
       MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2004:107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En analys av forskningsfronten inom medicinsk etik 

 
 
 
 
 
 

Åsa Ingmansson 
Tehres Lindskog 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Åsa Ingmansson/Tehres Lindskog 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 

- helt eller delvis - är förbjudet utan medgivande av författarna. 
 



 2 

Svensk titel: En analys av forskningsfronten inom medicinsk etik 
 
Engelsk titel:  An analysis of the research front in medical ethics  
 
Författare:  Åsa Ingmansson och Tehres Lindskog 
 
Kollegium:  Kollegium  2 
 
Färdigställt:  2004 
 
Handledare:  Per Ahlgren, Koll 2 
 
Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to analyze the research 

front within medical ethics. We wish to identify which research 
themes that are included in the subject field of medical ethics. 
The research themes can be identified by a couple of 
bibliometrical methods and techniques. In our case, it is 
bibliographic coupling combined with a cluster analysis. The 
analysis is accomplished by the extracted references from articles 
in the two journals Bioethics and Journal of medical ethics. The 
questions we wish to answer are: 

 
1) What research themes can be identified within the field of 
medical ethics by using bibliographic coupling combined with 
cluster analysis? 

 
2) Are there differences between the identified research themes 
regarding the age of the items that are cited in the articles from 
one of the themes? 

 
3) Which are the most productive authors within the subject field 
of medical ethics and within each research theme, respectively? 
 
4) Which are the most productive institutions within the subject 
field of medical ethics and within each research theme, 
respectively? 
 
The analysis formed 24 different research themes. Through the 
abstracts of articles, identifiers and titles, we determined the 
contents of the themes. The age of the references placed medical 
ethics in both the hard and the soft sciences. The analysis of the 
most productive author and institution within the research themes 
showed nothing significant. However, A Sommerville was the 
most productive author in the subject field of medical ethics, 
along with Royal Children Hosp as the most productive 
institution. 
 

Nyckelord:                  Bibexcel, bibliometri, bibliografisk koppling, citeringsanalys, 
                                    frekvensberäkning, klusteranalys, Price index 
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1. Inledning  
                                                                        
                                                                       Citation are frozen footprints on the  
                                                                             landscape of scholarly achievement. 
                                                                                       
                                                                                                      Cronin (1984) 
 
     
I början av 1900-talet ökade intresset för att hitta statistiska metoder som kunde 
överblicka en stadigt växande forskarpopulation och en ökning av bland annat 
publicerad vetenskaplig litteratur. Vetenskapliga undersökningar kan ses som en 
kunskapsprodukt och den vetenskapliga litteraturen som skapas utifrån dessa som ett 
delmanifest av denna kunskap. Vid studiet av vetenskapen som en social och 
intellektuell företeelse finns det flera olika empiriska metoder att använda sig av. En av 
dem är den bibliometriska metoden. Bibliometri är en kvantitativ metod där man främst 
analyserar vetenskaplig litteratur och där målet är att beskriva de kognitiva och sociala 
strukturerna inom vetenskapen och teknologins utveckling. Beroende på om man vill 
studera forskningsfronten1 eller den intellektuella basen2 kan man använda sig av två 
skilda metoder; den förra analyseras med hjälp av bibliografisk koppling3  och den 
senare med hjälp av cociteringsanalys4. 
 
Vårt intresse för bibliometri startade med en föreläsning i metodkursen på 
Bibliotekshögskolan i Borås. Efter den lektionen kände vi att vi ville fördjupa oss och 
val av magisteruppsatsämne stod därmed klart. Det forskningsområde vi valde att 
studera var medicinsk etik. Medicinsk etik 5 kan sägas vara en gren av så kallad 
tillämpad eller praktisk etik. Här görs försök att belysa och diskutera mer konkreta 
moraliska problem med hjälp av generella moralfilosofiska teorier och idéer om normer 
och värden. Medicinsk etik har här en vid innebörd och innefattar problem som 
uppkommer inom vården och i samband med framsteg inom biomedicinska området i 
stort. Syftet med vår studie är bland annat att ta fram vilka forskningsteman som finns 
inom detta forskningsområde genom att använda oss av den bibliometriska metoden 
bibliografisk koppling. 
     
I Sverige är den bibliometriska forskningen inom Biblioteks- och 
Informationsvetenskap ett litet område. Endast vid Umeå universitet finns en professur. 
Där arbetar även en grupp forskare (Inforsk) som intresserar sig för att med 
bibliometriska metoder undersöka vetenskapens strukturer och den vetenskapliga 
kommunikationen. Det pågår dock forskning på doktorandnivå både i Borås, Uppsala 
och Umeå. På Högskolan i Borås ges också undervisning i bibliometri, kollegium 4: 
Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling, som syftar 
till att lära sig att kunna utvärdera och utveckla ett biblioteksbestånd. Det finns inte 
mycket svensk bibliometrisk litteratur skriven vilket innebär att många bibliometriska 
                                                 
1 Se kapitelavsnitt 4.2.1 Citeringsanalys under rubrik Metoder inom citeringsanalyser 
2 Se kapitelavsnitt 4.2.1 Citeringsanalys  under rubrik Metoder inom citeringsanalyser 
3 Se kapitelavsnitt 4.2.1.1 Bibliografisk koppling 
4 Se kapitelavsnitt 4.2.1.2 Cociteringsanalys 
5 Ordet  etik härleds ur det grekiska ordet éthos, som betyder vana, sedvänja och oskriven lag, och ordet 
êthos, som bl.a. betyder ståndpunkt, inställning och hemort. Etik handlar om varför man i en viss situation 
i livet bör handla på ett visst sätt och avvisa andra handlingssätt. Det man gör inom etiken är att analysera 
och kritiskt granska de skäl som ges, både för och emot, olika handlingsalternativ (Ne 2004-06-16). 
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termer saknar svensk översättning. Dessa facktermer är dock väl inarbetade i svensk 
bibliometrisk forskning och kan därför anses vara vedertagna. Vi kommer därför i 
denna uppsats använda oss av dessa vedertagna facktermer vilka huvudsakligen är på 
engelska. Ett annat problem inom bibliometrin är att det finns en otalig variation av hur 
terminologin och dess innebörd skall tolkas, olika forskare tolkar termer på olika sätt. 
Vi har därför valt att inte diskutera olika forskares tolkningar av terminologin och 
använder oss av det vi anser stämmer bäst överens med forskningsfältet.  
 
Vi har valt att inte lägga till några bilagor i denna uppsats. För den som önskar läsa 
bilagorna, ta kontakt med författarna. 
 
 

2. Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva forskningsfronten inom 
ämnesområdet medicinsk etik. Syftet ger följande forskningsfrågor: 
 
Vilka forskningsteman kan identifieras inom ämnesområdet medicinsk etik genom 
användning av bibliografisk koppling i kombination med klusteranalys? 
 
Finns det skillnader mellan de identifierade forskningstemana med avseende på åldern 
hos de verk, som citeras av artiklarna inom ett forskningstema? 
 
Vilka är de mest produktiva författarna inom ämnesområdet medicinsk etik samt inom 
respektive forskningstema? 
 
Vilka är de mest produktiva institutionerna inom ämnesområdet medicinsk etik samt 
inom respektive forskningstema?  
 
 

3. Disposition och avgränsning 

3.1 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i elva kapitel och disponeras på följande sätt. I första delen av 
uppsatsen ger vi en kort introduktion till bibliometri. Detta görs med utgångspunkt att 
ge både en historisk framställning och en förenklad bild av forskningsområdet 
bibliometri i dag. Vidare presenterar vi olika bibliometriska metoder och deras 
användningsområden.  
 
I andra delen av uppsatsen tar vi upp innebörden av vetenskaplig kommunikation, 
citeringars betydelse och kritik.  
 
I tredje delen av uppsatsen beskriver vi det bibliometriska datamaterialet som ingår i vår 
analys, olika verktyg, vilka variabler och indikatorer som kan generera data till 
analysen. Vidare tar vi upp olika bibliometriska mått och tidigare forskning. I kapitlet 
Tidigare forskning kommer vi att ge en överblick av den forskning som gjorts inom 



 6 

medicinsk etik med hjälp av olika bibliometriska metoder som är av intresse för vår 
uppsats.  
 
I den avslutande delen beskriver vi vår metod, följt av forskningsresultat och analys 
samt en sammanfattning av uppsatsen. Avslutningsvis redovisas en källförteckning.  
 

3.2 Avgränsning 
 
Inom uppsatsen finns flera avgränsningar. För det första har vi valt att enbart ta med de 
två tidskrifterna Bioethics och Journal of medical ethics samt använda oss av databasen 
Science Citation Index Expanded (SCIE). Dessa tidskrifter behandlar enbart medicinsk 
etik och dess underområden vilka är de områden vi ska analysera. Vi har således inte 
använt oss av andra databaser som skulle kunna innehålla artiklar inom området 
medicinsk etik. Skälet till det är att denna sökprocess skulle dels vara för tidskrävande 
och dels tror vi inte att vi skulle kunna fånga upp alla dessa artiklar. Vi utesluter alltså 
artiklar som publicerats i andra tidskrifter.  
 
Av den orsaken att vi ska studera forskningsfronten inom medicinsk etik, utgår vi ifrån 
nyare artiklar. Artiklarna vi använder är indexerade 2001-2003.    
 
Vi använder oss inte heller av någon kompletterande metod för att validera våra 
uppgifter. Man kan ta hjälp av forskare inom den disciplin som man undersöker (se t.ex. 
Stern 1990, von Ungern-Sternberg 1994). Processen innebär att forskare inom 
kunskapsområdet går igenom de resultat man får för att se om de överensstämmer med 
realiteten. Detta utförs alltså inte eftersom det skulle ta för mycket tid i anspråk att få 
fram forskare som vill läsa igenom och validera våra resultat.  
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4. Bibliometrins grundläggande begrepp 
 
Detta kapitel är tänkt att ge läsaren en historisk introduktion samt att sätta in 
bibliometrin i en kontext för att ge läsaren en förståelse om hur de olika områdena 
biblio-, infor-, sciento- och webometri växt fram samt hur relationen dem emellan är. 
 

4.1 Introduktion  
 
Bibliometri6 är, enligt Olle Persson, ”kvantitativa studier av litteraturens 
sammansättning och förändring” (2004). Bibliometri går främst ut på att studera de 
bibliografier som finns för att med hjälp av dessa utläsa olika mönster inom 
vetenskapen (Persson 1991, s. 2ff). 
     
Grunden till kvantitativa analyser lades redan under 1900-talets början. Ett flertal 
forskare inom bibliometrin (se t.ex. Pritchard 1969; Narin & Moll 1977) anser att 
studien The History of Comparative Anatomy av Cole & Eales 1917 är den första som 
bygger på en bibliometrisk metod. Syftet med studien var att få fram en bild av ämnets 
utveckling med hjälp av den litteratur som publicerats inom ämnesområdet. Den metod 
man utgick ifrån var kvantitativ och innebar att man räknade antalet publikationer7, 
landsvis från åren 1543-1860.  
     
Föregångaren till termen bibliometri var Statistical bibliography (Statistisk bibliografi) 
och introducerades av Hulme 1923 genom sin studie Statistical Bibliography and 
modern civilization. I studien analyserar han de författar - och tidskriftsingångar som 
finns i The International Catalogue of Scientific Literature mellan åren 1901-1913. 
Syftet var att fastställa tillväxten av Storbritanniens patent och att relatera de 
förändringar som fanns inom litteraturproduktionen ämnes- och landsvis i förhållande 
till den internationella utvecklingen (Hulme 1923).  
     
Inte förrän 1969 myntades termen bibliometri av Alan Pritchard genom författarens 
artikel Statistical Bibliography or Bibliometrics? (s. 349). Han ansåg att en ny term och 
en ny definition av termen behövdes för att kunna beskriva forskningsområdet korrekt8. 
Samtidigt som termen bibliometri, huvudsakligen utvecklades i väst, myntades en annan 
term i öst, scientometri, av Nalimov och Mulchenko (Glänzel 2003, s. 6). Scientometrin 
arbetar huvudsakligen med kvantitativa metoder för att beskriva vetenskapen. Inom 
scientometrin vill man bland annat utveckla indikatorer som kan användas för att 
beskriva nationella forskningssystem (Persson 1991, s. 2). Termerna bibliometri och 
scientometri tolkas som att det förra omfattar en mer generell informationsprocess och 
att det senare enbart omfattar vetenskaplig kommunikation (Glänzel 2003, s. 6).  
 
Bibliometrins framväxt har starkt påverkats av utvecklingen inom datavetenskap och 
informationsteknik. Forskningsområdet var från början enbart inriktad på 
biblioteksvetenskap men har med tiden utvecklats till att även omfatta ämnet 

                                                 
6 Termen bibliometri härrör från grek. ordet bibli´on '[liten] bok' och grek. me´tron 'mått (Persson 2004). 
7 En publikation definieras i denna uppsats som ett offentliggjort dokument. 
8 Termen bibliometri definieras av A. Pritchard som “The application of mathematics and statistical 
methods to books and other forms of written communication”  (Pritchard 1969). 
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informationsvetenskap (Ravichandra 1998, s. 11). På grund av denna utveckling 
introducerades en ny term i slutet av 70-talet, informetri. Termen informetri beslöts år 
1984 att bli en sammanfattande term för både bibliometri och scientometri av All-
Russian Scientific and Technical Information Institute of Russian Academy of Sciences. 
Termen informetri är tänkt att ge en både bredare och mer generell definition av 
underämnet inom forskningsfältet informationsteknik. Informetrin använder sig både av 
matematiska och statistiska analyser. Med hjälp av dessa studerar man de 
kommunikationsprocesser som finns inom olika vetenskaper. Informetri behandlar även 
elektroniska medier, då benämnd webometri9. Inom webometrin analyserar man 
elektroniskt publicerat material istället för att till exempel studera bibliografier (Wilson 
1999, s. 111f; Glänzel 2003, s. 6).   
 
Det är följaktligen inte enbart inom bibliometrin man använder sig av statistiska och 
matematiska metoder utan likaså inom scientometrin och webometrin. Inom 
bibliometrin använder man sig dock av statistiska metoder för att analysera 
publikationer som i princip även kan vara annat än vetenskaplig litteratur.  
 
En fördel med bibliometri är att metoderna både är objektiva och kontrollerbara. Det är 
alltså lätt att återupprepa proceduren av de tillgängliga data som finns för att kontrollera 
resultaten (Persson 1991, s. 51; von Ungern-Sternberger 1994, s. 109). Bibliometriska 
metoder har således en hög reabiblitet. Detta gäller även dess validitet (von Ungern-
Sternberger 1994, s. 111f). Man måste dock sätta in resultaten och beräkningarna i sin 
kontext för att de ska kunna ge en rättvis bild av verkligheten (ibid., s. 109). 
 

4.2 Bibliometri 
 
Bibliometri kan delas upp i två olika forskningstraditioner. Den första forskartraditionen 
är den som forskar för att få fram matematiska modeller och lagar som kan beskriva 
olika fenomen som produktivitet och förekomstfrekvens. Den andra traditionen forskar 
med hjälp av så kallade citeringsanalyser (Schrader 1981, s.165). I den senare innebär 
det att man enbart utgår ifrån de citeringar som finns i olika publikationer. I vår uppsats 
kommer vi inte att beskriva några matematiska modeller eller lagar utan endast beskriva 
metoder inom citeringsanalys. Skälet till det beror på att vår egen undersökning bygger 
på just citeringsanalys.  
 
4.2.1 Citeringsanalys 

 
Citeringsanalys anses vara den analys som används mest inom bibliometrisk forskning 
(MacRoberts & MacRoberts, se Kärki & Kortelainen 1998, s. 20). Enligt Persson 
bygger citeringsanalysen på grundantagandet att publiceringen av vetenskapliga artiklar 
säger någonting om den kunskapsproducerande verksamheten. Detta gäller både 
verksamhetens storlek och dess innehåll (1991, s. 6). Eftersom vetenskapen är både ett 
stort och dynamiskt område menar Persson även att det finns ett behov av att 
kontinuerligt ta fram information som rör vetenskapen. För att få fram den information 
som behövs när man utför en citeringsanalys utgår man ifrån den bibliografiska 
                                                 
9 Enligt Björneborn är webometri “The study of aspects of the construction and use of information 
resources, structures and technologies on the Web, drawing on bibliometric and informetric approaches “ 
(2004, s. 12). 
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beskrivningen som finns över en publikation (ibid. 2ff). Den mest frekventa kategorin 
av bibliografier som undersöks är de som finns i så kallade citeringsindex. Ett 
citeringsindex är en förteckning över var tidskriftsartiklar, rapporter, böcker etc. har 
citerats någonstans. Den består av en ordnad lista som innehåller citerade dokument 
med en tillhörande lista som citerar andra dokument (Egghe & Rousseau 1990, s. 203; 
Persson 1991, s. 57). En av fördelarna med att utgå ifrån ett citeringsindex menar 
Garfield är att nästan alla publikationer innehåller citeringar vilka visar på vad 
författaren vill säga med sin text. Citeringarna anses vara den formella10 länken mellan 
olika artiklar och indikerar att de har ett gemensamt innehåll på det ena eller andra 
sättet. Ytterligare en fördel med citeringsindex är att man inte är beroende av 
nyckeltermer för att få fram artiklarna emedan de är länkade till varandra genom sina 
citeringar eller referenser (1979a, s.1ff). De referenser och citeringar som finns bildar då 
olika nätverk mellan dokumenten och visar på de grupperingar av författare eller 
dokument som finns. Om artikel D citerar artikel F är det troligt att dessa artiklar har en 
speciell anknytning till varandra. Man kan även anta att dessa artiklar, D och F, tillhör 
samma forskningsfält om båda citerar eller citeras tillsammans av andra dokument. Ju 
fler gemensamma referenser eller ju oftare dokumenten samciteras desto större likhet 
finns det dem emellan. Dessa länkar skapar då ett nätverk genom de gemensamma 
referenser eller citeringar som finns mellan dokumenten. 
 
