidare till andra forskare, allmänheten och till 

andra intressenter som exempelvis bidragsgivare. Vill man överdriva kan man säga att 

forskningen inte räknas förrän den är publicerad och förmedlad till omvärlden (Persson, 1991). 

Det finns olika sätt att publicera forskningsresultat på, inom humaniora och samhällsvetenskap 

är böcker fortfarande ganska viktiga och inom naturvetenskap och medicin är det artiklar som 

dominerar. Vidare vill säkert forskare även att deras alster ska publiceras i en högt ansedd 

tidskrift för att på så sätt ha större chans att bli framstående inom sitt forskningsområde. 

Vetenskapliga tidskrifter har funktionen att formulera vetenskapliga resultat under 

forskningens gång. Det finns en mängd vetenskapliga tidskrifter, vissa med hög grad och andra 

med mindre grad av vetenskaplighet. Ett sätt att försöka garantera vetenskaplighet är att 

artiklarna granskas av peer-reviewers, det vill säga andra forskare inom samma eller liknande 

ämne. Vissa tidskrifter är speciellt nischade mot ett snävt ämne och andra är specialiserade mot 

större ämnesområden med flera underområden som kan publiceras inom.  Att publicera 

vetenskaplig litteratur är som sagt en form av vetenskaplig kommunikation (formell 

kommunikation), ett sätt för forskaren att dels kommunicera sina resultat till resten av 

forskningsvärlden och dels till samhället. För att kunna se framgång och utveckling inom 

forskning behöver man ibland sätta den i en slags kvantitativ kontext. Med det menar jag att 

mäta forskningsresultat på något sätt. Det är det man vill göra med bibliometrin: 

”Bibliometrins grundantagande är att litteraturen avspeglar forskningsaktiviteten, eftersom 

offentliggörande av resultat samt formell kommunikation även i vidare bemärkelse är en viktig 

del av vetenskapen och teknologin.” (Kärki & Kortelainen, sid.1)  

För att kunna kartlägga och belysa ett forskningsfält är bibiometrin ett utmärkt verktyg som ger 

överblick och det finns olika metoder inom bibliometrin som kan användas för detta ändamål, 

bland annat citeringsanalys. Vidare finns det olika typer av citeringsanalys vilket jag tänker 

beskriva mer ingående senare i uppsatsen under rubriken bakgrund. När jag i början av detta 
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arbete bara satt och sökte på internet och olika databaser om bibliometri, citeringsanalys, 

bibliografisk koppling och annat som jag fann relevant för min förkunskap, kom jag över en 

vetenskaplig artikel (Webster, Jonason & Schember, 2009) som tar upp betydelsen av citeringar 

och vad som påverkar citeringsfrekvenser. 

3.2 Bibliometri  

Om man ska översätta ordet bibliometri så betyder det ungefär att räkna böcker, ordet kommer 

från de grekiska orden biblio som betyder bok och metri som betyder mått. Bibliometrin gör det 

möjligt att beräkna och i och med det beskriva forskning, dess framgång, publiceringstrender, 

m.m. ”Bibliometri innebär kvantitativa analyser, främst av vetenskaplig litteratur, där målet är 

att beskriva vetenskapens och teknologins utveckling.” (Kärki & Kortelainen, sid.1). Man vill 

alltså kunna räkna och mäta litteraturen för att se hur bland annat forskningsaktiviteten ser ut 

och det kan man göra med bibliometriska metoder (Persson, 1991).  Idag kan man kanske 

snarare använda uttrycket artikelmetri istället för bibliometri då det är vanligare att man 

använder artiklar från vetenskapliga tidskrifter i analyser av det här slaget. Enligt mig ligger 

dock ordet bibliometri bättre i munnen och eftersom det inte är uteslutet att man använder 

böcker som material passar det bra som samlingsnamn. Informetri kan man säga är den 

övergripande termen under vilken bibliometri tillsammans med scientometri, och andra former 

av analyser, återfinns. Jag använder Kärki och Kortelainens (1998) bild för att visa hierarkin: 

 

FIGUR 1 
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Dagens bibliometriska undersökningar består vanligtvis av citeringsanalyser som antingen 

används som ensam metod eller i kombination med en annan (Kärki & Kortelainen, 1998). Kärki 

och Kortelainen beskriver vidare citeringsanalys som ett paraplybegrepp: ”d v s all forskning 

som baserar sig på citeringar kan kallas citeringsanalys.”(1998, s.11). Man kan sedan dela upp 

de olika typerna i olika metoder vilka framgår i bilden ovan (hänvisningsanalys och källanalys).  