 
Metoder inom citeringsanalyser 
 
Det finns flera bibliometriska metoder att utgå ifrån när man skall genomföra en 
citeringsanalys. Valet av metod måste anpassas efter den frågeställning man har. Den 
enklaste citeringsanalysen är den då man enbart räknar antalet citeringar som mottagits 
av ett givet dokument eller en grupp av dokument. Dokumenten bör då både begränsas 
över en specifik tidsperiod och en specifik grupp citerade dokument för att kunna ge ett 
relevant svar. Resultatet som erhålls kan då ge svar på vilken litteratur som använts 
mest och vilka enskilda dokument som har fått mest genomslagskraft (Narin 1976, s. 
42).  
 
Genom att utföra en citeringsanalys på artiklar i en specifik tidskrift kan man dessutom 
ta fram tidskriftens Impact Factor (IF). IF visar på antalet citeringar per artikel 
tidskriften i genomsnitt får under en specifik period. Ju fler artiklar i tidskriften som 
citerats av många under den närmaste tiden efter publicering desto större anses 
tidskriftens genomslagskraft och betydelse vara (Smith 1981, s. 85).  
 
Med hjälp av att räkna citeringar kan man även studera litteraturs föråldringsfrekvens. 
Utgångspunkten för föråldringsstudier är i bibliotekssammanhang antingen deras 
lånestatistik eller citeringsstatistik (Ginman 1986, s. 6). Med citeringsanalysens hjälp 
kan man även studera och utveckla ett biblioteksbestånd. Genom att studera forskarnas 
citatmönster får man hjälp med att tillgodose användarnas informationsbehov (Nisonger 
1998, s.122). Citeringarna kan visa på vilka tidskrifter eller böcker som används mest 
frekvent i en bibliotekssamling och utifrån det kan man gallra, anskaffa, fördela eller 
placera beståndet i ett bibliotek. 

                                                 
10 Bibliometriska metoder används för att kartlägga olika aspekter på formell vetenskaplig 
kommunikation. Formell kommunikation är olika typer av dokumenterade, kvalitetsgranskade 
forskningspublikationer. De refereringar som då görs anses vara den formella länken mellan dokumenten. 
Se vidare Kap 4.1. 
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Förutom att enbart räkna antal citeringar finns även mer avancerade tekniker inom 
bibliometrin. Genom dessa metoder kan man studera de nätverk som finns inom olika 
områden och därigenom bland annat få fram hur forskningsfronten eller den 
intellektuella basen ser ut inom ett forskningsområde. Persson (1994, s. 3) menar att 
forskningsfronten består av de allra senaste publikationerna inom ett visst 
forskningsområde vilka är ihopkopplade genom gemensamma referenser. Den 
intellektuella basen däremot visar istället en bild av forskarnas positioner i förhållande 
till varandra med utgångspunkt från hur de samciteras (Persson 1995, s. 48). 
 
 
Referenser och citeringar 
 
De viktigaste undersökningsobjekten i citeringsanalyser är de referenser och citeringar 
som finns dokumenten. Som tidigare sagts antar man att både referenser och citeringar 
visar på en kommunikationsprocess och en samhörighet mellan dokumenten. En 
citering är ett erkännande ett dokument får från ett annat dokument och en referens är 
ett erkännande ett dokument ger (i form av dokumentrepresentation) till ett annat 
dokument (Hjerppe 1978, s. 8). Den formella referensproceduren varierar beroende på 
olika publikationer och vilket notsystem man använder sig av. Citeringar kan 
förekomma i dokumentets text eller i slutnoter, som fotnot, i en källförteckning eller i 
en referenslista. Referenserna förekommer vanligtvis i dokumentets fotnot, som slutnot, 
i en källförteckning eller i en referenslista (Diodato 1994, s. 32f, 136). 
 
Det är således viktigt att skilja referenser och citeringar åt när man genomför 
citeringsanalyser eftersom de ger svar på olika frågeställningar. Vidare måste man vara 
medveten om att de referenser och citeringar som räknas är de som placerats i 
källförteckningen på publikationen. Detta innebär att de citeringar och referenser som 
exempelvis finns i noterna inne i texten inte kommer med i analysen11. Citeringars och 
referensers antal kan också variera beroende på bland annat vilket ämnesområde det 
gäller, i vilken tidskrift arbetet är infört i samt den tid som förflutit sedan dokumentet 
publicerats.  
 

4.2.1.1 Bibliografisk koppling 

 
Bibliografisk koppling introducerades 1963 av Kessler. Metoden gick ut på att gruppera 
tekniska och vetenskapliga artiklar med hjälp av bibliografiskt kopplade enheter (1963a, 
s. 10). Genom ett flertal studier kunde Kessler fastställa att de dokument som ingick i en 
dokumentsamling och som hade gemensamma referenser även hade samma eller likartat 
ämnesinnehåll (1963a, 1963b, 1965). Bibliografisk koppling innebär att man grupperar 
artiklar utifrån hur många gemensamma referenser de har (se Fig. 1). Referenserna 
uttrycker ett samband mellan varandra. Ju fler gemensamma referenser dokumenten har 
desto mer likhet anses det följaktligen vara mellan artiklarna med utgångspunkt på deras 
innehåll. Skillnaden mot cociteringsanalysen är att man grupperar citerande 
publikationer istället för att gruppera citerade publikationer eller författare. Som 
tidigare nämnts är det med hjälp av dessa kopplade dokument som man kan beskriva 
forskningsfronten inom ett område (Persson 1991, s. 51). I bibliografisk koppling är det 
de senast publicerade artiklarna som skapar länkar mellan dokumenten. Länkarna följs 
                                                 
11 Detta skall ses med utgångspunkt på att de inte finns med i källförteckningen 
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bakåt i tiden eftersom dokumenten citerar tidigare verk. Det är författarna själva som 
skapar dessa länkar beroende på vilka källor som använts. Denna metod är statisk i och 
med att interaktionen slutar när artikeln och dess referenslista publicerats. Cocitering 
anses däremot vara dynamisk eftersom interaktionen mellan dokumenten förändras över 
tiden. De mönster som kan urskiljas med hjälp av cociteringsanalysen förändras genom 
att valet av dokument som samciteras kan variera. Cociteringsanalysen påverkas 
följaktligen av hur forskningsområdet utvecklas och förändras. Nya rön och nya 
forskare tillkommer vilket medför att bilden av vilka som skall citeras också förändras 
(Small 1973, s. 256; Garfield, Malin & Small 1983, s. 586). 

     
 
Bibliografiskt kopplade dokument; 

 
Fig. 1 Dokument I citerar dokument A, C, G och H och dokument II citerar dokument C, D, E, H och K. 
Dokument I och II är bibliografiskt kopplade genom att båda citerar dokumenten C och H; dokument I 
och II hade varit bibliografiskt kopplade även om endast dokument C varit en gemensam referens 
(Diodato 1994, s. 13). 
 
Eftersom bibliografisk koppling är en statisk process har denna metod en stor fördel 
jämfört med cociteringsanalysen. Den viktigaste orsaken till det är enligt Glänzel (2003, 
s. 86) på grund av att man med hjälp av nyligen publicerade artiklar kan visa på 
”snapshots” inom ett forskningsområde. Glänzel syftar på att de länkar som skapats 
mellan dokumenten ger ett mönster som visar på tidiga utvecklingssteg inom ett 
område. Om man istället skulle utgå ifrån cociteringsanalys krävs en stor produktion 
artiklar över en mycket längre tidsperiod. Detta är följaktligen en nackdel eftersom det 
kan ta lång tid att uppnå en så stor mängd artiklar som det krävs för att få fram ett 
relevant svar. 
 
Genom att låta referenser och citeringar vara en indikation på artiklarnas innehåll 
kringgår man flera problem som kan uppstå med andra bibliometriska metoder såsom 
cowordanalys. Med referenser och citeringar är man varken beroende av språk, 
ordförekomst eller hur artiklarna har indexerats.  
 

4.2.1.2 Cociteringsanalys  

 
Cociteringsanalys introducerades ursprungligen av Small (1973) som en ny metod för 
att kunna koppla samman dokument med varandra (s. 265). Utgångspunkten för 
metoden är att ta fram hur ofta två författare eller dokument citeras tillsammans av ett 
senare publicerat dokument (se Fig. 2). Cociteringsstyrkan mellan de två dokumenten är 
därigenom beroende av antalet gånger de två dokumenten samc iteras i olika dokument. 
Cociteringstyrkan mellan två artiklar påverkas dessutom av vilken tidsperiod som 
analysen baseras på. Som tidigare sagts anses cocitering vara ett dynamisk mått och inte 
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en statisk metod som bibliografisk koppling (Garfield, Malin & Small 1983, s. 586; 
Small 1973, s. 265). Med hjälp av denna metod kan man därigenom studera dels de 
relationer som finns mellan olika dokument och dels se hur ett forskningsområde 
utvecklas och förändras (Small 1973, s. 265; Narin & Moll 1977, s. 41). Genom att ta 
fram och se på citeringsfrekvensen kan man få fram vilka de centrala forskarna är. 
Däremot säger cociteringsfrekvensen något om forskarnas inbördes förhållande till 
varandra. Den visar sålunda på hur den intellektuella basen ser ut inom ett 
forskningsområde (Persson 1995, s. 48). 

                    
 

       Cociterade dokument; 

 
Fig. 2 Dokument I citerar dokument A, C, G och H och dokument II citerar dokument B, D, E, H och K. 
Två dokument cociteras av ett givet dokument. Exempelvis gäller att dokument A och C cociteras av 
dokument I. Vidare gäller exempelvis att dokument E och K cociteras av dokument II (Diodato 1994, s. 
43). 
 
 
Cocitering kan utföras mellan olika enheter som tidskrifter, författare eller dokument 
och uttrycker då de samband som finns mellan de citerade enheterna. Om man utgår 
ifrån författare kan man således fastställa om en stark ämnesrelation finns mellan 
författare som ofta samciteras. Denna ämnesrelation gäller även när man studerar 
tidskrifter eller dokument, men här utgår man istället ifrån vilka och hur ofta tidskrifter 
eller dokument samciteras för att visa på de nätverk som finns dem mellan (Diodato 
1994, s. 42ff). 
 

4.2.2 Cowordanalys 

 
Cowordanalys går ut på att räkna ordfrekvenser, baserade på parvis ordförekomst, i 
exempelvis artikelns titelfält. Antagandet är att de mest frekventa orden återspeglar 
innehållet i de undersökta artiklarna (Persson 1991, s. 51f). Man kan även utgå från 
artiklarnas abstract eller de ord som finns i själva texten (von Ungern-Sternberg 1994, 
s.123). Enligt Callon grundar sig cowordanalysen på att det finns så kallade signalord i 
texterna. Dessa signalord anses styra läsarens val av litteratur och är därigenom den 
mekanism som bibehåller läsarens intresse för texten. Dessa signalord kan följaktligen 
visa på vad texten handlar om. Cowordanalysen anses vara en användbar metod då 
citeringar saknas eller inte är regelbundna i en dokumentsamling (Callon, se von 
Ungern-Sternberg 1994, s.121). Med hjälp av cowordanalysen kan man enligt von 
Ungern-Sternberg kartlägga kunskapsstrukturen inom ett forskningsområde eller 
distributionen av publikationer och organisationer inom ett specifikt område. Man kan 
även utifrån metoden beskriva de samspel som finns mellan olika faser i 
innovationsprocesser och för att visa på om det är grundforskning eller tillämpad 
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forskning som är den drivande kraften inom ett område (ibid., s. 123, 125). I en 
undersökning av Whitteker visade han att den viktigaste skillnaden mellan användandet 
av indexeringstermer och titelord är att indexeringstermer ger en mer detaljerad 
redovisning av det ämnesområdet som studeras. Han menar vidare att en titelordsanalys 
är att föredra för forskningsområden som är relativt smala. Däremot är 
indexeringstermer bättre att använda i analyser där dokumentsamlingarna ej är enhetliga 
(Whitteker, se von Ungern-Sternberg 1994, s.122). Utifrån de gemensamma orden eller 
indexeringstermerna i dokumentsamlingen kan man identifiera de länkar som finns 
mellan olika eller inom samma forskningsområde och därigenom få fram olika nätverk. 
En fördel med denna metod är att man kan använda alla artiklar som finns i en 
dokumentsamling och inte enbart som i bibliografisk koppling och cocitering de 
dokument som kopplas samman med hjälp av gemensamma referenser eller 
samciteringar. 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med de två metoderna. En av fördelarna med den 
titelordsbaserade studien menar Persson är att man kommer ifrån indexerareffekten12. 
Detta gäller dock inte för den som utgår ifrån indexeringstermer. Ett av problemen med 
att använda indexeringstermer är att de ämnesordslistor som används kan vara 
föråldrade vilket medför att de inte avspeglar den pågående forskningen så som den 
borde göra. Titlar däremot ger en mer aktuell bild av forskningen och kan därigenom ge 
en högre precision på dess innehåll. Problemet med att utgå ifrån titlar är att titelorden 
inte är standardiserade vilket innebär att samma termer kan beskrivas på olika sätt och 
med synonymer. Synonymerna kommer då att gruppera sig utifrån sin egen innebörd 
och inte utifrån den gemensamma innebörden. Många titlar innehåller också ord som 
inte har någon betydelse när de står för sig själva eller får en annan innebörd om de 
tolkas tillsammans. En stor fördel med att utgå ifrån indexeringstermer istället för titlar 
är att de fångar upp de artiklar som har en vag titelformulering och då med tanke på 
artikelns innehåll (1991, s.52).  
 
4.2.3 Webometri 

 
Webometri13  är den metod som är senast utarbetat inom området Informetri (Förf. 
anm.). Termen webometri introducerades 1997 av Almind och Ingwersen (Almind & 
Ingwersen, se Björneborn 2004, s. 6). Analogin mellan bibliometriska och 
webometriska fenomen är begränsade. Trots det har flera av de bibliometriska måtten 
och modellerna fått stå som förebild och kan likväl användas i webometriska studier 
(Glänzel 2003, s. 93). Inom webometrin studerar och analyserar man World Wide 
Web14 (vidare kallat webben).  Det man bland annat vill göra är att kartlägga 
länkstrukturer, webbsidornas innehåll, olika länkanalyser, studera användarnas 
informationsbeteende och browsing i olika sökmotorer. Vidare utför man olika 
teknologiska analyser vilket inkluderar forskning om hur sökmotorerna fungerar på 
webben (Björneborn 2004, s. 12). Några av de bibliometriska metoderna som kan 
appliceras på webometriska studier är att man till exempel räknar antalet besökare på en 
webbplats, man kan även göra citerings- och cociteringsanalyser och webographic 
                                                 
12Detta innebär att valet av indexeringstermer påverkas av hur indexeraren uppfattar ett dokument, detta 
är en subjektiv handling. 
13 Björneborn (2004) menar att webometri inte ska ses synonymt till termen cybermetri. Cybermetri 
innebär istället kvantitativa studier av hela Internet.  Skillnaden ligger alltså i att webometri innefattar 
studier enbart på webben (s. 13) 
14 Världsomspännande informationsnät ("väv") baserat på datorkommunikation över Internet.  
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coupling. Detta görs för att man dels ska kunna ta fram strukturer och dels för att 
identifiera de kluster som finns på webben. Man kan även utföra webometriska analyser 
om man vill kartlägga de nätverksstrukturer som finns på webben (Glänzel 2003, s. 93). 
Tanken med att använda länkar mellan webbplatser är att dessa länkar anses kunna 
fastställa de webbsidor som har störst anseende och inflytande när det gäller 
information inom ett specifikt ämnesområde. Den webbplats/webbsida som har ett stort 
antal ingående länkar anses ha högt anseende när det gäller tillförlitlighet (Smith 1999).   
 
Inom webometrin använder man sig inte av samma terminologi som inom bibliometrin. 
Terminologin är inte heller enhetlig. Björneborn (2004) har därför gett förslag på en 
enhetlig terminologi för webometrin. Termen inlink är detsamma som citering, outlink 
står för referens, selflink är en självcitering. Även dessa länkar kan vara så kallade co-
links. Co-inlinks är detsamma som cocitering och co-outlinks är jämförbart med 
bibliografisk koppling. En länk kan även vara reciprocally länkade till varandra. Detta 
uppstår när ett dokument, dokument C, har en länk till ett annat dokument, dokument G, 
dokument G har vidare en länk tillbaka till dokument C. En länk som är en transversal 
link är en länk som tar den kortaste vägen till källan och inte via andra dokument. En så 
kallad link path är när ett dokument kan nås trots att dokumentet inte själv länkar till 
dokumentet. Dokument A länkar till dokument B som vidare länkar till dokument C. En 
link path uppstår då mellan dessa tre dokument med hjälp av dokument B (s. 15f). 
 
Det uppstår andra problem i de webometriska analyserna än de som förekommer i de 
bibliometriska studierna. I bibliometriska studier använder man sig bland annat av 
bibliografier, citeringsindex eller olika databaser. Dessa medier är kontrollerade av olika 
personer vilket innebär att det material som används först har genomgått en kontroll. 
Denna kontroll sker däremot inte alltid av de dokument som publiceras på webben 
vilket kan ställa till problem.  
 
Cronin är en av dem forskare som tar upp olika problem när det gäller studier på 
webben. Han nämner exempelvis hur svårt det är när man ska bedöma ett dokuments 
trovärdighet. Vem som helst kan numera publicera ett dokument på webben vilket 
innebär att dokumenten inte behöver ha genomgått en så kallad peer review15. Hur ska 
man då bedöma en citering, vad är det man mäter? Ett annat problem med webben är att 
man får olika resultat beroende på när och hur man söker efter dokumenten. Ena dagen 
får man fram ett visst antal länkar och andra dagen kan flera av dem ha försvunnit 
(2000).  
 

                                                 
15 Se Kapitel 5.1 om  peer review. 
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5. Vetenskaplig kommunikation 
 
Av den orsaken att man utgår ifrån källförteckningar när man gör citeringsanalyser är 
det viktigt att ha kunskap både om hur kommunikationen fungerar mellan forskare och 
varför de citerar varandra.  Man måste känna till dess begränsningar och svagheter för 
att kunna åtgärda dessa problem så att slutresultatet inte blir missvisande. När man 
pratar om vetenskaplig kommunikation skiljer man mellan den formella och informella 
kommunikationen. Båda kommunikationsvägarna är dock viktiga för forskarna och 
deras forskningsresultat. 
 

5.1 Formell och informell kommunikation 
 
Bibliometriska metoder används huvudsakligen för att kartlägga olika aspekter på 
formell kommunikation (Kärki & Kortelainen 1998, s. 15). Definitionerna på informell 
och formell information varierar. Ofta klassificeras tryckta medier som en formell 
kommunikation. Exempelvis kan nämnas böcker, tidskrifter och bibliografier med mera. 
Kommunikationen kan ytterligare delas upp i intern och extern kommunikation.  Med 
interna källor avses de informationskällor som finns inom organisationen och med 
externa källor de som finns utanför organisationen. De interna källorna består av arkiv, 
interna dokument, rapporter och register och med externa källor avses tidskrifter, 
böcker, bibliografier, rapporter och databaser (Holmberg, Sandqvist & Wallenius 2004). 
Den viktigaste formella kanalen för vetenskaplig kommunikation inom ett flertal 
discipliner är tidskriften. I tidskrifterna publiceras de senaste vetenskapliga rönen vilka 
innan publicering genomgått en kvalitetsgranskning, det vill säga en peer review. Peer 
review innebär att några särskilt utvalda forskare knutna till tidskriften, ett vetenskapligt 
råd, granskar inkomna artiklar och deras kva lité innan de publiceras. Rådet utgår ifrån 
vissa kriterier då de bedömer en artikel. Bland annat ser man på om författarens 
slutsatser är bestyrkta av presenterat material och om dessa kan relateras till syftet med 
forskningen (Hanson 2002, s. 4). Tidskriftsartiklarna är också den primärkälla16 som 
oftast publicerar nya rön snabbare och ger den mest aktuella informationen i jämförelse 
med både böcker och rapporter (Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket 2004). 
Den vetenskapliga publiceringen i tidskrifter anses också vara en av de kontinuerliga 
dokumentationerna av den forskning som pågår (Hanson 2002, s. 4). Tidskrifter är en 
viktig källa för publicering av artiklar inom forskningen eftersom forskarna snabbt vill 
få ut nya forskningsrön. Dels för att man vill vara först med sina resultat och dels för att 
en snabbare dialog då kan förekomma mellan forskarna. Processen peer review är alltså 
tänkt att vara ett slags opartisk kvalitetskontroll för de vetenskapliga artiklarna som 
skall publiceras. Den skall också fungera som en rättvis selektion där de bästa bidragen 
publiceras och de sämre refuseras.  
 
Peer review-systemet anses dock inte av alla vara det bästa systemet för att bevara 
forskningens integritet och kvalitet. Ett flertal nackdelar och problem finns med 
systemet, bland annat att de sakkunniga är anonyma för författarna, stöld av 
forskningsrön kan uppstå, partiskhet och korruption kan förekomma, ingen 
dokumentation av själva processen förekommer och den sker bakvänd, det vill säga 

                                                 
16 En primärkälla innehåller originalmaterial, alltså material som är publicerat för första gången som till 
exempel vetenskapliga tidskriftsartiklar, forskningsrapporter, doktorsavhandlingar. 
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”review” kommer före publicering. Problemen skulle kunna avhjälpas med så kallad 
open peer review. Artikeln publiceras då först elektroniskt vilket leder till att 
publiceringen dels går fortare och dels kan andra forskarkollegor öppet diskutera och ta 
del av arbetet. Inte förrän denna dialog har genomförts och kommentarer gjorts på 
artikeln blir den certifierad och publicerad (Rodman 2003). Open peer review-systemet 
ger enligt sina anhängare både en bättre och en mer kritiskt granskande grupp än vad de 
anonyma granskarna gör. Detta system innebär således ett mer demokratiskt 
tillvägagångssätt än det slutna systemet (Nordstrand 2004). Olika varianter av öppna 
publiceringsmodeller finns. Som exempel kan ges Linköpings Universitets Electronic 
Press 17 och The Medical Journal of Australia (MJA)18. I MJA måste artiklarna först 
granskas och kommenteras i elektronisk form via eMJA. De artiklar som utses har först 
godkänts för publicering i tryckt form och får sedan i eMJA kommenteras av vem som 
helst på nätet. Läsarnas kommentarer filtreras sedan på så sätt att man tar bort allt 
irrelevant material som skrivits. Resterande kommentarer och åsikter skickas sedan 
vidare till den som författat artikeln. Vissa utvalda kommentarer publiceras elektroniskt 
i anslutning till artikeln och författaren kan svara eller kommentera de invändningar 
som finns mot den. Publikation på detta sätt innebär en process av interaktivitet med 
andra forskarkollegor. Slutligen när denna process har pågått ett tag tas den elektroniska 
artikeln bort ur eMJA och publiceras i tidskriften MJA. 
 
Den informella kommunikationen är däremot en inofficiell kommunikation (Kärki & 
Kortelainen 1998, s. 15). Till de informella källorna räknas främst muntliga källor.  
Liksom de formella källorna kan de informella källorna indelas i intern och extern 
kommunikation. Den interna kommunikationen består av samtal mellan kollegor inom 
organisationen, sammanträden och möten och den externa av brev, kongresser och 
samtal med kollegor utanför organisationen (Holmberg, Sandqvist & Wallenius 2004).  
Den informella kommunikation går inte igenom någon kvalitetsgranskning som den 
formella kommunikationen gör. Detta innebär inte desto mindre att denna typ av 
kommunikation inte skulle vara viktig för forskarna och forskningsresultaten men den 
informella kommunikationen kan inte avläsas i en källförteckning.  
 

5.1.1 Citeringars betydelse 

 
Citeringar är en viktig del av den formella processen inom vetenskapen (Egghe och 
Rousseau 1990, s. 211). Varför ett dokument citerar ett annat dokument anses generellt 
bero på att författaren vill få relevant information till sin framställning och presentation 
av den undersökning som utförs. En citering kan också visa på de problem som finns i 
en vidare kontext, eller användas till att beskriva forskarnas begrepp, metod och 
material som ingår i studien och för att ge stöd åt data och argument i sin framställning 
(Wilson 1999, s. 126f; Egghe & Rousseau 1990, s. 204). Det finns även andra skäl till 
varför en författare citerar en annan författares verk. Weinstock har fastställt en lista där 
femton olika citeringsfunktioner identifierats:  
 

1. Betyga sin vördnad och respekt för pionjärer. 
2. Ge sitt erkännande till relaterade arbeten. 
3. Identifiera metodik, utrustning etc. 
4. Tillgodose läsaren med en bakgrund. 

                                                 
17 http://www.ep.liu.se/ea/cis/modes/firstpub/  
18 http://www.mja.com.au/review/oprtprot.html  
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5. Korrektion av eget arbete. 
6. Korrektion av andra författares arbeten. 
7. Kritik av andra författares arbeten. 
8. Bestyrka och rättfärdiga anspråk på intellektuella resultat. 
9. Signalera för kommande resultat. 
10. Synliggöra dåligt spridd, dåligt indexerad eller cociterad litteratur. 
11. Verifiera data och kategorier. 
12. Identifiera orginalpublikationen där en idé eller ett begrepp ursprungligen 

presenterades. 
13. Identifiera orginalpublikationen där ett eponym19 först användes. 
14. Förkasta andra författares idéer eller resultat. 
15. Bestrida andra forskares företräde till idéer och resultat (Weinstock, se 

Egghe & Rousseau 1990, s. 211). 
 
Det har gjorts ett flertal listor och undersökningar inom detta område. Cronin har bland 
annat granskat olika forskares resultat och åsikter om citeringars betydelse inom 
vetenskapen och dess kommunikativa struktur i boken The citation process. The role 
and Significance of Citations in Scientific Communication (1984). Han menar att teorin 
bakom citeringar beror på ett flertal olika faktorer. Författaren anser att citeringar dels 
uttrycker en social process mellan två aktörer och dels ska de visa på vem som är ägare 
till den intellektuella varan, det vill säga texten. Vidare menar han att en forskares 
citeringsbeteende också skall sättas i relation till forskarnas egen bakgrund, deras 
professionella träning och erfarenhet och vilket trossystem man tillhör. Det som mer 
påverkar ett citeringsbeteende är vilken ideologi och vilka normer som forskaren själv 
har och som finns inom hans/hennes vetenskapliga disciplin. Citeringsbeteendet visar 
alltså på den kontext författaren befinner sig i och dennes personlighet. Cronin anser 
vidare att citeringar skall ses som en del av en varierande process inom den litterära 
produktionen (s. 80-86). 
 
Det är alltså svårt att avgöra vad en citering egentligen innebär, varför någon citerar ett 
visst verk eller en viss författare. Olika forskare har olika anledningar till varför de gör 
som de gör. Vad en citering dock uttrycker är synlighet. Man kan följaktligen urskilja 
ett visst mönster som visar på hur dokumenten är sammanlänkande till varandra. 
Antingen genom de samciteringar eller genom de gemensamma referenserna som finns 
mellan dokumenten.  
 

5.1.2 Begränsningar och kritik 

 
De begränsningar och den kritik som finns mot citeringsanalyser har diskuterats i ett 
flertal texter (se bland annat Smith 1981, Egghe & Rousseau 1990, Wilson 1999, 
Glänzel 2003). Ytterligare en artikel är den översikt som skrivits av MacRoberts och 
MacRoberts (1989). De problem MacRoberts och MacRoberts ser med metoden är 
bland annat att ett formellt inflytande inte alltid citeras, citeringar kan vara både 
snedvridna och felaktiga, den informella informationen utelämnas, självciteringar20 
görs, det finns olika typer av citeringar, olika citeringsbeteenden inom olika 
ämnesområden och tekniska begränsningar hos citeringsindex och bibliografier. De 

                                                 
19 Benämning på ett organ, en sjukdom e.d. som innehåller ett personnamn  
20 Citeringar som ges till egna arbeten 
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tekniska problemen som kan finnas är att flera författare per artikel finns, synonymer, 
homonymer, skrivfel och hur heltäckande litteraturen är (1989). 
 
Det är bland annat denna ovannämnda kritik som Garfield (1979b) menar är den som är 
vanligast mot citeringsanalyser. I sin artikel Is citation Analysis a Legitimate Evaluation 
Tool? för han en diskussion om den kritik som finns mot citeringsanalyser. Däribland 
tar han upp den kritik som ovan nämnts och den som ges mot att det framtagna antalet 
citeringar innehåller en stor mängd negativa citeringar (citeringar som ges till inkorrekta 
forskningsresultat), citeringar till metodiska studier och vad citeringar egentligen mäter. 
Kritikerna menar att denna typ av citeringar ger fel mätvärden i citeringsanalysen vilket 
innebär att metoden inte kan anses vara tillförlitlig (s. 359). Garfield menar dock att när 
metoden används korrekt kan man få ett objektivt resultat till en relativt låg kostnad. 
Enligt Garfield har forskare genom olika undersökningar kommit fram till att negativa 
citeringar inte förekommer speciellt ofta i texter utan oftast negligeras dessa studier och 
faller i glömska. Om kritik ges har den oftast ett värde och bör då inte anses vara ett 
tecken på misskreditering. Istället bör man se både kritik och kommunikation som en 
del av processen i den vetenskapliga publikationen. Kritik som ges till en studie innebär 
inte heller alltid att den kritiserade studien har fel. Det kan visa sig att det är just dessa 
studier som kommit med viktiga upptäckter. När det gäller självciteringars påverkan av 
resultatet måste ett stort antal citeringar göras, vilket innebär att personen ifråga också 
är tvungen att frekvent publicera sina texter för att någon skillnad i resultatet skall 
märkas. Det man då måste vara medveten om är att för att få publiceras i olika 
tidskrifter måste artiklarna, som tidigare nämnts, gå igenom en peer review före 
publicering. Detta innebär att det man tidigare publicerat har ett visst värde och kan 
därför också citeras. I kritiken mot att metodologiska dokument citeras mer än andra 
menar Garfield att orsaken till det är att dessa anses vara användbara för ett stort antal 
personer eller inom ett stort antal experiment. Studierna beskriver metoder som används 
ofta och av många och det är detta som är orsaken till att vissa metodstudier tenderar att 
bli högt citerade (ibid., s. 359ff). Det man kan göra här är att begränsa vilka år som skall 
tas med. Om man utesluter gammal litteratur innebär det ofta att dessa metodstudier 
försvinner och de år som anses relevanta för resultatet tas endast med. Garfield menar 
vidare att om en forskare har ett högt antal citeringar behöver det inte innebära att den 
forskaren har större betydelse som forskare än den som citeras mer sällan. Istället kan 
detta vara ett mått på forskningsaktivitet. Ett annat problem med citering är när en 
forskares verk blir så allmängiltigt att andra forskare slutar att citera till hans/hennes 
studie. Trots det är inte chansen stor att det skapar några orättvisor menar han. 
Fenomenet med att citeringar blir så allmängiltiga gäller enbart de arbeten som har gett 
en grundläggande och viktigt bidrag till sitt forskningsfält (1979b, s. 359ff). 
 
De tekniska problemen som nämnts, att flera författare kan ha samma namn, 
synonymer, homonymer, skrivfel och hur heltäckande litteraturen är, går att kontrollera 
genom att först bearbeta de data man har tagit fram. Detta skall alltså göras innan man 
kopplar samman de artiklar som finns i dokumentsamlingen. Problemet med att det kan 
existera synonymer för författarnamn, det vill säga att samma författare har skrivits med 
olika initialer eller att en författare ändrat namn, eller att translittereringen av namn är 
olika går att kontrollera genom att dessa namn kan standardiseras. Detta gäller även om 
man skall utgå ifrån tidskrifter, man bör kontrollera om tidskrifterna bytt namn, titeln 
får olika variationer, hur titeln har blivit översatt etc. Om flera författare har samma 
namn och samma initialer och även ingår i samma forskningsfält kan det också innebära 
problem för resultatet. Genom att då titta på den övriga informationen som finns över en 
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författare kan man urskilja författarna åt (Egghe & Rousseau 1990, s. 218). Ett annat 
problem som nämnts ovan gäller samförfattarskap. Problemet med samförfattarskap 
gäller speciellt för ISI:s citeringsindex där man listar namnen efter den författaren som 
är huvudförfattare. Dilemmat är att man inte riktigt vet vem som skall tillskrivas 
artikeln om den är skriven av flera än en författare. Är det alla som skall räknas eller 
enbart den första som nämns och går det att göra någonting åt detta? Lösningar har 
givits av många forskare, exempelvis Luukkonen som anser att alla författare skall 
tillskrivas en hel publikation var. Braun, Glänzel och Schubert anser emellertid att 
endast den första författaren skall tillgodoräknas publikationen (Kärki & Kortelainen 
1998, s. 19). Egghe och Rousseau menar att det bästa sättet är att författarna blir 
tillräknade en citering proportionellt till varandra. Om det exempelvis är tre författare 
som skrivit en artikel skall de tillräknas ?  var av den, om det är fyra författare ska de 
tillräknas ¼ var etc. Metod går under namnet ”adjusted counts” (ibid., s.222f). Det 
verktyg vi använder i vår undersökning, Bibexcel21, löser problemet genom att varje 
författare tillgodoräknas en artikel var.   
 
 

                                                 
21 Se Kapitel 8 för vidare information om Bibexcel. 
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6. Bibliometriska datamaterial 

6.1 Citeringsdatabaser 
 
En citeringsdatabas är en viktig och vanlig källa för bibliometriska undersökningar. 
(Kärki & Kortelainen 1998, s. 11). Det som är speciellt med dessa databaser är att de 
tillhandahåller resurser för att lokalisera givna och mottagna citeringar.  
 
En citeringsdatabas möjliggör för en forskare att svara på exempelvis följande frågor: 
 
Vem/vilka har citerat ett visst arbete? 
Vilka forskare eller vilka dokument samciteras ofta? 
Vilka arbeten citerar gemensamma referenser? 
Vilka tidskrifter citeras mest? 
Vilka institutioner citeras mest? 
Vilka ämnesområden citeras mest? 
Vilka individuella forskare citeras mest? 
(Rodman 2003)  
 
Några av de citeringsdatabaser som finns är The Institute for Scientific Informations 
(ISI) databaser. 
 
6.1.1 The Institute for Scientific Information  

 
The Institute for Scientific Information grundades av Eugene Garfield i Philadelphia, 
USA år 1958 (Jarneving 2000, s.59). Garfields ursprungliga ide var att ge forskare ett 
snabbt och effektivt sätt att hitta publicerade artiklar inom deras eget forskningsfält. 
Men ganska snart utökade han sitt verk till att utvärdera citeringar (Okubo 1997, s. 10). 
I gränssnittet Web of Science (WoS) ges det bland annat tillgång till ISI: s tre 
citeringsindex Science Citation Index (SCI), Arts and Humanities Citation Index 
(A&HCI) och Social Science Citation Index (SSCI) (WoS hemsida 2004-03-02). I 
denna uppsats kommer dock endast SCI att användas, varpå det är det enda som 
förklaras närmare.  
 
SCI publicerades första gången 1963 och erbjuder tillgång till information i 3700 
stycken av världens ledande naturvetenskapliga och tekniska tidskrifter som täcker mer 
än 100 discipliner (SCI:s hemsida 2004-04-14). SCI utökades senare till Science 
Citation Index Expanded (SCIE) genom att även täcka upp ämnesområdena data och 
informatik. SCIE täcker mer än 5900 tidskrifter i över 150 discipliner. SCIE uppdateras 
varje vecka med ca 19000 nya poster (WoS Online help 2004-04-14).  SCI består bland 
annat av de tre huvudkomponenterna Source Index, Citation Index och Permutation 
Index. Alla tre täcker samma material men det indexeras olika. I Citation Index 
indexeras materialet genom citerad författare eller verk. I Source Index indexeras den 
citerande författaren och i Permutation Indexet indexeras publikationen genom titelord. 
Citation Index är det huvudsakliga sökverktyget, medan de andra fungerar som viktiga 
komplement (Glänzel 2003, s. 14). 
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Indexet innehåller inte bara bibliografisk information, som titel, författare och tidskrift, 
för artiklar och andra informationskällor i vetenskapliga tidskrifter, utan även 
källförteckningar och författarabstracts (Jarneving 2000, s. 59).   
Med Eugene Garfields innovation fanns de oumbärliga verktygen för en bibliometrisk 
analys av vetenskap åtkomliga. Detta medförde att mätningen av vetenskaplig 
produktivitet snabbt blev kontinuerlig och professionell (Kärki & Kortelainen 1998, s. 
75). ISI:s databaser har spelat en viktig roll i utvecklandet av citeringsanalys. 
Forskarens arbetsbörda under citeringsanalysen blir en helt annan om forskaren själv är 
tvungen att leta fram alla referenser ur publikationerna och sedan manuellt räkna 
citeringarna (ibid., s. 24). Den ökade tillgången av citeringsdatabaser på Internet gör att 
bibliometri blir ett forskningsredskap för alla människor.  
     