3.3 Citeringsanalys/Källanalys 

Citeringar kan som sagt användas för att analysera vetenskapliga publikationer och författare 

och deras förhållanden till varandra. Citeringar och källor är olika saker, vilket framgår i figur 1 

ovan. Skriver jag en vetenskaplig artikel där jag refererar till källor, tidigare utgivna verk, kan 

jag eller min publikation senare i min tur bli citerad av någon efterkommande författare. Källor i 

publikationer av olika slag är en del av vardagen för studenter, speciellt om man i sina studier 

läser många vetenskapliga artiklar. Författarna som blivit citerade i den artikel vi läser antar vi 

är viktiga eller iallafall intressanta för våra studier, i den aspekten att de skriver om det ämne vi 

studerar. När man pratar om bibliometriska undersökningsmetoder är det oftast 

citeringsanalyser av olika slag man pratar om och då ofta i kombination med andra metoder. I 

vissa forskningsområden citeras det mindre än i andra och därför är det svårt att jämföra två 

olika forskningsområden med varandra. Oftast görs analyser av områden inom samma ämne för 

att ge en rättvis bild. En forskare eller publikation som citerats ofta blir synlig men det kan vara 

svårt att säga vad en hög citeringsfrekvens, eller för den delen låg, egentligen innebär (Persson, 

1991). Ett verk kan bli citerat för att konstatera ett fel som den som citerar verket påstår.  

3.3 Bibliografisk koppling 

För att uttrycka det enkelt är vetenskapliga artiklar som har en eller flera referenser gemensamt 

bibliografiskt kopplade. Kopplingsstyrkan är, naturligt, högre om de gemensamma referenserna 

är flera. Här handlar det alltså om citerande dokument istället för citerade dokument. Inom 

bibliometrin menar man det som att citerande dokument visar forskningsfronten och citerade 

dokument i sin tur forskningsbasen (Persson, 1991).  

3.4 Bibexcel 

Bibexcel (Persson, http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/)är ett datorprogram som är 

utformat som ett verktyg för analyser av bibliografiska data, eller annan textbaserad data som 

liknar den bibliografiska. Programmet skapades av Olle Persson och är fritt att använda gratis i 

akademiska syften, det är väl använt i olika bibliometriska studier bland annat av studenter. I 
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programmet skapar man olika filer som sedan laddas upp och analyseras eller redigeras 

ytterligare i Excel, eller liknande program. 

4. TIDIGARE FORSKNING 

Bibliometriska studier av forskningsområden och vetenskapliga publikationer finns det gott om. 

Använder man sig av till exempel sökorden bibliometric study, eller varför inte bibliometr (med 

trunkering), i valfri databas dyker väldigt många resultat upp. Jag började det här 

uppsatsarbetet med att försöka hitta studier som liknar den jag skulle göra för att ha något att 

kunna jämföra med och även hitta nyttig litteratur. Detta för att i början av mitt arbete ha en 

ordentlig litteraturgenomgång om bibliometri, bibliometrisk forskning och citeringsanalys för 

att få en bättre grund att stå på. Det blev snarare så att jag letade reda på artiklar som tar upp 

bibliometri som metod och som visar att det fungerar bra när man ska undersöka ett 

forskningsfält. 

Martin Ben, R.: What can bibliometrics tell us about changes in the mode of knowledge 

production? 

Jag fastnade för den här artikeln för att författaren pratar om förändring i kunskapsproduktion 

och framförallt förändring inom bibliometriforskning. Författaren pratar om Mode 2 knowledge 

production och med det menas dagens kunskapsproduktion som är mer ”verklighetsförankrad” 

eller om man hellre vill säga samhälleligt ansvarig. Det har inte bara att göra med var den 

organiseras och produceras utan även att det som kommer från forskningen ska vara till nytta 

för samhället. Bibliometriska undersökningar kan vara till hjälp för att ta reda på vilka sociala 

effekter forskningen har. Författaren tar också upp teknisk förändring som påverkat 

bibliometrisk forskning som till exempel avancerade klusteralgoritmer för visualisering. Även 

citeringars betydelse för sociala effekter av forskning tas upp.  

Boyack & Klavans: Co-Citation Analysis, Bibliographic Coupling, and Direct Citation: 

Which Citation Approach Represents the Research Front Most Accurately? 