Även om citeringsdatabaser underlättar bibliometriska studier så har de sina 
begränsningar. Det är i stort sett en omöjlighet att estimera hur många vetenskapliga 
tidskrifter det finns i världen. Detta beror på att det inte finns någon komplett 
förteckning att utgå ifrån. ISI har därför valt att indexera material från de mest centrala 
och etablerade tidskrifterna. ISI:s grundantagande är att med urvalet fånga upp det 
mesta av det som skrivs och citeras (Persson 1994, s. 10). 
 
ISI:s citeringsdatabaser erbjuder alltså ett omfattande material till citeringsanalyser. 
Dock täcker databaserna inte allt, vilket kan skapa problem. Innehållet i databaserna 
grundar sig oftast på ett urval av angloamerikanska publikationer. Samlar man då 
citeringar med hjälp av ISI:s citeringsdatabaser, får man information om de citeringar 
som främst finns i engelskspråkiga tidskrifter. 
 
Det finns även tekniska begränsningar i ISI:s citeringsindex. Ett exempel är 
författarnamn eftersom de är indexerade med initialerna istället för utskrivna förnamn. 
Det medför att könsbestämning av författaren är omöjlig (Håkansson 2003, s. 29). Fler 
exempel på begränsningar gäller vid byte av namn, både namnbyte för författare och 
tidskrifter. Även författarnamn med ett antal olika varianter på initialerna och 
felstavningar kan ge problem (Egghe & Rousseau 1990, s. 218).  
 
Den viktigaste informationen som erhålles från de vetenskapliga publikationerna i 
citeringsdatabaserna är: 
 

1. Källidentifikation (tidskriftsnamn, publiceringsår, volym och sidnummer) 
2. Författarnamn 
3. Adresser 
4. Referenser 
5. Dokumenttyper 
6. Titel, kontrollerade termer, nyckelord, abstract och huvudrubriker (Glänzel 

2003, s. 16). 
 
När de bibliografiska uppgifterna återvunnits ur databasen, kan informationen sorteras 
och analyseras på många olika sätt beroende på vilka frågor eller problem man vill ha 
svar på. 
 
ISI:s databaser består, som ovan nämnts, av bibliografiska poster (se Fig. 3). Med hjälp 
av postens fält kan man placera artikeln i minst tre dimensioner: innehåll, tid och rum. 
Artikelns innehåll framgår i första hand av titelfältet (TI). Vilken tidskrift som artikeln 
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är införd i kan utläsas i fält (SO) som står för Source. Vi får också reda på att artikeln är 
på engelska (LA) och att dokumenttypen (DT) är en tidskriftsartikel. Det kan vara 
viktigt att skilja på de olika dokumenttyperna i tidskrifterna. Exempelvis brev och 
notiser ger sällan samma kunskapstillskott som artiklar. Genom fälten med nyckelord 
(ID) och abstract (AB) får man ännu en inblick i vad publikationen handlar om. Tiden 
representeras av tidskriftens publikationsår (PY). I fältet (C1) finns författaradressen. 
Därigenom kan artikelns hemvist, geografiskt och institutionellt, anges. Genom det kan 
samförfattarskap mellan institutioner, orter och länder studeras. I databasen registreras 
även artikelns referenser (CR). Här framgår att endast försteförfattaren till det citerade 
arbetet anges (Persson 1991, s.9f). Vid sökning i en citeringsdatabas, som SCI, kan man 
exempelvis rikta sin sökning till enbart detta fält. Vi tittar på ett exempel: 
 
PT J 
AU Biegler, P 
TI Should patient consent be required to write a do not resuscitate 
order? 
SO JOURNAL OF MEDICAL ETHICS 
LA English 
DT Article 
ID MEDICAL-TREATMENT; FUTILITY; DECISIONS; CARE 
AB Consent ought to be required to withhold treatment that is in a 
patient's best interests to receive. Do not resuscitate (DNR) orders 
are examples of best interests assessments at the end of life. Such 
assessments represent value judgments that cannot be validly 
ascertained without patient input. If patient input results in that 
patient dissenting to the DNR order then individual physicians are not 
justified in overriding such dissent. To do so would give 
unjustifiable primacy to the values of the individual physician. 
Therefore patient consent is effectively required to write a DNR 
order. Patient dissent to a DNR order should trigger a fair process 
mechanism to resolve the dispute. 
C1 Sandringham Hosp, Dept Emergency, Sandringham, Vic 3191, Australia. 
   Monash Univ, Alfred Hosp, Melbourne, Vic 3181, Australia. 
RP Biegler, P, Sandringham Hosp, Dept Emergency, 193 Bluff Rd, 
Sandringham, Vic 3191, Australia 
CR 1968, JAMA, V205, P85 
   PLOWS CW, 1999, JAMA-J AM MED ASSOC, V281, P937 
   *BRIT MED ASS, 2001, WITHH WITHDR LIF PRO 
   *BRIT MED ASS RES, 2001, DEC REL CARD RES JOI 
   BAKER R, 1995, LEGISLATING MED ETHI, P80 
   BAYLES MD, 1988, ETHICAL ISSUES PROFE, P28 
   BEAUCHAMP TL, 1994, PRINCIPLES BIOMEDICA, P142 
   BERLIN I, 1969, 4 ESSAYS LIBERTY 
   BIEGLER P, 2001, MED J AUSTRALIA, V174, P522 
   BLUSTEIN J, 1993, BIOETHICS, V7, P289 
   DIEM SJ, 1996, NEW ENGL J MED, V334, P1578 
   DITILLO BA, 2002, J PALLIATIVE MED, V5, P107 etc. 
NR 28 
TC 0 
PU B M J PUBLISHING GROUP 
PI LONDON 
PA BRITISH MED ASSOC HOUSE, TAVISTOCK SQUARE, LONDON WC1H 9JR, ENGLAND 
SN 0306-6800 
J9 J MED ETHICS 
JI J. Med. Ethics 
PY 2003 
PD DEC 1 
VL 29 
IS 6 
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BP 359 
EP 363 
PG 5 
GA 751MA 
UT ISI:000187069800010 
ER 
 
Fig. 3 Exempel på en bibliografisk post ur databasen Scisearch. 
 

6.2 Variabler i bibliometrisk forskning 
 
Inom bibliometrisk forskning är publikationer, författare, källmaterial och citeringar de 
vanligaste variablerna (Kärki & Kortelainen 1998, s. 15). Publikationerna talar om 
vilken typ av dokument det rör sig om. Den vanligaste dokumenttypen vid 
bibliometriska undersökningar är tidskriftsartiklar. Genom att analysera olika 
Dokumenttyper kan man få en bild av hur dynamisk litteraturen är (Aronsson & Rydén 
1998, s. 12). Vid undersökning vilket land eller vilken stat, stad eller institution som är 
involverad i publikationen kan man få en uppfattning om hur internationellt 
forskningsfältet är. Man kan genom analysen utröna var koncentrationen av 
produktionen av litteraturen finns, om det bara är vissa länder som producerar dokument 
av betydelse för det aktuella forskningsområdet eller om det är olika länder som bidrar 
(Aronsson & Rydén 1998, s. 15; Chung 1993, s. 77). Bibliometrisk undersökning kan 
även ske genom publikationens titel. Undersöker man till exempel titeln på en 
vetenskaplig artikel ger den ofta omedelbart en summering av vad artikeln innehåller 
och handlar om. Titeln tillsammans med abstractet och nyckelorden hänvisar till 
artikeln medan författaren inte säger så mycket om den. Syftet med att analysera titeln 
kan vara att kartlägga ämnesstrukturen (Aronsson & Rydén 1998, s. 13). 
 
Information om publikationens upphov talar om för oss hur många författare som skrivit 
det aktuella dokumentet. Syftet är att få en inblick i mönster när det gäller författande av 
dokument. Om det finns några skillnader mellan författandet av tidskriftsartiklar och 
andra dokumenttyper (ibid. 1998, s. 17). Bibliometriska analyser granskar inte bara 
enskilda författare utan även institutioner, länder och ämnesområden eller 
forskningsområden. Som tidigare nämnts är sampublikationer med flera författare ett 
dilemma i bibliometriska analyser eftersom det är svårt att urskilja vem eller vilka som 
ska tillskrivas publikationen. Nyttan med att titta på vilka författare som är mest 
centrala med avseende på mottagna citeringar är att lokalisera vilka som är mest 
framstående inom ett visst område eftersom de troligtvis blivit mest citerade.  
 
Genom källmaterial och citeringar kan man analysera publikationernas språk och ålder. 
Genom språket får vi en inblick i den språkliga strukturen. Man kan exempelvis utläsa 
vilket språk som citeras flitigast (Chung 1993, s. 75). Citeringsstudier gjorda i 
västvärlden indikerar att engelskspråkiga författare ofta refererar till material skrivna på 
samma språk (Afolabi 1983, s. 20). Detta visar att språk spelar en viktig roll i 
kommunikationsprocessen. När det gäller åldern är det allmänt känt att forskare får 
mindre användning av litteratur ju äldre den blir. Detta stämmer dock inte inom 
humaniora (Afolabi 1983, s.20). Åldersanalysen utförs för att se hur dynamiskt 
forskningsfältet är (Chung 1993, s. 134).  
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6.3 Indikatorer i bibliometrisk forskning 
 
Inom bibliometrisk forskning är indikatorer olika mått som används för att försöka 
beskriva publikationernas egenskaper (Kärki & Kortelainen 1998, s. 33). Indikatorerna 
kan exempelvis mäta litteraturens tillväxt, spridning och föråldrande inom olika 
ämnesområden. De kan även identifiera trender och ge signaler om utvecklingen i 
forskningen. 
 

6.3.1 Publikationers föråldrande  

 
En följd av våra dagars enorma informationsexplosion är att information också föråldras 
snabbt. Föråldrandet av information är en viktig term inom den vetenskapliga 
kommunikationen eftersom man med det menar att den används mindre eller inte alls ju 
äldre den blir (Egghe 1994, s. 279). Informationsprocessens livscykel börjar då 
informationen blir producerad. Därefter distribueras, förvärvas, lagras, återvinns och 
används den tills den tidpunkt då den tas bort från informationssystemet. Så 
informationen föds, mognar i användandet, producerar ny information, tappar värde, blir 
föråldrad och slutligen dör (von Ungern-Sternberg 2000, s. 9). 
 
Man kan undersöka den vetenskapliga litteraturens föråldrande diakront eller synkront. 
En diakron undersökning genomförs exempelvis genom att mäta föråldringen av en 
grupp dokument genom att analysera publikationsåret på de citeringar som dokumenten 
mottar (Diodato 1994, s. 119). En synkron undersökning granskar distributionen av 
citeringar till dokument av olika åldrar under en given tidsperiod (Egghe & Rousseau 
1990, s. 276). Till de diakrona indikatorerna på litteraturens föråldrande hör exempelvis 
half-life, medan ett exempel på en synkron indikator är Price index. De nämnda måtten 
är designade att mäta föråldringskännetecken av ett ämnesområdes och en tidskrifts 
litteratur, eller att hjälpa till med att skilja mellan hård och mjuk  vetenskap samt mellan 
snabbt och långsamt mottagande av vetenskaplig information (Glänzel & Moed 2002, s. 
178). All vetenskaplig litteratur föråldras inte lika snabbt, naturvetenskaplig litteratur 
anses ha en kortare livslängd än humanistisk litteratur eftersom man inom 
naturvetenskapen är beroende av nyare forskning än exempelvis humaniora. Eftersom vi 
endast kommer att använda oss av den synkrona indikatorn Price index i denna uppsats 
förklaras denna närmare nedan. 
 

6.3.1.1 Price Index 

 
Price Index är ett mått på hur aktuella citaten i ett dokument, i en tidskrift eller inom ett 
helt ämnesfält är. Det är kvoten mellan antalet citat som inte är äldre än fem år gamla 
och det totala antalet citat (Diodato 1994, s. 131f). Price index visar andelen citat som är 
högst fem år gamla vid tiden för publiceringen (von Ungern-Sternberg 2000, s. 10).  
 
Derek de Solla Price, som är upphovsman till Price index, delade in litteraturen i tre 
olika delar. Han beskrev dokument med över 42% av de citerade dokumenten från den 
senaste femårsperioden som ”forskningsfront”, även kallad hård vetenskap. Här hittar 
man i regel naturvetenskapliga ämnesområden. Motsatsen, det vill säga en mjuk 
vetenskap ligger mellan 21-42% av de nya dokumenten. Här hittar man oftast 
samhällsvetenskapliga ämnesområden, kallas även för ”normal” vetenskap. Litteraturen 
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under 21% ansågs som föråldrad. Price kallar detta för ”stagnerad vetenskap” där man 
till största delen använder sig av äldre litteratur exempelvis inom humaniora (Price 
1968, s. 165f). Detta är Derek de Solla Price modell över måttet, vi kommer i denna 
uppsats endast dela in litteraturen i hård eller mjuk  vetenskap. Den hårda ligger då över 
42% medan den mjuka ligger under 42%. Måttet Price index visar om en vetenskap är 
dynamisk eller statisk. Med dynamisk menas om det inom vetenskapen tillförs ny 
information eller om vetenskapen stagnerat i utvecklingen, med det sistnämnda menas 
att vetenskapen är statisk. Resultaten man får med Price index ska sättas i samband med 
hur publikationer används och visar på vikten av nya dokument inom en vetenskap. 
Tillväxt och föråldrande är omvända funktioner, ju snabbare tillväxten av litteratur sker 
i ett ämnesfält, desto snabbare föråldras litteraturen också. Litteraturen föråldras alltså 
under en kortare tid. 
 
Price valde tidsspannet fem år eftersom han ansåg att det inom det var rimligt att se 
proportionerna av referenserna. Han ansåg att tio år var för mycket och tre för lite. Han 
tycker även själv att för ett ämne som är helt ”forskningsfront” ligger procentsatsen 
omkring 75-80%. Menar vidare att det inte behövs någon referensantalsgräns för 
undersökningar. Dessa kan ske både på makro- och mikronivå. Man kan alltså endast 
välja att utvärdera en tidskrift, en institution eller en artikel (Price 1968, s. 165f). 
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7. Tidigare forskning    

 
I detta kapitel presenteras tidigare utförda bibliometriska studier som knyter an till 
undersökningsområdet för denna uppsats. Det har inte varit helt lätt att hitta 
bibliometriska studier inom ämnesområdet medicinsk etik eftersom de inte är vanliga. 
Vi har för vårt uppsatsämne endast kunna hitta tre stycken relevanta studier där 
bibliometriska metoder kartlagt olika medicinska områden. Studierna är indelade efter 
metod. 
 
Bibliografisk koppling 
 
Som tidigare nämnts har vi i vår uppsats använt oss av den bibliometriska metoden 
bibliografisk koppling. Vid sökning efter artiklar inom det medicinska ämnesområdet 
där samma metod använts fann vi att författaren Don R. Swanson (1987) skrivit en 
artikel om hans undersökning av logiskt och bibliografiskt kopplad litteratur. Med 
logiskt kopplad litteratur menar Swanson att det i litteraturen inom ett speciellt 
ämnesområde kan förekomma vetenskapliga tankegångar som kan besvaras eller följas 
upp i andra publicerade dokument utan att de känner till varandras existens. 
 
Han har i sin studie undersökt 25 stycken biomedicinska artiklar som i huvudsak 
handlar om argumentet att dietfiskolja kan orsaka vissa blodförändringar. Dessa artiklar 
har han jämfört med 34 stycken artiklar som handlar om hur vanligt det är att 
blodförändringar kan lindra Raynauds syndrom. De två litteraturgrupperna är kopplade 
genom påståendet att dietfiskolja med fördel kan användas av Raynaudspatienter. Hans 
syfte är att föra samman dessa artiklar och pröva påståendet genom att undersöka om 
logiska kopplingar mellan fiskoljelitteraturen och Raynaudslitteraturen finns, om 
kopplingar som är medicinsk och fysiologiskt baserade finns etablerade i artiklarna. 
Han prövar hypotesen genom att låta A stå för dietfiskolja, B för en mängd olika 
blodförändringar och C står för förbättrandet av Raynauds sjukdom. Hypoteserna att 
dietfiskolja ger blodförändringar (A orsakar B) och att blodförändringar förbättrar 
Raynauds syndrom (B orsakar C) har båda rikligt med publicerade bevis och 
bakgrundsfakta, därför vill nu Swanson föra samman dem för att undersöka om A kan 
vara en orsak till C. Hans syfte är alltså att undersöka om dietfiskolja kan hjälpa eller 
bota människor med Raynauds syndrom. Detta påstående har aldrig publicerats. 
 
De två olika litteraturgrupperna har sammanlagt 59 stycken referenser. Referenserna 
studerades uttömmande utifrån gemensamma deskriptorer och citeringar samt utifrån de 
bibliometriska metoderna bibliografisk koppling och cocitering. Han har efter sökning i 
några större databaser kunnat konstatera att hans urval på 59 stycken referenser långt 
ifrån motsvarar all den litteratur som skrivits i ämnet. Urvalet är dock inte tänkt att 
utgöra ett statistiskt urval, utan syftar endast till att testa de redan nämnda argumenten 
och hypoteserna. Hans urval baserar sig på de artiklar som visar den bästa logiska 
kopplingen till varandra. 
 