 

Denna artikel ville jag ha med för att belysa forskningssättet bibliometri och det faktum att det 

är i förändring och utveckling. I denna studie ville man, som titeln antyder ta reda på vilken 

metod som bäst lämpade sig för Science mapping, ung. vetenskaplig kartläggning, alltså vilken 

metod som gav störst tillförlitlighet. Författarna tar upp att vetenskaplig kartläggning (science 

mapping) ofta bara handlar om det visuella d.v.s. själva kartan, det som är produkten av en 
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kartläggning, men att det egentligen är processerna som ligger bakom som är viktiga. De tar 

även upp det faktum att andra studier som pekar på det de själva gör, det vill säga att behovet av 

mer detaljerade och exakta kartor har ökat. I artikeln tas också upp lite om historien bakom 

science mapping och citeringsanalys i samma kontext. I diskussionen tas också upp några andra 

faktorer, förutom typ av analys, som spelar in när man genererar en karta.  

5. METOD 

Artiklarna, eller dokumenten, har grupperats på basis av bibliografisk koppling. Materialet jag 

analyserat kommer från Thomson Reuters Web of Science, närmare bestämt databasen Science 

Citation Index Expanded. Denna data laddades ned i plain text format för att sedan 

omstruktureras och bearbetas i Bibexcel(Persson, Inforsk Umeå, Bibexcel, 

http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/, hämtat ung 2011-10-24) och Windows Excel. 

5.1 Urval 

Urvalet av data gjordes i Web of Science och laddades sedan ner från hemsidan. Dessa är 

tidskrifter publicerade mellan åren 2007 och 2010 som fanns under web of science-kategorin 

forestry i Science Citation index Expanded.   

5.2 Insamling av data 

Som nämnt tidigare har jag använt databasen för att ta fram mitt informationsmaterial. Detta 

kan kanske ses som den viktigaste delen av analysen då det avgör vilken del av forskningsfältet 

som representeras i undersökningen. Beroende på storleken på materialet, databas och andra 

avgränsningar vid valet av material att ladda ner avgör jag vilken överblick jag ska ha på 

forskningsfältet.  

De artiklar i tidskrifterna som är indexerade i Web of Science och tillhör ämneskategorin 

forestry har laddats ner för att sedan grupperas med hjälp av cociteringsanalys. Jag använde 

sökfrågan PY=2007-2010 (PY=published year) i advanced search för att få fram artiklar 

publicerade från 2007 till och med 2010, jag begränsade mig ytterligare genom att bara välja 

databasen SCI-expanded. Vidare använde jag mig av analyze results och sedan web of science 

categories (show 500 results) för att där klicka i Forestry. Vidare begränsade jag ytterligare min 

sökning genom att sortera ut allt som inte var articles eller proceedings papers.  

Sedan har jag undersökt de artiklar i mitt material som är knutna till Umeå, som hade minst en 

Umeåbaserad författare, genom att titta på antalet citeringar de har. Därefter beräknades 
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genomsnittligt relativt citeringsimpact för dessa. För att sedan identifiera starka och svaga 

delområden i de Umeåanknutna artiklarna, i de olika ämneskoherenta grupperna/klustren de 

hamnat i, har jag jämfört deras citeringsimpact med antal citeringar för alla artiklar inom 

respektive grupp. 

5.3 Bearbetning av data 

Det nedladdade materialet har bearbetats och analyserats med hjälp av Bibexcel (Persson, 

Danell, Wiborg Schneider, 2009) och Excel. Här hade jag mycket behövlig hjälp från min 

handledare då vi hittills i studierna bara gått igenom bibliometriska metoder ett par gånger och 

då mest allmänt, det tekniska kände jag var lite mer komplicerat. Min handledare utarbetade en 

guide(finns att tillgå hos författarinnan) för att jag skulle kunna skapa klusterträdet 