Vid deskriptorundersökningen användes databasen Dialog® Medlines 
fullformatsregister. Där laddades de 59 olika referenserna ned, därefter listades 
deskriptorerna efter frekvens. Vissa frekventa deskriptorer togs dock bort, exempelvis 
termer som inte säger något i detta sammanhang. Därefter söktes olika databaser 
igenom med de listade termerna för att se om några av träffarna utgörs av information 
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angående det andra ämnet. Bland annat användes söksträngen ”Raynaud´s disease” 
eftersom den är den mest frekventa deskriptorn (28 gånger) från Raynaudsgruppens 
litteratur. Inga poster eller kopplingar mellan de olika litteraturgrupperna hittades dock, 
inte ens med andra deskriptorer från samma litteraturgrupp. Därefter utfördes en 
cociteringsanalys och en analys av den bibliografiska kopplingen.  
 
Ingen av de 25 stycken fiskoljeartiklarna citerade någon av de 34 stycken artiklar om 
Raynauds syndrom, eller tvärtom. Ur denna synvinkel är dessa två litteraturgrupper 
ömsesidigt isolerade från varandra och för att sätta perspektiv på den bibliografiska 
isolationen så visar resultatet att det finns 34 stycken citeringar från arton stycken 
artiklar inom fiskoljegruppen till tolv stycken artiklar inom samma grupp. Det finns 
dessutom 64 stycken citeringar från 27 stycken artiklar inom Raynaudsgruppen till arton 
stycken andra artiklar inom samma litteraturgrupp. 
 
Undersökningen visar vidare att det finns bibliografiskt kopplade dokument, men 
överraskande få. Det finns endast tretton stycken kopplade par mellan fiskolje- och 
Raynaudsgruppen. Däremot är dessa inte logiskt kopplade med varandra. Endast nio 
stycken artiklar är citerade av bidrag från de två litteraturgrupperna. Som kontrast, 98 
stycken citerade artiklar kopplar bidrag ur fiskoljegruppen internt, 100 stycken citerade 
artiklar kopplar bidrag i Raynaudsgruppen internt. Vissa av de citerade artiklarna som 
utgör den bibliografiska kopplingen är citerade fler än en gång, detta gör att det totala 
antalet kopplade par är större än antalet citerade artiklar. De tretton paren analyseras 
djupare men först ska de jämföras med den interna bibliografiska kopplingen som de 
ovanstående 98 respektive 100 citerade artiklarna ger upphov till. Bland de 300 möjliga 
par inom fiskoljegruppen är endast 27 stycken inte bibliografiskt kopplade 
överhuvudtaget. Genom att definiera kopplingsstyrkan som antalet referenser som två 
olika artiklar båda citerar, kopplas 48 stycken par vid kopplingsstyrkan ett, 61 par vid 
styrkan två, 51 par vid styrkan tre och 113 par vid styrkan fyra eller högre. 
Raynaudsgruppen är inte lika tungt kopplad internt. Av 561 möjliga par är 391 par inte 
kopplade alls, medan 97 är kopplade vid styrka ett. Vid styrka två kopplas 32 par, 26 
par vid styrka tre och 15 par kopplas samman vid fyra gemensamma referenser eller 
mer. Om man jämför dessa siffror med de tretton par som kopplades samman genom att 
slå ihop de två litteraturgrupperna, alla vid styrka ett, är det totala antalet gemensamma 
referenser väldigt lågt.  
  
Vid en djupare analys av de tretton bibliografiskt kopplade paren upptäcker Swanson att 
sex stycken par har kopplats samman på grund av referenser till information om ofta 
använda laboratorietekniker, som då inte har något att göra med den logiska kopplingen 
mellan fiskolja och Raynauds syndrom. I två andra fall har varje bidrag i paret helt olika 
aspekter på samma artikel, så inte heller då finns någon logisk koppling. Tre av de 
kvarvarande fem paren är kopplade på grund av generell bakgrundsfakta som inte heller 
har något med den logiska kopplingen att göra. Så, till slut, återstår då två par. Två 
artiklar från fiskoljegruppen är sammankopplade med en artikel från Raynaudsgruppen. 
Dessa tre artiklar citerar alla den samma tidigare artikeln av samma skäl, den handlar 
om blodöverviskositet/seghet. Alltså har han hittat en bibliografisk koppling som även 
har en logisk koppling, men detta är en tunn skörd jämfört med helheten. 
Cociteringsanalysen gav inga signifikanta svar överhuvudtaget. 
 
Det han ville visa och åstadkomma med sin studie var att ett nätverk av två logiskt 
sammankopplade vetenskapliga litteraturer inte alltid måste vara bibliografiskt 
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kopplade. För när det saknas bibliografiska kopplingar men logiska kopplingar finns, 
kan detta innebära att oupptäckt ny kunskap existerar eller att gömda hypoteser i redan 
publicerad kunskap finns.  
 
Avslutningsvis konstaterar Swanson att hans undersökning lett fram till fler problem än 
lösningar. Han menar att denna undersökning måste utökas för att verkligen ta reda på 
om de två litteraturgrupperna kan kopplas till varandra. Han ser dock inte denna studie 
som misslyckad utan som ett bidrag till framtida forskning.  
 
Klusteranalys 
 
Författarna Clive Baldwin, Julian Hughes, Tony Hope, Robin Jacoby och Sue Ziebland 
(2003) har i sin artikel Ethics and Dementia: mapping the literature by bibliometric 
analysis kartlagt ämnesområdet demens genom att använda bibliometriska metoder. 
Deras undersökning erbjuder en överblick över den litteratur som handlar om etik och 
demens under åren 1980-2000 genom att de analyserat samförekomsten av termer. 
Denna bibliometriska metod kallas vanligen för cowordanalys. Cowordanalys22 baseras 
på att den upprepade samförekomsten av termer genomgående i litteraturen i en 
disciplin indikerar att förhållandet mellan dessa termer har någon signifikans inom 
disciplinen. Nyckelordsanalys är en typ av cowordanalys, den baseras helt på 
deskriptorer som valts ut av professionella indexerare.  
 
En bibliografi över ämnet etik och demens listades efter litteratursökningar i fjorton 
stycken medicinska, vetenskapliga, psykologi-, socialvetenskapliga samt bioetiska 
databaser. De nedladdade referensernas nyckelord, titlar och abstract användes sedan för 
att kategorisera varje listat objekt utifrån om de handlar om etiska frågor (”stora 
artiklar”) eller om de endast lyfter fram etiska frågor som ett underordnat problem 
(”små artiklar”). När de ”stora artiklarna” väl blivit identifierade, listades deras 
deskriptorer och därefter klustrades de efter likhet. Detta ger förhoppningsvis 
grupperingar som visar upp en stor innehållslig likhet. De ”små artiklarna” undersöktes 
manuellt för medräkning eller uteslutning efter de ”storas” kategorilista över ämnen. 
Den slutgiltiga listan efter undersökningen innehöll 1297 stycken sammanlagda artiklar, 
474 stycken ”stora” och 823 ”små”.  
 
Varje artikel blev kodad med en eller flera ämneskoder genom visuell undersökning av 
nyckelord, titlar samt abstracts för varje artikel. 773 stycken artiklar (59,6%) var 
tilldelade två eller fler koder medan 66 stycken artiklar (5%) kodades som generella 
artiklar eftersom de handlade om etik i allmänhet utan någon anknytning till 
demensfrågor. Koderna lades sedan till i SPSS:s (Statistical Package for the Social 
Sciences) databas och utifrån samförekomstfrekvenserna skapas matriser. För att vidare 
kunna kartlägga disciplinen användes nätverksanalysprogrammet Netminer som med 
hjälp av matriser skapar tvådimensionella kartor. Dessa kartor kallar författarna för 
”stjärnhimlar” eftersom de visar samförekomsten av kategorier visuellt med noder. 
Noderna placeras på kartan efter hur starkt förhållandet mellan de olika 
ämneskategorierna är. De visar även konstellationer av problem inom ämnet etik och 
demens samt ämnets förändringar över tid. Klustringen gav nitton olika 
ämneskategorier. De är baserade på procentsatser av ämneslitteraturen.  

                                                 
22 Se kapitelavsnitt 4.2.2 
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Resultatet av undersökningen gav att det under perioden 1980-1989 var 
ämneskategorierna livets slut, matning samt behandlingsfrågor som var de närmast 
relaterade frågorna i litteraturen. Det var alltså dessa ämnen som diskuteras mest 
frekvent tillsammans. Under perioden 1990-2000 var avståndet mellan noderna större, 
alltså diskuterades ämnen mera enskilt då istället för tillsammans med varandra. Detta 
beror på att procentsatsen för nyckelordssamförekomsten var lägre. Exempelvis fortsatte 
matningsdiskussionerna över denna period men relationen till de andra ämnena 
försvagades, diskuterades alltså mer som ett enskilt ämne 1990-2000 än det gjorde 
under 1980-talet. Det största undantaget är den nära relationen mellan frågor kring 
informerat samtycke och forskning. I mitten av kartan hittas ämnena livets slut, 
professionell vård, beslutsfattande och patienträttigheter. 
 
När de analyserade ämneskategorierna närmare delades in i en stjärnhimmels olika 
beståndsdelar stod stjärnorna för de klassiska ämnena på natthimlen. De förekommer 
konsekvent i litteraturen. Här hittar man ämnen som beslutsfattande, professionell vård, 
livets slut och behandlingsfrågor. Matning och lagfrågor är också stjärnämnen men de 
förekommer något blekare än de andra. Intresset för dessa ämnen har hållit i sig under 
alla de 20 åren. Härnäst på stjärnhimlen hittar vi pulsarerna som är de ämnen som 
fluktuerar i intensitet. De kommer, försvinner för att sedan dyka upp igen. Den enda 
kategori som kan klassificeras som en pulsar är genetik. Sist kommer stjärnfallen som är 
de etiska frågor och problem som hastigt blossar upp på natthimlen men som lika 
plötsligt försvinner. Det klaraste stjärnfallet är ämneskategorin livskvalité.  
 
Under den undersökta 20-årsperioden har ett ökat intresse för forskning kring etiska 
frågor angående demens kunnat märkas. Detta indikeras av två trender, dels genom 
distributionen av forskningsstudier över perioden samt genom den förändrade balansen 
mellan artiklar som rapporterar forskningsstudier och fallstudier. Av nyckelorden från 
de bibliografiska posterna blev 226 stycken artiklar identifierade som forskningsstudier 
medan 203 stycken var fallstudier. Under de första tio åren publicerades 45% av 
fallstudierna för att sedan under de tio sista öka något till 55%. Däremot blev hela 85% 
av forskningsstudierna publicerades under det sista årtiondet. 
 
Genom deras metodval, nyckelordsanalys i kombination med klusteranalys, tillåts 
författarna att kartlägga den intellektuella strukturen över disciplinen och dess 
förändringar över tid. Deras undersökning visade att litteraturen om etik och demens 
domineras (64,6%) av fyra stycken huvudämnen: professionell vård, problem och 
frågor kring livets slut, beslutsfattande och behandling. Analysen av dessa breda ämnen 
visade hur de förändrar sig över tid och vilka underavdelningar de innehåller. 
Exempelvis ingår det i ämneskategorin livets slut diskussioner kring aktiv och passiv 
dödshjälp samt medhjälp till självmord. Deras roller har skiftat mellan åren, ibland har 
det ena varit mera omtalat än det andra. Passiv dödshjälp har från i början av 1980-talet 
gått från en underkategori till att numera vara ett eget ämne. Vidare har man kunnat 
upptäcka nya etiska områden och att några flyttat från diskussionernas periferi till dess 
centrum. Författarna märkte också att litteraturen under tidsperioden 1980-2000 oftare 
diskuterade enskilda ämnen istället för att diskutera relationer mellan olika etiska 
områden. 
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Price index 
 
I artikeln Nursing research in Spain: bibliometrics of references of research papers in 
the decade 1985-1994 har Carmen Pardo och fyra andra spanska författare och forskare 
analyserat vårdforskningen i Spanien med olika bibliometriska metoder. Deras syfte var 
att undersöka bibliografiska referenser i spanska vårdartiklar och analysera deras 
förändring under tidsperioden 1985-1994. Det mest intressanta med denna artikel är att 
de använt sig av, precis som vi, föråldringsindikatorn Price index. På grund av detta 
kommer vi i första hand att koncentrera oss på deras föråldringsundersökning. 
 
I sin undersökning har de återvunnit referenser från de spanska vårdtidskrifterna 
Enfermeria Cientifica, Revista ROL de Enfermeria, Enfermeria Clinica och Enfermeria 
Integral. De fyra tidskrifterna valdes eftersom de hade den högsta vetenskapliga 
produktiviteten samt för att de utges med jämna mellanrum i Spanien. Även tidskriften 
Nursing Research 1993-1994 valdes men med syftet att utgöra en kvalitativ jämförelse. 
De ville jämföra kontrasterna mellan de viktigaste resultaten. Många bibliometriska 
index används i undersökningen, bland annat Price index. 
 
Totalt fanns det 283 stycken utgivna tidskriftsnummer och 216 stycken av dem valdes 
ut genom ett klusterstickprov (cluster sampling) så att det blev proportionellt bland de 
studerade vårdtidskrifterna. Dessa nummer innehöll 622 stycken forskningsartiklar, 
deras referenser kom att utgöra analysmängden. 
 
Undersökningsområdet för studien utgjordes av bland annat antalet bibliografiska 
referenser till böcker och till tidskrifter samt språket på de bibliografiska referenserna. 
De har här delat upp tidskrifterna i fyra olika kategorier genom att skilja på spanska och 
utländska tidskrifter samt spanska eller utländska vårdtidskrifter. Även böcker delades 
upp i kategorierna böcker publicerade i Spanien eller böcker publicerade utomlands. 
Även olika självständiga variabler kan urskiljas: publikationsår för Price index, antalet 
författare (collaborative index), dokumenttyp, institution samt det huvudsakliga ämnet 
för artikeln. Den geografiska spridningen undersöktes med Insularity index som 
undersöker hur många procent av referenserna som publiceras i samma land som 
artiklarna. 
 
Av deras undersökning kunde följande slutsatser dras. En tillväxttendens bland 
vårdartiklar i allmänhet upptäcktes, även bland artiklar skrivna på engelska. Trots detta 
är det spanska språket som är det mest frekvent användna, spanskan låg på 60,3% mot 
engelskans 36,1%. Den mest citerade tidskriften var Revista ROL de Enfermeria, på 
andra plats kom Enfermeria Cientifica och på tredje Enfermeria Clinica. 
Ämnesbestämningen grupperade in artiklarna i tolv olika stora ämnesområden. Bland de 
större grupperna hittar man exempelvis ämnen som allmän hälsovård, barnavård samt 
mödravård. Ett av delmålen med själva undersökningen var att förbättra 
identifikationen av de huvudsakliga kunskapsområden som ingår i spansk 
vårdforskning, trots detta beskriver de ämnesindelningen väldigt knapphändigt. 
Undersökningen av antalet bibliografiska referenser till spanska böcker visade att de 
ökat. Även ett högre antal referenser till tidskrifter 58,6% än till böcker 41,4%. 
Referenser till spanska vårdtidskrifter låg på 15,1% medan de utländska låg kring 3%. 
Undersökningen av de bibliografiska referenserna kan sammanfattas med att den 
vetenskapliga kommunikationen ökat i alla avseenden, ibland mer och ibland mindre.  



 31 

De ville även undersöka antalet referenser som publicerats de fem sista åren. Denna 
undersökning genomfördes med föråldringsindikatorn Price index. Deras undersökning 
av 2937 stycken korresponderande referenser till publikationer de senaste fem åren 
visade att Price index låg på 44%. Åldern på referenserna placerar den spanska 
vårdforskningen mellan den ”hårda” och den ”mjuka” vetenskapen. Om man 
undersöker de enskilda tid skrifternas Price index så låg de alla runt 44%, endast 
Enfermeria Clinica låg högre på 50,1%. De tror att detta beror på att färre artiklar tagits 
från tidskriften Enfermeria Clinica på grund av att den är yngre än de andra 
tidskrifterna. Att Enfermeria Clinica står ut och har ett högre Price index som 
vårdtidskrift beror, enligt författarna, nog på att den innehåller ett högre antal 
forskningsartiklar samt referenser per artikel.  
 
Anmärkningsvärt var att åldern på referenserna för tidskriften Nursing research var 
mycket lägre än för alla de andra tidskrifterna. Här var procentsatsen nere i hela 31.5%. 
Detta kan bero på att artikelförfattarna i tidskriften använder sig av en mera klassisk 
litteratur i deras referenser. Så kan vara fallet då publikationerna konstituerar riktlinjer 
för undersökningarna samt ämnet för studierna. 
 
Syftet och målet med undersökningen var att ge en överblick över den publicerade 
vårdforskningen i Spanien och att kunna rapportera olika kännetecken inom forskningen 
och om hur ämnet förändras över tid. För att göra det ansågs de bibliometriska 
metoderna som de mest passande. De ville undersöka om man kunde urskilja trender 
och nya forskningsområden inom ämnesområdet, exempelvis mentalvård, äldrevård och 
vårdutbildning. 
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8. Metod 
 
I detta kapitel presenteras de metoder vi använt oss av i vår studie för att kunna besvara 
de fyra forskningsfrågorna. Vi börjar med att beskriva bibliografisk koppling som 
därefter följs av vilka variabler vi använt oss av. Vidare beskriver vi hur insamling av 
data gått till. Sedan följer en presentation dels av måttet Jaccard index dels 
klusteranalys. Vi redogör sedan för hur och varför vi använt oss av måttet Price index. 
Sist i kapitlet presenteras hur frekvensberäkningen av författare och institutioner har 
genomförts. 
 
Bibliografisk koppling och verktyget Bibexcel 
 
För att kunna ta fram de kopplingar som finns mellan dokumenten inom medicinsk etik 
har vi använt oss av verktyget Bibexcel23. Bibexcel är ett gratis nedladdningsbart 
verktyg som skapats av professor Olle Persson på Inforsk. Umeå universitet i Sverige. 
Bibexcel är designat för att analysera bland annat bibliografiska data och data som kan 
produceras med hjälp av programmet Excel. Med hjälp av detta verktyg gjorde vi de 
bibliografiska kopplingarna24 som finns mellan de olika dokumentens referenslistor. 
Med hjälp av Bibexcel grupperades artiklarna utifrån hur många gemensamma 
referenser de har. Omfånget av antalet gemensam referens är 1-6 stycken. I tabellen 
nedan (Tabell 1) visas de dokument som har 3-6 gemensamma referenser.  
 