(dendrogrammet) som visualiserar min analys. Tidskrifter och referenser extraherades ur 

datamaterialet med hjälp av Bibexcel och sedan fortsatte bearbetningen i ett gratisprogram som 

heter R (2011,http://www.r-project.org/, hämtat ung 2011-12-28) Där skapades en 

partitionering av tidskrifterna på basis av bibliografisk koppling genom beräknande av 

normaliserad likhet mellan tidskrifterna med hjälp av cosinusmåttet. Stegen som gjordes i 

programmet finns i en guide som går att återfinna hos författaren. Detta genererade en matris 

som sedan användes som data för att bygga en hierarkisk klustringsrutin. Klusterrutinen som 

användes kallas ”ward” (De Moor, Glänzel & Janssens. 2008). Hur jag valde att skära i 

dendrogrammet (bilaga 1) var nog mest av praktiska skäl, jag ville inte få för många kluster att 

sedan analysera, jämföra och diskutera. Dock är det ju så att ju längre ner jag hade skurit i 

trädet, ju mer lika hade tidskrifterna i respektive kluster varit. Tvärtom så hade tidskrifterna, i 

samma kluster, haft mer spridda ämnesområden om jag skurit högre upp och fått färre kluster.  

Den andra delen av bearbetningen innebar att adresser utvanns ur originalmaterialet, i Bibexcel 

där jag även delade upp adresser med decompress. Dessa matchades sedan i Excel med 

klusterlösning, citeringar och år, dessa benämns dokument i tabellerna. För att utvinna 

materialet för Umeå-delen av analysen sökte jag, i Excel, sedan i adresserna efter Swedish Univ 

Agr Sci (SLU)och sedan markerade jag de strängar som innehöll Umeå manuellt i en annan 

kolumn. Sedan beräknades citeringsfrekvenser för klustren, först för alla tidskrifter och sedan 

för enbart de som var kopplade till Umeå. 

5.4 Avgränsningar 

Analysen jag gjort innefattar enbart internationella tidskrifter i kategorin forestry som finns 

med i Web of Science. Där har jag även begränsat min sökning till citationsdatabasen Science 
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Citation Index Expanded. Jag har även begränsat det till ett bestämt tidsspann, åren 2007-2010. 

2010 är egentligen i senaste laget då det kan ge svajiga resultat på citeringar, med det menar jag 

att det tar tid att generera citat och därför brukar äldre material ge säkrare resultat. Bland annat 

var det en av tidskrifterna i mitt material som kom med i Web of Sciences databaser först 2007 

och beroende på när under 2007 det skedde kan det ge olika utslag på citeringar. Anledningen 

till att jag gjorde detta val är att jag ville ha med relativt nya artiklar man bör dock ha detta i 

åtanke när man tolkar resultaten. Anledningen till att jag valde att hitta och ladda ner mitt 

material från Web of Science är att det är en av de vanligaste källorna till bibliografiskt material. 

Detta kan dock ge en missvisande bild av ämnesområdet då det finns tidskrifter som inte är med 

i deras databaser men för den här uppsatsen kände jag inte att det var möjligt att få med allt.  
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6. RESULTAT 

Efter bearbetning av datan från Web of Science, med hjälp av Bibexcel och Excel, beräknades 

normaliserat antal kopplingar mellan alla par av dokument genom cosinus normalisering. Detta 

gjordes med hjälp av R, en gratis mjukvara för statistisk datoranvändning 

(http://en.wikipedia.org/wiki/R_(programming_language)) och grafik, efter en guide skriven av 

min handledare. Resultatet är trädet i Figur 2. Denna återfinns i en större version i bilaga 1(sid. 

). Bilaga 2 (sid.) innehåller namnen på de tidskrifter som ingår i denna analys och deras ID-

nummer som motsvaras i trädet. 

 

 

En lägre skärning i klusterträdet hade gett smalare ämnesområden hos grupperna och kanske 

gjort det krångligare att utröna deras ämnesområden.  Nästa steg var att leta upp tidskrifterna 

på internet och undersöka vilka ämnesområden de fokuserade på. Klustren har sina nummer 

efter klusterlösningen som skrevs efter att dendrogrammet skapats. 

Kluster nummer 1 som också är det största består av tidskrifterna Forest ecology & 

management, Canadian journal of forest research, Annals of forest science, International journal 

of wildland fire, European journal of forest research, Scandinavian journal of forest research, 

FIGUR 2 
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Silva fennica, Journal of forest research, Forestry, Allgemeine forst und jagdzeitung, Iforest-

Biogeosciences and forestry och Investigacion agraria (bytte namn till Forest Systems 2010). 

Eftersom det här klustret har ganska många tidskrifter (13 stycken) var det ganska naturligt att 

den skulle ha störst spridning vad gäller ämnen. Dessa tidskrifter täcker skogsvetenskap och alla 

underämnen som hamnar under den kategorin. Det kan även utrönas av titlarna, tidskrifter med 

namn som slutar med of forest research är i majoritet i detta kluster. Vissa mer specialiserade 

tidskrifter kan också identifieras här, som till exempel International journal of wildland fire (tar 

upp allt som rör eld i skog och natur), Forest ecology & management (skogens ekologi och 

skötsel)och Forestry (hållbar utveckling av skog). 

Kluster nummer 2 består av tidskrifterna Plant ecology, Journal of vegetation science, Applied 

vegetation science och Natural areas journal. Dessa tidskrifter behandlar ämnen som rör 

växtlighet och ekologi. Här finns även inslag av naturvårdsbiologi och yttre påverkan på växter 

och dess habitat. 

Kluster nummer 3 består av Tree physiology, Agricultural & forest meteorology, Trees -

structure & function och IAWA journal. Tre av tidskrifterna behandlar träds fysiologi, anatomi 

och struktur/sammansättning. Den som avviker något från de ämnena är Agricultural & forest 

meteorology som publicerar artiklar som tar upp samband mellan meteorologi, jordbruk och 

skogsbruk.  

Kluster nummer 4 ingår tidskrifterna Forest products journal, Wood and fiber science, Journal 

of wood science, Holzforschung, Wood science & technology och European journal of wood & 

wood products. Dessa tidskrifter fokuserar främst på träprodukter och allt som kan ingå i 

produktionen av träprodukter. Teknologi, vetenskap och processer inom träproduktion.  

Kluster nummer 5 består av tidskrifterna Scientia forestalis, Ciencia florestal, Revista arvore 

och Cerne. Dessa fyra tidskrifter har alla ursprung i Brazilien och publicerar artiklar inom 

ämneskategorin skogsvetenskap med olika inriktningar, exempelvis skogsekologi, skogsvård, 

biologi och kemisk teknik.  

Kluster nummer 6 består av Sylwan och Forest pathology. Sylwan publicerar artiklar som rör 

alla aspekter av skogsvetenskap och som rör Polen och Europa. Forest pathology publicerar 

artiklar rörande skogliga, patologiska problem som drabbar alla delar av världen. 

Kluster nummer 7 består av tidskrifterna Agroforestry systems och Turkish journal of 

agriculture & forestry. Agroforestry systems tar upp aspekterna av bruket av träd i 



Biblioteks- och informationsvetenskap - Kandidatuppsats                                       2011 

Emma Sandström 

13 

 

jordbrukssystem. Turkish journal of agriculture & forestry berör breda aspekter av jord- och 

skogsbruk. 

Kluster nummer 8 består av Tree genetics & genomes och Silvae genetica. Dessa är inriktade 

mot teoretisk och tillämpad forskning om träds genetik och fortplantning. 

Kluster nummer 9 består av Forestry chronicle, Forest science, Journal of forestry, Northern 

journal of applied forestry och Southern journal of applied forestry. Alla tidskrifter i detta 

kluster är Nordamerikanska, utom Forestry chronicles som är Kanadesisk, och riktar sig mot 

praktiker inom skogsindustrin. De täcker forskning, praktik och teknik inom skogsbruk inom 

olika delar av Nordamerika och Kanada. 

Kluster nummer 10 består av tidskrifterna Forest policy & economics och International 

forestry review vars inriktning står mot ekonomiska och politiska aspekter av skogsbruk. 

Kluster nummer 11 består av tidskrifterna Australian forestry, Journal of tropical forest 

science, New forests och Southern forests. Här går det att skönja ett mönster redan i 

tidskrifternas titlar, denna grupp behandlar främst tropiska skogar, bevarande och 

återplanterande av skogar, skog i kombination med skogsbruk, osv. Journal of tropical forest 

science publiceras av ett Malaysiskt forskningsinstitut och Southern forests är en Sydafrikansk 

tidskrift. 

Kluster nummer 12 innehåller en tidskrift, Sumarski list, som behandlar vetenskapliga, 

tekniska och yrkesmässiga aspekter av skogsbruk. 

 

Nedan följer resultaten av matchning och bearbetning av materialet för den andra delen av 

uppsatsen, utvärderingen av Umeås genomslag i de framtagna klustren. Jag har tagit med 

tabellerna i resultatet eftersom de är själva resultatet. Det jag kallar dokument i den här 

kontexten är artiklar publicerade i tidskrifterna som ingår i den första delen av min 

undersökning. 
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FIGUR 3 

Den här tabellen visar antal dokument i respektive kluster och år. Som exempel ser vi att kluster 

2 har 835 dokument år 2009. Om vi sedan kopplar samman det med figur 4 nedan så ser vi att 

kluster 2 har 3350 citeringar på de 835 dokument som publicerades år 2009. 