 
Tabell 1 . Tabellen visar de dokumentspar som har mellan 3-6 gemensamma referenser. Vidare visar 
tabellen vilka dokument det avser och antalet referenser ett dokument har. 
 
 
Variabler 
 
För att kunna utföra en undersökning med hjälp av metoden bibliografisk koppling har 
vi i vår studie använt oss av ISI:s citeringsindex SCIE. Som tidigare nämnts är ett 

                                                 
23 http://www.umu.se/inforsk/Bibexcel/index.html  
24 Se kapitelavsnitt 4.2.1.1 

antal gemensamma 
referenser doknr antal refs. doknr antal refs. 

6 98 28 329 49 
6 194 36 201 29 
5 109 24 249 22 
5 233 42 234 28 
4 42 26 71 18 
4 99 28 100 17 
4 224 22 233 42 
3 24 80 221 13 
3 64 13 173 21 
3 75 20 335 22 
3 130 39 323 49 
3 193 26 194 36 
3 193 26 201 29 
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citeringsindex en utmärkt och vanlig källa att hämta data ifrån när man skall utföra 
citeringsanalyser. Skälet är att man i Citation Index ger uppgifter om vilka 
författare/vetenskapliga artiklar som citerats samt vilka författare/artiklar/tidskrifter som 
citerade dem. Dessa citeringar baseras på artiklarnas referenslistor i de tidskrifter som 
indexeras i databasen (Hanson 2002, s. 4). Från SCIE undersökte vi alla artiklar som 
blivit indexerade i tidskrifterna Bioethics och Journal of medical ethics (JME) under 
åren 2001-2003. Begränsningen av årtalen gjordes eftersom vi ville ta fram ett så kallat 
”snapshot” av hur forskningsområdet ser ut i dag. Det är därför inte nödvändigt att ta ett 
längre tidsspann än det vårt datamaterial har. Detta gäller även för frekvensberäkningen 
av författare och institutioner eftersom resultatet skall avspegla dagens mest produktiva 
författare och institutioner och inte ge en historisk utveckling av ämnet medicinsk etik. 
Valet av tidskrifter beror på att de är de enda som renodlat behandlar ämnesområdet 
medicinsk etik i SCIE. Det är följaktligen dessa två tidskrifters bibliografiska poster 
som utgjort vårt källmaterial. Tidskriften Bioethics publiceras sex gånger per år av 
Blackwell Publishing i England och behandlar frågor kring etiska och lagliga problem 
inom medicinsk etik. Även JME utkommer sex gånger per år och ges ut av B M J 
Publishing Group i England. Tidskriften tar upp alla aspekter av medicinsk etik. För att 
få en artikel publicerad i dessa tidskrifter måste dessa först ha genomgått en peer 
review. Tidskriften Bioethics ges ut i både tryckt och elektronisk form på Internet25. På 
tidningens hemsida finns instruktioner till hur författarna skall utforma en artikel för att 
den skall kunna godkännas och publiceras. JME ges också ut i både tryckt och 
elektronisk form på Internet26. Precis som för Bioethics måste dessa artiklar genomgå en 
”sluten” peer review. Detta innebär att artikeln godkänts av en expert inom ämnet och 
att författaren inte får reda på vem som granskat deras artikel. Bioethics inskickade 
manuskript skall dock vara anonyma när de granskas vilket inte gäller för JME. 
Antagligen för att Bioethics genom detta system vill frångå problem som till exempel 
jäv och subjektivitet.  JME ska emellertid så småningom frångå det äldre slutna 
systemet och börja använda sig av open peer review. Orsaken till det är att man anser att 
det finns för många nackdelar med det slutna peer review systemet. Några av dessa 
nackdelar är att författarna inte får reda på vem som granskat deras artikel, det är en 
långsam process, dyr, subjektiv och lätt att missbruka. Det första steget som JME skall 
ta går ut på att författaren som skrivit artikeln får namnen på både de personer som 
granskat artikeln och de övrigt inblandade i processen. Så småningom har tidningen 
tänkt sätta ut namnen på de personer som granskat texten längst bak i artikeln.  
 
Vad man dock måste tänka på när det gäller våra tidskrifter är att dessa endast är en 
liten del av hela marknaden och båda härstammar från Storbritannien. ISI:s databaser är 
trots detta en viktig arena för resultatspridning inom forskningsområden men man måste 
se på urvalet av tidskrifterna som representation av endast denna del av marknaden 
(Persson 1991, s. 11).  
 
Insamling av data 
     
För att få fram de poster som skall utgöra vårat källmaterial sökte vi i med hjälp av 
”Advanced search” i gränssnittet WoS.  Totalt 676 bibliografiska poster laddades ner. 
Posterna refererade till flera olika sorters dokument (se Fig. 4).  
 

                                                 
25 http://www.blackwell-synergy.com/rd.asp?code=BIOT&goto=journal  
26 http://jme.bmjjournals.com/  
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351 Article 
141 Book Review 
122 Editorial Material 
31 Letter 
22 News Item 
4 Review 
2 Reprint 
2 Biographical-Item 
1 Correction 
 
Fig. 4 Funna dokumenttyper i de två tidskrifterna Bioethics och Journal of medical ethics. 
 
Vi har valt att enbart använda oss av artiklar eftersom de ger en bättre inblick i den 
formella kommunikationen och även genomgått en kvalitetsgranskning innan de blivit 
publicerade. Eftersom tidskrifter har en relativt snabb utgivning av nya artiklar innebär 
det att man med hjälp av bibliografisk koppling kan ta fram den information som 
behövs för att se hur ett forskningsområde ser ut i dagsläget. 
 
Efter sorteringen utvanns 351 stycken artiklar. Av dem kunde sedan 185 artiklar tas bort 
på grund av att de antingen saknade referenser eller saknade gemensamma referenser 
med någon av de övriga artiklarna. Ur materialet bildades 303 par (kopplingar), det 
återstod då 166 stycken unika citerande artiklar som utgör underlaget. 

 
Jaccard index 
 
I bibliografisk koppling utgår man som tidigare nämnts ifrån de referenser som finns i 
källförteckningen. Ett problem som uppstår när man utgår ifrån referenser är att olika 
källförteckningar ha r olika antal referenser, det vill säga längden på referenslistorna 
varierar mellan olika dokument. Denna variation mellan referenslistornas längder måste 
man ta hänsyn till när man skall räkna ut kopplingsstyrkan mellan olika dokument. Med 
hjälp av måttet Jaccard index kan detta problem lösas. Måttet mäter i detta sammanhang 
kopplingsstyrkan mellan två referenslistor och normaliserar för referenslistornas längd. 
Låt d1 och d2 vara dokument. Låt a1 (a2) vara antalet referenser för d1 (d2), och låt a vara 
antalet gemensamma referenser för d1 och d2. Jaccard index för d1 och d2, ),( 21 ddJ , 
definieras enligt: 
 

( ) aaa
a

ddJ
−+

=
21

21 ),(  

 
 
En normalisering av referenslistorna bör således göras för att man inte ska få en stor 
mängd artiklar som har lika många kopplade enheter eller endast en. Om detta inte görs 
uppstår problem med att skilja dokumenten åt. Efter att man beräknat likhetsmåtten kan 
dokumenten vidare grupperas med hjälp av olika klustringsmetoder. 
 
Klusteranalys 
 
I bibliometriska analyser kan man använda sig av kompletterande statistiska tekniker. 
När man analyserar tre eller fler variabler samtidigt kallas det för Multivariat Analys 
(MVA). Teknikerna som vanligen innefattar MVA är klusteranalys och Multi 
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Dimensional Scaling (MDS). Oftast används teknikerna i kombination med varandra för 
att öka tolkningsbarheten av de resultat man fått fram. I vår uppsats används endast 
klusteranalys. MDS är ett antal tekniker som använder sig av närhetsvärden som indata. 
Av de indata som används skapas sedan med hjälp av en dator två- eller 
flerdimensionella kartor. Man kan med MDS hjälp beskriva olika objekts strukturer. 
Exempelvis kan man göra en karta som visar på de inbördes förhållanden som finns 
mellan olika författare inom ett ämnesområde. MDS är enkelt uttryckt en samling 
matematiska tekniker som möjliggör för forskarna att blottlägga den ”dolda strukturen” 
i databaser och som underlättar tolkning av data (Kruskal & Wish 1978 s. 5). 
 
Klusteranalys är en allmän term för olika matematiska metoder. Klustring innebär att 
man grupperar de objekt som är mest lika varandra i olika homogena grupper eller 
kluster. I vår analys innebär det grupperingar av dokument som har gemensamma 
referenser. För att nämna några klustringsmetoder finns hierarkisk klustring och 
variable level clustering. Den kanske vanligaste klustringsmetoden som används är 
Single linkage clustering (SLINK) (Romesburg 1984, s. 317). Klusteranalysen har sin 
utgångspunkt i en matris27. Kolumnerna i matrisen står för objekten, de objekt vilka 
likheter till varandra vi vill uppskatta. Matrisens rader står för attributen, objektens 
egenskaper (Romesburg 1984, s.10). Principen bakom SLINK är att man börjar med att 
söka efter de två mest lika objekten i en matris. För att ett objekt vidare ska kunna bli 
medlem i ett kluster måste det visa på likhet med ett av de objekt som tidigare klustrats 
samman. Det objekt som först förs samman till klustret är det som har störst likhet med 
dessa objekt. Därefter tas det objekt som är näst mest lik något av de tidigare klustrade 
objekten. Denna process fortsätter på samma sätt tills alla objekt har klustrats. Metoden 
kallas även ”nearest neighbour clustering method” (Romesburg 1984, s. 317).  
 
Efter insamlingen av vårt källmaterial och efter att vi utfört den bibliografiska 
kopplingen mellan dokumenten genomförde vi på detta underlag en klusteranalys. Den 
klustringsrutin som Bibexcel bygger på är den ovan nämnda SLINK. I programmet 
kallas den för Persson´s party clustering. Hur klustringsrutinen fungerar beskrivs i 
Bibexcels hjälpfil på följande sätt: 
 
Imagine you have the following list of pairs: 
 
10 A B 
9 D F 
8 B C 
7 A C 
6 F G 
5 H I 
4 A H 
 
Note that the pairs are sorted by a co-occurrence frequency in column 1, 
and that the pair-list also must have tabs separating the two units of a pair. 
 
The clustering routine will have the following sequence of events: 
(the pairs are invited to a party): 
 

                                                 
27 En matris är ett schema som består av ett antal kolumner och ett antal rader 
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A-B comes first, have to wait in hall  
 D-F comes next, have to wait in hall. 
 B-C comes next, forms a cluster-table with A-B in the room 
 A-C comes next, will be deleted since A-C already in room 
 F-G comes next, will not find a friend in room 
  Goes to the hall and finds D-F and 
  Then D-F-G will form a cluster in the room 
 H-I comes next, have to wait in hall 
 A-H comes next, H will cluster with A-B-C 
  then searches the hall and finds H-I 
  I will cluster with A-B-C-H 
 
Cluster 1 will hold: A-B-C-H-I 
Cluster 2 will hold D-F-G 
 
Liksom i SLINK kan vi även här se att i Bibexcels klustringsrutin behöver objekten 
bara visa likhet med ett av objekten i ett visst kluster för att få ingå i detta. Dessa objekt 
är på samma sätt som i SLINK ömsesidigt uteslutande och kan endast förekomma i ett 
kluster vid samma tillfälle.  
 
Vid klustringen skapades allt som allt 24 kluster. För att kunna bestämma 
ämnesinnehållet för varje forskningstema studerades de artiklar som varje kluster 
innehöll. Detta gjordes med avseende på titlar, ID-ord och abstract. Titlar kan ge en mer 
aktuell bild av forskningen och därigenom ge en högre precision på dess innehå ll. Att 
enbart utgå från titlar fungerade dock inte för att få fram ämnesinnehållet i stort för 
varje enskilt kluster. Orsaken till det var att många titlar var vaga och otillräckliga när 
det gäller att beskriva ämnesinnehållet. För att bättre kunna beskriva ämnesinnehållet 
utgick vi därför även ifrån de ID-ord och abstract som artiklarna innehöll. Tanken med 
att använda oss av ID-ord var att dessa skulle fånga upp de artiklar som hade en vag 
titelformulering (då med tanke på artikelns innehåll). Med hjälp av artiklarnas abstract 
kunde vi sedan få fram de uppgifter som behövdes för att fastställa de olika 
forskningstemana.  
 
Price index 
 
För att svara på frågan om vi kunde se några skillnader mellan de identifierade 
forskningstemana med avseende på åldern hos de verk som citeras av artiklarna inom ett 
forskningstema har vi använt oss av måttet Price index. Som tidigare nämnts är Price 
Index ett mått på hur aktuella citeringarna i ett dokument, i en tidskrift eller inom ett 
helt ämnesfält är. Vi har för varje forskningstema räknat ut åldern på de citeringar som 
finns i dessa. Hur det gjordes beskrivs nedan.  
 
Man börjar med att i Bibexcel lista referensernas publikationsår.  
Exempel: 
 
1998 
1997 
2003 
1999 
2001 
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Sedan lägger man till (i Bibexcel) publiceringsåret för den artikel som citerar 
ovanstående referenser.  
 
 
Exempel: 
 
1998/2003 
1997/2003 
2003/2003 
1999/2003 
2001/2003 
 
Därefter räknas differensen ut. 
 
1998/2003 -5 
1997/2003 -6 
2003/2003 0 
1999/2003 -4 
2001/2003 -2 
 
Sedan delar man antalet referenser som är fem år gamla eller yngre med det totala 
antalet referenser. I detta fall: 
 

  4 = 0,8 alltså 80%  
                                      5 
 
 
 
Frekvensanalys 
 
För att få fram vilka författare och institutioner som är de mest produktiva inom 
ämnesområdet medicinsk etik samt inom respektive forskningstema användes även här 
verktyget Bibexcel. För att få fram de mest produktiva författarna och institutionerna 
utgick vi ifrån de 351 artiklarna som laddats ner från SCIE. Dessa bibliografiska poster 
användes som indata och en frekvensanalys gjordes på dels fältet författare (AU) och 
dels fältet institutioner (C1). Ur detta har vi vidare låtit programmet lista, fallande, de 
mest produktiva författarna och institutionerna.  
 
När frekvensanalys gjordes över författare och institutioner inom respektive 
forskningstema användes samma metod. Här användes emellertid de indata som finns 
över varje forskningstema. Fälten som användes i de bibliografiska posterna för denna 
forskningsfråga var även här författare (AU) och institutioner (C1). Ur detta har vi 
vidare låtit programmet lista, fallande, de mest produktiva författarna och institutionerna 
inom varje forskningstema. Detta innebär att vi här endast använde oss av de 166 
artiklar som klustrats istället för alla 351 artiklarna.  Implikationen av detta är att ett 
flertal författare och institutioner inte kommer att finnas representerade i dessa 
forskningsteman. Frågan var då om detta kommer att visa sig genom att vi får ett 
felaktigt och vinklat resultat. Hypotetiskt skulle detta kunna innebär att den författare 
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som skrivit flest artiklar inte finns representerad i dessa forskningsteman på grund av 
detta bortfall av artiklar.  
 
När det gäller problemet om vilken författare (samförfattarskap) eller institution som 
skall tillgodoräknas en artikel löses problemet i Bibexcel genom att alla författare och 
institutioner räknas en gång var när man gör en frekvensanalys. Dock finns problem 
med institutioner eftersom det förekommer ett flertal variationer av de adresser som 
finns över en och samma institution (se Tabell 2). Detta gör att det blir problematiskt att 
avläsa de data som finns och en standardisering måste därför göras av dessa innan de 
kan användas som data.   
 

Tabell 2. Variationer av adresser till institutioner 
 

Adresser 
 
Univ Melbourne/ Royal Childrens Hosp 
Royal Childrens Hosp/ Eth Unit 
Royal Childrens Hosp/ Murdoch Childrens Res Inst 
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9. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som undersökningen gett. Resultaten är uppdelade i 
fyra olika delar, efter våra forskningsfrågor. Först presenteras de identifierade 
forskningsteman som användningen av bibliografisk koppling i kombination med 
klusteranalys har skapat. Det är 24 stycken olika ämnesindelade forskningsteman. 
Sedan redovisas Price Index för de verk som citeras av artiklarna inom varje 
forskningstema. Därefter följer de mest produktiva författarna och institutionerna inom 
ämnesområdet medicinsk etik samt inom varje forskningstema.  
 

9.1 Identifierade forskningsteman 
 
I vår undersökning har vi med Bibexcels hjälp klustrat samman de dokument som har 
gemensamma referenser. Resultaten nedan baseras på 166 stycken artiklar ur 
tidskrifterna Bioethics och Journal of medical ethics indexerade under åren 2001-2003. 
185 stycken artiklar föll alltså bort i klustringen på grund av att de saknade 
gemensamma referenser eller saknade referenser överhuvudtaget. Vid klustringen 
bildades 24 stycken olika forskningsteman som redovisas nedan. Dessa 
forskningsteman borde påvisa en innehållslig likhet, vilket nu ska undersökas. För att 
bestämma ämnesinnehållet för varje kluster söktes och studerades artiklarna med 
avseende på titlar, ID-ord och abstract. Rubrikerna försöker således fånga 
ämnesinnehållet i stort för varje enskilt kluster. Rubrikerna kan inte uttömmande 
särskilja klustrens ämnesinnehåll. Dock får vi en inblick i ämnesstrukturen som sådan 
och vilka aktuella forskningsteman som studeras. Dokumenten i klustren presenteras 
med författarnamn (AU) följt av titel (TI) och institution (C1).  
 
Forskningstema 1: Hjärtlungräddning (HLR) 
 

 

 

 
 
 
Fig. 5 Hjärtlungräddning 
 
Det första forskningstemat (se Fig. 5) kan benämnas hjärtlungräddning (HLR) endast 
med hjälp av titlarna. Vilket är gynnsamt, eftersom de tre artiklarna inte har några 
abstracts eller ID-ord. Artiklarna handlar om olika beslut kring HLR. Det kan 
exempelvis röra sig om vilken åtgärd eller behandling som behöver vidtas vid plötsligt 
hjärtstillestånd för att återställa andning och blodcirkulation. Den första artikeln handlar 
exempelvis om HLR och kostnaden för autonomi. Med autonomi menas 
självbestämmanderätt. Självbestämmanderätten är en av fyra grundläggande principer 
inom medicinsk etik. Den handlar om respekt för att varje människa har rätt att 
bestämma över sig själv, sin kropp och sin integritet.  