 

FIGUR 4 

Tabellen i figur 4 visar antal citeringar per kluster och år.  
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Figur 5 nedan visar tabellen över antalet Umeåanknutna dokument per kluster och år. 

Exempelvis så har kluster nummer 3 bara ett Umeåanknutet dokument år 2007. Macthar man 

det med figur 6 ser man att det dokumentet har 10 citeringar samma år. 

 

FIGUR 5 

Tabellen i figur 6 nedan visar antalet citeringar per kluster och år för enbart de Umeåanknutna 
dokumenten.  

 

FIGUR 6 
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Figur 7 nedan visar antal citeringar delat med antal dokument, per år och kluster. Alltså 
förväntad citeringsfrekvens (medelvärden) på alla dokument i undersökningen. 

 

FIGUR 7 

 

Figur 8 nedan visar också antalet citeringar delat med antal dokument, per år och kluster, men 

här är det citeringarna som de Umeåanknutna dokumenten erhållit. Det är alltså medelvärdet på 

citeringsfrekvensen hos de Umeåanknutna dokumenten över samtliga dokument i materialet. 

 

FIGUR 8 
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7. RESULTATDISKUSSION 

De två frågor jag ville besvara med denna undersökning var: Vilka delområden inom forestry går 

att identifiera på basis av indexerad litteratur i Web of Science? Och: Hur fördelar sig de artiklar 

där minst en författare är affilierad med SLU över de identifierade ämnesområdena och vilket 

genomslag har dessa m a p citeringar?  

Redan i tidskrifternas titlar går det att skönja en viss koppling dem emellan. I kluster nummer 1 

har flera av tidskrifterna namn som slutar med forest research och antyder ett övergripande 

innehåll i ämnet skogsvetenskap. Kluster nummer 4 består av tidskrifter med namn som antyder 

teknik och produktion inom träindustrin. Jag har gett klustren namn för att belysa de 

ämnesområden jag funnit i min undersökning: 

Kluster 1= Allmän skogsvetenskap 

Kluster 2=Ekologi & naturvård 

Kluster 3= Trädfysiologi 

Kluster 4= Träteknik 

Kluster 5= Braziliansk skogsvetenskap 

Kluster 6= Polsk/Europeisk skogsvetenskap, patologi 

Kluster 7= Skog & jordbruk 

Kluster 8= Skoglig genetik 

Kluster 9= Amerikansk/Kanadensisk skogsindustri 

Kluster 10= Skoglig ekonomi & politik 

Kluster 11= Tropiska skogar 

Kluster 12= Skogsbruk 

 

Det var inte helt lätt att ge grupperna enhetliga namn i och med att de olika klustren ibland 

innehöll tidskrifter med ganska specificerade ämnen och samtidigt andra med mer allmänna 

ämnesområden. En annan svårighet med detta är också att jag inte har stor kunskap om ämnet i 

sig, det är svårare att skilja på vissa termer när man inte är bevandrad i dem och därmed ge de 

olika grupperna en rättvis benämning. Jag tycker dock att delområden gick att påvisa och att det 

gav en överblick över ämnet skogsvetenskap. Detta besvarade min första fråga: Vilka 
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delområden inom forestry går att identifiera på basis av indexerad litteratur i Web of Science? 

Medan jag gått igenom materialet och tagit ut dessa delområden har tankarna gått fram och 

tillbaka i om jag egentligen skulle skurit längre ner i trädet (bilaga 1). Det hade med nästan all 

säkerhet inneburit mer definierade och specificerade ämnesområden. Till exempel hade kuster 6 

varit uppdelat i två olika kluster och det hade varit lättare att ge ett specifikt namn åt dem. Allt 

handlar om val och hade det varit så att jag skulle göra om undersökningen, eller gjort en 

liknande, hade jag kanske valt att ytterligare specificera ämnesområdena. Huvudsaken är 

egentligen att jag tycker mig ha besvarat min första fråga och är nöjd med metoden.  

När jag ser de här sambanden mellan referenser och innehåll mellan tidskrifter går mina tankar 

mot samarbeten mellan forskare och samarbeten mellan forskargrupper. Oftast kanske det är så 

att man håller sig inom sitt ämnesområde. Det kan te sig naturligt i och med att om en forskare 

skriver om ett visst ämne vill hon/han också ha källor från dokument som stödjer deras teorier 

och det i sin tur går oftast att återfinna inom samma forskningsområde. Forskare inom samma 

ämnen borde ju rimligtvis också känna till varandra/varandras arbeten. Det för mina tankar mot 

att de som redan är citerade ofta även har högre visibilitet än de som citerats färre gånger. 

Betyder det då att ett av problemen med citeringsanalyser är att det kanske inte är de senaste 

rönen, som i vissa fall även är de mest aktuella, som blir citerade utan de äldre som byggt sitt 

anseende under en lång tidsperiod? 

Jag har också funderat över om forskare citerar varandra, ”byter” citeringar, för att höja sin 

citeringsfrekvens? Rent rimligtvis borde det ju förekomma eftersom citeringar är ett så bra 

verktyg för att höja visibiliteten i dagens forskningskontext. Det är ju omöjligt att ta reda på om 

en citering var ”ärligt” förskansad eller ej så rent praktiskt måste dessa ingå i citeringsanalyser 

av olika slag. Hur säkert är då citeringsanalys som metod för att mäta forskningsområden? Jag 

tror det är relativt ”säkert”, även om felaktigheter kan förekomma tror jag inte att de är så 

vanliga att de ger ett felaktigt utslag på de flesta undersökningar. 

Den andra delen av min undersökning skulle besvara frågan: Hur fördelar sig de artiklar där 

minst en författare är affilierad med SLU över de identifierade ämnesområdena och vilket 

genomslag har dessa m a p citeringar?  

Nedan följer fördelningen av Umeåanknutna artiklar över de identifierade ämnesområdena: 

Allmän skogsvetenskap: 86 dokument 

Ekologi & naturvård: 8 dokument 

Trädfysiologi: 2 dokument 
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Träteknik: 2 dokument 

Braziliansk skogsvetenskap: 0 dokument 

Polsk/Europeisk skogsvetenskap, patologi: 0 dokument 

Skog och jordbruk: 0 dokument 

Skoglig genetik: 7 dokument 

Amerikansk/Kanadensisk skogsindustri: 3 dokument 

Skoglig ekonomi & politik: 5 dokument 

Tropiska skogar: 5 dokument 

Skogsbruk: 0 dokument 

 

Man får ha i beaktande att detta är att detta ej avspeglar hela verkligheten, dels på grund av att 

grundmaterialet endast är hämtat från en databas och dels för att jag valde att ta med material 

från 2010 vilket kan ge svajiga resultat vad gäller citeringarna. Skulle jag göra om den här 

studien hade jag nog valt att ta äldre dokument och kanske också provat en annan databas, eller 

till och med flera. Jag antog att de flesta av de Umeåanknutna artiklarna skulle gå att återfinna i 

Allmän skogsvetenskap (kluster nummer 1) eftersom det var gruppen med flest tidskrifter och 

dessa tidskrifter täckte det breda ämnet skogsvetenskap och alla ämnen som står under det. 

Detta stämde också överens med datan jag fick fram, Allmän skogsvetenskap innehåller 86 

”Umeådokument”. Detta kluster har logiskt nog också flest citeringar och även de Umeåanknutna 

artiklarna har flest citeringar inom detta kluster. Ekologi & naturvård innehöll 8 dokument, dock 

inga under 2008, som hade några citeringar. Skoglig genetik hade 7, Am./Kan. Skogsindustri 3 

och Skoglig ekonomi & politik ochTropiska skogar 5 dokument vardera. Det fanns fyra områden 

där det inte fanns några Umeåanknutna dokument och det kan ha olika orsaker. Antingen har 

Umeå producerat inom dessa tidigare, innan 2007, eller så finns de helt enkelt i andra tidskrifter 

som skulle komma att hamna i samma ämnesområde men som inte finns med i Web of Science. 

De kan också ha fallit bort i min egen sökning av dokument som skulle ingå i den här analysen. 

Jag sökte på Swedish University of agricultural sciences (SLU) och då föll ju exempelvis 

dokument från Umeå Plant Science Center bort. 