1. AU- Watt H TI- Decisions Relating to Cardiopulmonary Resuscitation: commentary 1: CPR and the cost of 
autonomy  
 
2. AU- Luttrell S TI- Decisions Relating to Cardiopulmonary Resuscitation: commentary 2: Some concerns 
C1- Camden & Islington Community Hlth Serv NHS Trust, London, England  
 
3. AU- Gill R TI- Decisions Relating to Cardiopulmonary Resuscitation: commentary 3: Degrading lives? C1- 
Univ Kent, Canterbury, Kent, England 
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Forskningstema 2: Etiska principer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 Etiska principer 
 

1. AU- Koch T TI- Absent virtues: the poacher becomes gamekeeper C1- Univ British Columbia, Vancouver, 
BC V6T 1Z2, Canada 
 
2. AU- Beauchamp TL TI- Methods and principles in biomedical ethics C1- Georgetown Univ, Kennedy Inst 
Eth, Washington, DC 20007 USA 
 
3. AU- Macklin R TI- Applying the four principles C1- Albert Einstein Coll Med, Dept Epidemiol & Populat 
Hlth, Bronx, NY 10463 USA 
 
4. AU- Sommerville A TI- Juggling law ethics, and intuition: practical answers to awkward questions C1- Eth 
Dept, London WC1H 9JR, England 
 
5. AU- Gardiner P TI- A virtue ethics approach to moral dilemmas in medicine  
  
6. AU- Harris J TI- In praise of unprincipled ethics C1- Univ Manchester, Sch Law, Inst Med Law & Bioeth, 
Manchester M13 9PL, Lancs, England 
 
7. AU- Fessler DMT TI- The implications of starvation induced psychological changes for the ethical treatment 
of hunger strikers C1- Univ Calif Los Angeles, Dept Anthropol, Los Angeles, CA 90095 USA  
 
8. AU- de Castro LD TI- Commodification and exploitation: arguments in favour of compensated organ 
donation C1- Univ Philippines, Dept Philosophy, Quezon City 1101, Philippines 
 
9. AU- Bell MDD TI- Non-heart beating organ donation: old procurement strategy - new ethical problems C1- 
Gen Infirm, Leeds LS1 3EX, W Yorkshire, England 
  
10. AU- Ardern-Jones A, Eeles R, Foster C, Hallowell N, Murday V, Watson M TI- Balancing autonomy and 
responsibility: the ethics of generating and disclosing genetic information C1- Royal Marsden NHS Trust, Dept 
Psychol Med, Sutton SM2 5PT, Surrey, England; Inst Canc Res, Translat Canc Genet Team, London SW3 6JB, 
England; Royal Marsden NHS Trust, London, England; Univ London St Georges Hosp, London, England 
 
11. AU- Kent A TI- Consent and confidentiality in genetics: whose information is it anyway? C1- Genet Interest 
Grp, London N1 3QP, England 
 
12. AU- Worthington R TI- Clinical issues on consent: some philosophical concerns C1- St George Hosp, Sch 
Med, Dept Pharmacol & Clin Pharmacol, Med Policy Unit, London SW17 0RE, England 
  
13. AU- Kay R, Siriwardena AK TI- The process of informed consent for urgent abdominal surgery C1- Univ 
Edinburgh, Royal Infirm Edinburgh, Dept Surg, Edinburgh EH3 9YW, Midlothian, Scotland 
 
14. AU- Barratt D, Gothard C, Onnie C, Perera S, Sayers GM, Schulman D TI– The value of taking an 'ethics 
history' C1- Northwick Pk Hosp, London, England 
 
15. AU- Tsai DFC TI- How should doctors approach patients? A Confucian reflection on personhood  C1- Natl 
Taiwan Univ Hosp, Dept Family Med, Taipei, Taiwan 
 
16. AU- Rudnick A TI- Depression and competence to refuse psychiatric treatment C1- Tel Aviv Univ, Sch 
Med, Dept Behav Sci, IL-69978 Tel Aviv, Israel 
 
17. AU- Cuttini M, Nilstun T, Saracci R TI- Teaching medical ethics to experienced staff: participants teachers 
and method C1- Lund Univ, Dept Med Eth, S-22100 Lund, Sweden; Burlo Garofolo Childrens Hosp, Unit 
Neonatal Intens Care, Trieste, Italy; Burlo Garofolo Childrens Hosp, Epidemiol Unit, Trieste, Italy; CNR, IFC, 
Div Epidemiol, Pisa, Italy 
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Forskningstemat Etiska principer (se Fig.6) handlar i stort om att man i olika etiska och 
moraliska dilemman kan använda sig av de fyra etiska grundprinciperna inom 
medicinsk etik för att lösa olika problem. En av dem, självbestämmanderätten, 
presenterades redan i det första forskningstemat. De andra tre principerna är icke-skada-
principen, godhetsprincipen och rättviseprincipen. Icke-skada-principen innebär att 
vården inte får tillfoga skada. I vissa fall är man beredd att ta risker om nyttan av 
behandling bedöms vara betydligt större än skadan av ingreppet, exempelvis vid 
operationer. Godhetsprincipen innebär att varje åtgärd skall göra gott och 
rättviseprincipen innebär att vård skall prioriteras efter behov. Inom vissa 
forskningsteman kommer dessa etiska principer att diskuteras vidare. De är livligt 
omtvistade och omstridda, vissa förespråkar dem medan andra vill ha bort dem. En av 
deras största förespråkare är Raanan Gillon. Honom möter vi som en av författarna till 
en artikel i det femte forskningstemat. 
 
I forskningstemat stöter man alltså på diskussioner kring många olika moraliska 
dilemman. Ett av de mest omdiskuterade problemen är att de professionella och 
yrkesverksamma inom de vårdyrken där medicinsk etik inkluderas måste ta sitt ansvar 
och låta patienten och dess anhöriga deltaga i de medicinska beslut som tas. Författarna 
ställer sig frågor som: ”Hur mycket inflytande har patienten och dess anhöriga över de 
beslut som tas?”. Även artiklar med andra moraliska dilemman tas upp, exempelvis om 
man ska ge kompensation till donatorer, hur gör man med patienter som är Jehovas 
vittnen eftersom de inte tar emot blod, vävnad eller organ från andra. Hur gör man då 
med deras barn som är för små för att välja själva och som kanske svävar i livsfara? 
Vissa anser att man ibland måste ta över självbestämmanderätten. Forskningstemat 
innehåller även diskussioner kring vilken behandling man ska ge människor med 
ätstörningar och hur man ska hantera genetisk information. 
 
Forskningstema 3: Resursfördelning 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AU- Small R TI- The ethics of life expectancy C1- Monash Univ, Fac Educ, Clayton, Vic 3800, Australia 
 
2. AU- McNeill PM TI- A critical analysis of Australian clinical ethics committees and the functions they 
serve C1- Univ New S Wales, Sch Community Med, Sydney, NSW 2052, Australia 
 
3. AU- Maynard A TI- Ethics and health care 'underfunding' C1- Univ York, Dept Hlth Studies, York Hlth 
Policy Grp, York YO1 5DD, N Yorkshire, England 
 
4. AU- Williams A TI- How economics could extend the scope of ethical discourse C1- Univ York, Ctr Hlth 
Econ, York YO1 5DD, N Yorkshire, England 
 
5. AU- Hope T TI- Rationing and life -saving treatments: should identifiable patients have higher priority? C1- 
Univ Oxford, Oxford OX1 2JD, England 
 
 6. AU- Bunch C, Hope T, Slowther A, Woolnough B TI- Clinical ethics support services in the UK: an 
investigation of the current provision of ethics support to health professionals in the UK C1- Univ Oxford, 
Dept Educ Studies, Oxford, England 
 
7. AU- Dawson J, Lancaster R, Manning D, Notcutt W, Szeremeta M, Watson AR, Wright MM TI- Snapshots 
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Fig. 7 Resursfördelning 

 
Detta forskningstema handlar genomgående om olika länders hälsovårdssystem och 
ekonomi (se Fig. 7). Författarna tar upp om hur de tycker att tillämpningen av 
resursfördelningen ska gå till. Även om hur man ska kvalitetsförbättra hälsovården. 
Hälsovården ska innebära åtgärder som främjar ett gott hälsotillstånd och förebygger 
sjukdomar. Åtgärderna kan exempelvis vara att lämna eller förmedla hälsoupplysning 
och familjerådgivning. Vidare är det fråga om mer riktade, specifika åtgärder, t.ex. 
vaccinationer. Författarna ställer sig frågor som: ”Hur kan man göra vården mer 
kostnadseffektiv?” eller ”Hur ska resurserna fördelas, ska vissa patienter prioriteras?” 
Här kommer de internationella etiska kommittéerna in. De kallas Clinical ethics 
committees (CEC) och de kan ge konsultation i etiska frågor. Men för att göra det måste 
de själva hålla sig ”i form”. Detta kan ske genom utbildning och genom kontakt med 
andra kommiteér världen över.  
Några artiklar tar upp hur beslutsfattandet ska gå till. Ska beslutsfattandet ligga hos 
familjen när det gäller små barn eller ska klinikerna ta besluten över huvudet på 
föräldrarna? Klinikerna kan då konsultera kommittén om råd i vissa moraliska 
dilemman. 
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Forskningstema 4: Forskning inom genetik 
  
 
 

 

 
 
Fig. 8 Forskning inom genetik  
 
Själva ämnet, för detta fjärde forskningstema (se Fig. 8), är svårt att urskilja då det inte 
finns några ID-ord knutna till artiklarna och endast ett abstract. Den första artikeln 
handlar dock om kvinnor som haft bröstcancer. Artikeln refererar en stor studie gjord 
bland dessa kvinnor där deras attityder till konfidentialitet kring information och hur 
gensvaret var på deras egna och mer generella forskningsresultat studerats. De andra två 
artiklarna handlar om medicinsk etik i allmänhet men med en inriktning mot genetik. 
Genetik kallas även för ärftlighetslära. Det är en vetenskap som omfattar studiet av 
arvsmassans uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna och 
arvsanlagen samt biologisk variation. Studiet av ärftliga egenskaper, såväl normala som 
abnorma, och ärftligt betingad variation hos människan benämns humangenetik. En 
specialitet inom humangenetiken utgör den medicinska genetiken eller kliniska 
genetiken, där orsaker till och nedärvning av ärftliga sjukdomar studeras, liksom andra 
sjukdomar som beror på förändringar av arvsmassan. Vissa genetiska sjukdomar kan 
diagnostiseras innan de brutit ut. Prediktiv (förutsägande) medicin kan ge upphov till 
svåra etiska problem. Är det en fördel eller en nackdel att veta att man ska bli sjuk innan 
sjukdomen brutit ut? All kunskap är inte av godo. 
 
Forskningstema 5: De fyra etiska principerna  
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 9 De fyra etiska principerna  
 
Detta femte forskningstema (se Fig. 9) handlar om de fyra etiska principer som togs upp 
i forskningstemat etiska principer. Författaren Gillon Raanan var den forskare som 
förespråkade de fyra principerna. De tre artiklarna prövar om de fyra principerna alltid 
är applicerbara. Den första slår fast att vid organ- och embryoförsäljning för 
transplantationer hjälper principer föga. Den andra artikeln slår fast att de fyra 
principerna är bra men att de måste ses ur den kontext de används i. Gillon själv, som är 
författaren av den tredje artikeln, anser att ämnesområdet medicinsk etik behöver just 
dessa fyra principer. 
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Forskningstema 6: Kompetens inom hälsovården  
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17. AU- Weinstein MC TI- Should physicians be gatekeepers of medical resources?  C1- Harvard Univ, Sch       
Publ Hlth, Program Econ Evaluat Med Technol, Ctr Risk Anal, Boston, MA 02115 USA 
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Fig. 10 Kompetens inom hälsovården  
 
I det sjätte och största forskningstemat (se Fig. 10) klustrades 21 stycken artiklar ihop. 
Forskningstemat har lite blandat innehåll men de flesta artiklarna behandlar, precis som 
det tredje forskningstemat, kostnadseffektiva förslag för att utveckla hälsovården. Om 
hur hälsovårdsresurser ska och kan fördelas eller rationaliseras ur ekonomisk synvinkel. 
Exempel på frågeställningar är: ”Hur ska de handikappades resurser distribueras?” samt 
”Hur behandlas patienterna, vilka behov har de och hur tillfredställer man dem?”. En 
hälsotjänst som kan utvecklas ytterligare för att spara pengar kan vara vård i hemmet. 
Några artiklar handlar även om kompetens i beslutsfattande, vilket betyder att det är av 
vikt att den som beslutar om behandling eller ställer en diagnos för en patient är 
kompetent för det ansvarsfyllda beslutsfattandet. Det finns exempelvis många etiska och 
juridiska problem vid exempelvis transplantationer och vid informationshantering av 
personlig och känslig genetisk information. Det är här viktigt att kompetensen finns och 
att patienten är med i besluten och att beslutet är kostnadseffektivt. Från detta kan man 
utgå från att många är överens i att för att få en bra utveckling av hälsovården måste en 
”etisk ekonomi” appliceras. Men kan rätt beslut för ekonomin även vara rätt beslut för 
patienten?  
 
Artikel sex handlar om xenotransplantationer. Termen står för att bristen på organ från 
människor gjort att man på försök transplanterar organ från djur, i första hand hjärtan 
från genmodifierade grisar. Frågorna är många: Fungerar djurorgan sämre än mänskliga 
organ? Vilka patienter ska erbjudas djurorgan i stället för mänskliga organ? Har 
människan rätt att döda djur för att människor ska leva? Det problem som för 
närvarande debatteras mest är risken för att djurorgan kan överföra sjukdomar som inte 
bara drabbar mottagaren utan också, åtminstone teoretiskt, skulle kunna smitta vidare 
från mottagaren till andra människor. 
 
Forskningstema 7: Placebobehandling 
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Fig. 11 Placebobehandling 
 
Artiklarna i detta forskningstema (se Fig. 11) handlar om klinisk forskning, framförallt 
om placebobehandlingar. Helsingforsdeklarationen, från år 2000, gör klart att det är 
förbjudet att erbjuda placebobehandlingar istället för effektiv terapi. Men ändå ställer 
sig många läkare frågan om vilken forskningsetik man ska använda sig av och vilken 
som ger bäst effekt. Exempelvis tar de två sista artiklarna upp moraliska dilemman 
angående placebobehandling vid Parkinsons sjukdom. Ska läkare simulera behandling 
eller ska de använda sig av en mer human behandling. Har läkare rätt att lura patienter? 
Förfarandet innebär att man behandlar utan det informerade samtycke som annars ses 
som grunden för en god och öppen relation mellan vårdgivare och patient.  
 
Forskningstema 8: Etiska problem inom genetik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12 Etiska problem inom genetik  
 
Forskningstemat (se Fig. 12) handlar om risker med genetisk forskning. Vissa för fram 
filosofiska argument för och emot mänsklig reproducerande kloning. Alltså kloning för 
transplantationer av exempelvis vävnad. Även genetisk information om anhörigas risker 
att ärva sjukdomar diskuteras. Ska man alltid berätta, ska det vara en plikt? De tre sista 
artiklarna behandlar problematiken kring handikapp. Ska man få välja bort foster som 
visar sig bli handikappade? En del anser att man ska det för att minimera lidandet. Även 
problematiken kring människors fördomar om handikappade tas upp. Författarna 
diskuterar hur dessa fördomar kan överbryggas. 
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Forskningstema 9: Klinisk genetik  
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13 Klinisk genetik  
 
Även detta forskningstema (se Fig. 13) handlar om genetisk forskning men ur ett mera 
kliniskt perspektiv. Det kliniska perspektivet ger en praktisk och medicinsk vinkling på 
genetisk forskning. Inom forskningstemat förekommer frågor som ”Ska man få 
manipulera embryons stamceller för att förlänga människors liv?” och ”Har de sjuka rätt 
till de dödas organ?”. Med detta kommer en mängd följdfrågor, den första frågan får 
forskare och andra att undra vad detta kommer att innebära för framtiden. Kan en 
förlängning av människors liv ge en försämrad livskvalité för alla människor samt vem 
betalar, är detta bara till för de kapitalstarka? Den andra frågan, som berör 
transplantationer, höjer röster som menar på att ett sätt att öka lagret av organ för 
transplantation är att ge de sjuka rätt till de dödas organ. En sådan rätt skulle medföra att 
den döde inte alltid gett sitt medtyckande till transplantation utan behövs den dödes 
organ tar man det. Även diskussionen kring om det är etiskt korrekt att få avla fram de 
”bästa” barnen återkommer. Ska föräldrar få välja bort barn med fel gener, som 
exempelvis bär på ärftliga sjukdomar eller har ”fel” kön? Många av författarna till 
artiklarna i detta forskningstema menar att den kliniska forskningen kring genetik måste 
balansera riskerna och vinsterna lika.  
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Forskningstema 10: Feldiagnostik 
 
 
 

 

 

 

 
 
Fig. 14 Feldiagnostik  
 
Detta forskningstema (se Fig. 14) handlar om olika studier gjorda kring de 
medicinstuderandes attityder till akademisk misskötsel, alltså då fel gjorts i jobbet samt 
om förekomsten av och attityder till observerade och personliga forskningsfel av de 
nyligen utbildade medicinska konsulterna. Artikel två tar upp problematiken kring 
vaccinering. Kan man vara 100% säker efter att man tagit ett vaccin för att läkarna säger 
det? Många känner sig lurade, de anser att de blivit för dåligt informerade av läkarna. 
 