Med tanke på hur många dokument som ingick i studien, se figur 3, och hur många i sin tur av 

dem som är Umeåanknutna ser det ut som om Umeå producerat en del viktig litteratur inom 

skogsvetenskap. Jag tycker att mitt resultat visar att SLU Umeå har ett ganska högt anseende 

inom skogsvetenskapen om man ser till citeringar. Sådana slutsatser är dock ganska relativa 



Biblioteks- och informationsvetenskap - Kandidatuppsats                                       2011 

Emma Sandström 

20 

 

men med tanke på att Sverige inte är ett så stort land och SLU Umeå en än mindre del av landet 

så är det inte helt fel att dra en sån slutsats. 

Figur 9, nedan, visar en bred forskningsöversikt över Umeå, där ser man alltså de ämnen som 

det publiceras mest av i Umeå (top 25). Detta är ju dock data från enbart Web of Science vilket 

man ska ha i beaktande.  

 

FIGUR 9 

Jag har markerat de punkter som är mest intressanta i det här sammanhanget. Vi ser att 

Biochemistry Molecular Biology är den största punkten och att det sedan följer några ungefär 

lika stora. Forestry, Ecology och Plant Sciences är bland de största forskningsområdena om man 

ser till publicering bland de dokument från Umeå som finns i Web of Sciences databaser. 

Denna karta är gjord på IDR:s hemsida (http://idr.gatech.edu/index.php, hämtad 2012-01-09), 

det jag gjorde för att skapa den här kartan var att söka i Web of Science efter umea på adresser 

(alla databaser/år/etc.)sedan klicka på analyze results, web of science categories och show top 

25 results. Sedan sparar man bara dokumentet på datorn och laddar sedan upp det på 
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hemsidans flik upload map. Denna grova översikt visar att forestry är ett av de största 

forskningsområdena i Umeå. 

Jag är en nybörjare när det gäller bibliometriska undersökningar och jag har kämpat med det 

rent praktiska när det gäller att exempelvis extrahera datan jag behövde på rätt sätt och matcha 

dokument. Jag har dock inte blivit avskräckt utan snarare mer intresserad och känner att jag vill 

lära mig mer. Jag finner det fascinerande att det går att skapa kartor som säger så pass mycket 

som de gör om forskningsområden och förhållanden mellan olika forskningsområden.  

Avslutningsvis skulle jag vilja återknyta till en av artiklarna jag tog upp i kapitlet Tidigare 

forskning. Det handlar om Ben R. Martins “What can bibliometrics tell us about changes in the 

mode of knowledge production?”(2011) Som jag tidigare sagt pratar Martin om mode 2 

knowledge och om samhällsnyttig forskning. Bibliometrin spelar en viktig roll här eftersom den 

går att använda som ett verktyg i exempelvis forskningsutvärdering. Beslutsfattare kan få en 

bättre insikt i forskningsområden de är engagerade i och forskare själva kan hålla koll på 

utvecklingen.   

Allra sist vill jag ta med ett citat, från en berömd forskare, som faktiskt motsäger det jag just 

pratat om, det vill säga samhällsnyttig forskning. Jag tycker dock det är passande och får en att 

tänka till. 

” We must not forget that when radium was discovered no one knew that it would prove 

useful in hospitals. The work was one of pure science. And this is a proof that scientific 
work must not be considered from the point of view of the direct usefulness of it. It must be 

done for itself, for the beauty of science, and then there is always the chance that a 
scientific discovery may become like the radium a benefit for humanity.” 

                                                                                                               ( Marie Curie, 1921) 
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Bilaga 1 Dendrogram 
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Journal ID

FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 1

CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH-REVUE CANADIENNE DE RECHERCHE FORESTIERE 2

PLANT ECOLOGY 3

TREE PHYSIOLOGY 4

AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 5

FOREST PRODUCTS JOURNAL 6

HOLZFORSCHUNG 7

JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 8

ANNALS OF FOREST SCIENCE 9

TREES-STRUCTURE AND FUNCTION 10

REVISTA ARVORE 11

SYLWAN 12

JOURNAL OF WOOD SCIENCE 13

INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE 14

AGROFORESTRY SYSTEMS 15

TREE GENETICS & GENOMES 16

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 17

FORESTRY CHRONICLE 18

WOOD AND FIBER SCIENCE 19

FOREST POLICY AND ECONOMICS 20

FOREST SCIENCE 21

SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 22

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 23

CERNE 24

SILVA FENNICA 25

JOURNAL OF FOREST RESEARCH 26

CIENCIA FLORESTAL 27

NEW FORESTS 28
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