Forskningstema 11: Abort 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 15 Abort 
 
Detta forskningstema (se Fig. 15) tar upp problematiken kring abort. Alla artiklar 
diskuterar och argumenterar för och emot om abort är oetiskt, detta beror på att abort är 
ett mångsidigt moraliskt dilemma. Kärnproblemet är synen på det befruktade ägget och 
fostrets moraliska ställning. Många menar att ”fullt” människovärde råder från 
befruktningen och att det inte är förhandlingsbart. De mest extrema sätter likhetstecken 
mellan abort och mord. Selektiv abort, vilket redan nämnts, är abort som görs för att 
slippa föda ett barn med vissa förmodade sjukdomar, handikapp eller egenskaper. Några 
artiklar tar även upp den etiska frågan om det är moraliskt berättigat att använda celler 
från aborterade foster, vanligen från hjärnan eller bukspottskörteln, för att bota 
exempelvis Parkinsons sjukdom. 

1. AU- Rennie SC, Rudland JR TI- Differences in medical students' attitudes to academic misconduct and 
reported behaviour across the years - a questionnaire study C1- Univ Dundee, Ninewells Hosp & Med Sch, 
Sch Med, Curriculum Off, Dundee DD1 9SY, Scotland 
 
2.  AU- Clements CJ, Ratzan S TI- Misled and confused? Telling the public about MMR vaccine study C1- 
WHO, Dept Vaccines & Biol, CH-1211 Geneva 27, Switzerland; US Agcy Int Dev, Washington, DC 20523 
USA 
 
3. AU- Geggie D TI- A survey of newly appointed consultants' attitudes towards research fraud C1- Arrowe 
Pk Hosp, Dept Accid & Emergency, Wirral CH49 5PE, Merseyside, England 
 
4. AU- English V, Gardner J, Romano-Critchley G, Sommerville A TI- Ethics briefings C1- British Med 
Assoc, Med Eth Dept, London, England 
 

1. AU- Zohar NJ TI- Co-operation despite disagreement: From politics to healthcare C1- Bar Ilan Univ, Dept 
Philosophy, IL-52900 Ramat Gan, Israel  
 
2. AU- Munthe C TI- Divisibility and the moral status of embryos C1- Gothenburg Univ, Dept Philosophy, 
SE-40530 Gothenburg, Sweden 
 
3. AU- Wiland E TI- Unconscious violinists and the use of analogies in moral argument C1- Univ Missouri, 
Dept Philosophy, St Louis, MO 63121 USA 
 
4. AU- Smith B  TI- Analogy in moral deliberation: the role of imagination and theory in ethics  C1- Univ 
Warwick, Dept Philosophy, Coventry CV4 7AL, W Midlands, England  
 
5. AU- Marquis D TI- Deprivations futures and the wrongness of killing C1- Univ Kansas, Dept Philosophy, 
Lawrence, KS 66045 USA 
 



 49 

Forskningstema 12: Palliativ vård 
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Fig. 16 Palliativ vård  
 
Detta stora forskningstema (se Fig. 16) har fått ämnesbestämningen Palliativ vård. Med 
palliativ vård menas att man vårdar människor som inte längre kan botas med smärt- 
och symtomkontroll vilket exempelvis kan vara behandling med lugnande medel. Målet 
är att ge den bästa möjliga livskvalitet för både patienten och anhöriga. Eftersom det är 
ett stort forskningstema tar det upp många olika frågor men det stora genomgående 
ämnet består av olika problemområden inom äldrevården och vård av svårt sjuka 
människor. Främst handlar det om olika beslut som måste tas vid livets slutskede. 
Dilemman som ”Hur länge ska en människa hållas vid liv och under vilket lidande”? 
samt ”Hur ska man tackla ångest inför livets slut”? är centrala frågeställningar inom 
forskningstemat. Många av författarna inom forskningstemat diskuterar om det är etiskt 
och moraliskt riktigt att hindra och lindra den sista flämtningen med lugnande och 
smärtstillande medel eller med återuppväckande åtgärder? 
 
Forskningstemats problemområde kan delas in i mindre problemområden. Exempelvis 
diskuteras demensvården flitigt, författarna ställer frågan om man ska tvångsmata 
dementa personer för att hålla dem vid liv. Forskningstemat innehåller även 
diskussioner kring hur framtidens vård ska se ut samt hur förhållandet mellan doktor 
och patient ska vara med fokus på hur beslutsfattandet ska gå till. Det är viktigt att 
patienten berättar och skriver ned hur han/hon vill att behandlingen ska utföras, 
exempelvis om vad man anser om återuppväckande åtgärder. Debatten kring just 
återuppväckande åtgärder är förhållandevis livlig i forskningstemat. Artiklarna 
diskuterar vilka faktorer som gör att läkare avstår från livsuppehållande behandling 
samt problemet med olika religioners syn på återuppväckande åtgärder.   
 
Några artiklar diskuterar även HIV, exempelvis hur man får ned risken för smitta då 
HIV-smittade par vill ha egna barn. Vilken behandling kan de få? Är det moraliskt 
acceptabelt att de får bli föräldrar samt vilken roll ska doktorn anta?  
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Forskningstema 13: Genteknik och dövhet 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17 Genteknik och dövhet  
 
Detta forskningstema (se Fig. 17) behandlar i stort två ämnen, dövhet och genteknik. 
Tre artiklar diskuterar dövhet hos barn. I de två sista artiklarna berättas det om ett dövt 
lesbiskt par som genom artificiell insemination ville få ett dövt barn. På grund av detta 
har en livlig diskussion blossat upp om man ska få välja handikapp på sina barn. Vissa 
föräldrar väljer att ta bort barn med handikapp och andra skapar handikappade barn. 
Artiklarna som handlar om genteknik tar upp de olika moraliska uppfattningarna som 
finns inom ämnet. Exempelvis förekommer embryoforskning inom gentekniken, vilket 
ofta framkallar hetsiga debatter. Med genteknik menas den teknik som möjliggör 
ingrepp i arvsmassan hos levande organismer. 
 
Forskningstema 14: Patientinformation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18 Patientinformation  
 
Samtliga artiklar i detta forskningstema (se Fig. 18) handlar om information mellan 
läkare och patienter eller personer som medverkar i experiment. Diskussionen rör sig 
om svårt sjuka ska har rätt till att få reda på deras diagnos och hur den framtida 
prognosen ser ut. Läkare måste, enligt många artikelförfattare, berätta för patienterna 
om vilka risker, vilken nytta och vilka olika alternativ det finns för gällande behandling. 
Patienterna måste få denna information för att kunna vara delaktiga i beslutsfattandet. 
En annan vinkling på problemet är att en del patienter inte vill ha informationen kring 
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deras diagnos och prognos. Människor ska även få all information som går att få vid 
experimentell behandling, för att kunna avgöra om de vill vara med eller inte. 
 
Forskningstema 15: Organdonation och tystnadsplikt  
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Fig. 19 Organdonation och tystnadsplikt 
 
Hälften av artiklarna i detta forskningstema (se Fig. 19) handlar om organdonationer. 
Diskussionen kring rätten att ta organ från döda människor utan godkännande från 
anhöriga fortsätter även i detta forskningstema. Många anser att detta måste till för att 
öka lagret av organ för transplantation. Ett annat stort ämne som klustrats samman i 
samma forskningstema är tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller olika situationer, 
exempelvis redovisas en studie gjord angående patienternas åsikter om hur viktig 
tystnadsplikten är. Studien visade att alla patienter värdesatt läkarnas konfidentialitet 
högt. Diskussionen fortsätter i andra artiklar, då om det är etiskt rätt att publicera fall i 
medicinska tidskrifter eller använda personlig information inom forskning. I många 
artiklar förs åsikter fram om att patienterna själva borde få vara mer delaktiga i hur 
deras information ska få användas.  
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Forskningstema 16: Psykiatri  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20 Psykiatri  

Detta forskningstema (se Fig. 20) har ett psykiatriskt tema. Exempelvis tar den första 
artikeln upp en behandlingsform som på engelska kallas Assertive community treatment. 
Denna behandling erbjuder kontrollerad social vård ute i samhället samtidigt som 
patienten får terapi. Patienterna får alltså tillgång till de tjänster som förhöjer 
livskvalitén och som hjälper dem att förverkliga sina drömmar. Dessa tjänster finns 
tillgängliga där patienterna bor eftersom alla har olika behov. Den tredje artikeln tar upp 
hur amerikanska filmer beskriver sjukdomen Dissociative Identity Disorder (DID). DID 
är en mental sjukdom där den sjuke lider av personlighetsklyvning där många olika 
personligheter kan förekomma. Problemet, enligt författaren, är att filmerna beskriver 
de mentala sjukdomarna fel. Den sjuke är alltid våldsam och bär ofta på en stor 
hemlighet, vilket är missvisande. 

 
Forskningstema 17: Genteknik och stamcellsforskning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21 Genteknik och stamcellsforskning 
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Temat för detta forskningstema (se Fig. 21) är genteknik och stamcellsforskning. 
Stamcellsforskningen går ut på att utveckla ett reservdelslager för människor. En 
stamcell kan nämligen ge upphov till nya stamceller, eller till och med utvecklas vidare. 
Stamceller från befruktade ägg kallas embryonala stamceller. Ur detta kommer den 
ständigt återkommande frågan ”Är det etiskt rätt att ta ett liv för att rädda någon annan 
från att dö”? Många av författarna inom forskningstemat anser att det är omoraliskt att 
skapa embryon bara för att förstöra dem. Andra argumenterar för, eftersom det räddar 
liv och eftersom embryon inte kan räknas som individer. Det är, anser de, bättre att 
rädda en levande individ än ett nybefruktat ägg.  
 
Forskningstemat innehåller även andra teman, som exempelvis betalda surrogatmödrar, 
kloning, abort samt prenatala diagnoser. 
 
Forskningstema 18: Medicinska förhållningssätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 22 Medicinska förhållningssätt  
 
Forskningstema arton (se Fig. 22) handlar om olika medicinska förhållningssätt. Två av 
de fem artiklarna handlar om psykisk sjukdom, exempelvis diskuterar artikel tre på 
vilka olika sätt man kan se och analysera psykiska sjukdomar på. Forskningstemat 
handlar även om olika sätt att tolka medicinska åkommor, fysiska som psykiska, på 
olika geografiska platser i världen. 
 
Forskningstema 19: Falsk patientinformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 23 Falsk patientinformation 
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Forskningstemat (se Fig. 23) handlar om läkares patientinformation. Detta tema har 
förekommit tidigare och de två handlar i stort om precis samma saker men i detta är den 
falska patientinformationen mer i fokus. Den första artikeln i detta forskningstema 
behandlar frågan ifall en läkare ska berätta sanningen för patienten om deras 
sjukdomstillstånd. Ibland kan det vara bra om läkaren undanhåller information om 
diagnos och prognos, exempelvis för att undvika depression och självmord. Artikel tre 
försöker fastställa om läkarna genom falsk och möjligen oetisk dokumentation i de 
medicinska journalerna får patienterna att överskatta deras omvårdnad. 
 
Forskningstema 20: Dödsbegreppet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 24 Dödsbegreppet 
 
När anses en människa vara död? Det är detta forskningstemas (se Fig. 24) stora fråga. 
Frågan förekommer i kombination med organtransplantationer eftersom efterfrågan på 
organ från döda människor är enorm världen över. I de allra flesta fall är konstaterandet 
om någon är död inget problem. Men hela människan dör sällan på en och samma gång. 
Hjärtat kan slå trots att hjärnan är död, vid hjärtbyte dör inte hjärnan, vid syrebrist 
förlorar njurarna inte sin funktion lika snabbt och definitivt som hjärnbarken. Förr såg 
man i första hand till hjärt- och lungfunktionen för att konstatera dödens inträde. Detta 
har kallats för hjärtdöd. Numera står personbegreppet i centrum. När de högre 
hjärnfunktionerna har upphört för alltid finns inte längre någon person, även om 
kroppen kan leva vidare ännu en kortare tid. Detta kallas för hjärndöd och olika 
aspekter kring dessa termer diskuteras fortfarande livligt då många inte accepterar den 
centrala roll som hjärnan spelar för individens liv. Det är just denna diskussion som 
detta forskningstema handlar om. 
 
Forskningstema 21: Etiska beslutsprocesser 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 25 Etiska beslutsprocesser 
 
I forskningstemat (se Fig. 25) kan olika etiska beslutsprocesser följas. I artikel nummer 
ett har en studie undersökt processen för informerat samtycke. I studien har man följt en 
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grupp kvinnor som frivilligt valt att delta i olika forskningsexperiment. Studien 
redovisar hur kvinnornas beslutsprocess går till, allt ifrån informationshantering till 
rådgivning. I artikel två anser författaren att en guide med riktlinjer för beslutstagande 
behöver utvecklas för personer som sköter om döende patienter. Detta för att höja 
kvaliteten på den palliativa vården eftersom man där tar många och svåra beslut. Den 
tredje artikeln handlar om forskning på människor i Turkiet och skapandet av olika 
etiska kommittéer för att utbilda läkare när det gäller moraliska problem och 
forskningstermer. Efter 1993 började landet att reglera forskningen på människor med 
olika lagar, detta för att få en ökad kontroll. 
 
Forskningstema 22: Etiska problem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 26 Etiska problem 
 
Inom medicinsk etik träffar man på många etiska och moraliska problemområden. I 
detta forskningstema (se Fig. 26) möter vi problem med litteraturen inom medicinsk etik 
samt hur man gör för att få dö en naturlig död. I artikel två får vi reda på att ett ökat 
antal japaner har färdigställt sina så kallade ”living wills”. Med detta menas att man 
skriver ned en förklaring på hur man vill leva ändå till livets slut utan någon medicinsk 
behandling eller återuppväckande åtgärder. I artikeln undersöks läkares uppfattning om 
dessa nedskrivna förteckningar och deras erfarenheter med patienter som har fullbordat 
en levnadsdeklaration och sedan dör. Den tredje artikeln tar upp varför litteratur inom 
medicinsk etik enbart tar upp vissa moraliska områden inom etik och hur de definieras 
av läkare. 
 
Forskningstema 23: Föräldraskap och fertilitet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 27 Föräldraskap och fertilitet 
 
Det näst sista forskningstemat (se Fig. 27) handlar om föräldraskap och fertilitet. Den 
första artikeln tar upp föräldraskapet och hur man kan se på det, bland annat ifrågasätter 
författarna det gammalmodiga synsättet som menar att havandeskap ger grunden för 
föräldraskap. De menar att havandeskap inte är ett nödvändigt tillstånd för föräldraskap. 
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Nagoya, Aichi 466, Japan; Univ Michigan, Dept Family Med, Ann Arbor, MI 48109 USA; Nagoya Univ, Sch 
Med, Dept Internal Med 3, Nagoya, Aichi 466, Japan.  
 
3. AU- Braunack-Mayer AJ.  TI- What makes a problem an ethical problem? An empirical perspective on the 
nature of ethical problems in general practice. C1- Univ Adelaide, Dept Publ Hlth, Adelaide, SA, Australia. 
 

1. AU- Bayne T; Kolers A. TI- Toward a pluralist account of parenthood. C1- Macquarie Univ, Dept 
Philosophy, N Ryde, NSW 2109, Australia; Univ Louisville, Dept Philosophy, Louisville, KY 40292 USA   
 
2. AU- Frith L. TI- Beneath the rhetoric: The role of rights in the practice of non-anonymous gamete donation. 
C1- Univ Liverpool, Dept Primary Care, Liverpool L69 3GB, Merseyside, England.  
 
3. AU- Pennings G. TI- Reproductive tourism as moral pluralism in motion. C1- Free Univ Brussels, Dept 
Philosophy, B-1050 Brussels, Belgium.  
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Artikel två diskuterar om en avkomma från en donator ska ha rätt att få reda på vem 
fadern/modern är. Den sista artikeln behandlar problemet om ”reproduktiv turism”, 
alltså att barnlösa åker till andra länder för att bli gravida eftersom det inte går i 
hemlandet. 
 
Forskningstema 24: Dödshjälp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 28 Dödshjälp 
 
De tre artiklarna i detta sista forskningstema (se Fig. 28) tar alla upp olika aspekter på 
dödshjälp. Dödshjälp, som även kallas eutanasi, kan delas in i aktiv och passiv 
dödshjälp. Med aktiv dödshjälp menas att man direkt förkortar patientens liv, 
exempelvis med en överdos. Passiv dödshjälp är en missvisande beteckning som ger 
sken av att innebära en avsikt att döda. Men med detta menas att man inom sjukvården 
undviker medicinska eller andra tekniska åtgärder i vård av svårt och obotligt sjuka som 
leder till att patientens liv förkortas. Att ge passiv dödshjälp innebär ett svårt avgörande 
som läkaren måste fatta i samråd, om möjligt, med patienten och i varje fall med 
patientens anhöriga. Den första artikeln tar upp vilka faktorer som påverkar människors 
acceptans för läkare som medverkar till självmord eller dödshjälp och hur dessa faktorer 
interagerar med varandra. Artikel två redogör för vilka attityder de japanska läkarna och 
sjuksystrarna har i frågor om dödshjälp och jämför dessa med hur de sedan tillämpas i 
praktiken. Artikel tre tar också upp ämnet dödhjälp. Den redogör för hur konsultationen 
med andra läkare går till då en läkare överväger att utöva dödshjälp.  
 

9.2 Citerade artiklars ålder 
 
I detta avsnitt redovisas Price index för de verk som citerats av artiklarna inom varje 
forskningstema. Föråldringen beräknades genom indikatorn Price Index som är ett mått 
på hur aktuella citeringarna i exempelvis ett forskningstema är. I Tabell 3 nedan kan 
man utläsa att forskningstemat Forskning inom genetik har den högsta procentsatsen, 
90%. Därefter följer Hjärtlungräddning (85%), Organdonation och tystnadsplikt (67%) 
samt Etiska problem inom genetik (62%). Detta höga Price index visar att dessa 
forskningsteman använder sig av ny information. Forskningsteman som Etiska problem 
(22%), Abort (22%) samt Medicinska förhållningssätt (24%) använder sig däremot av 
information som tagits ur en äldre, mer klassisk litteratur. 
 

1. AU- Frileux S; Lelievre C; Sastre MTM; Mullet E; Sorum PC. TI- When is physician assisted suicide or 
euthanasia acceptable? C1- Albany Med Ctr, Latham, NY 12110 USA; Univ Toulouse 2, Ctr Res Psychopathol, 
Toulouse, France; Ecole Prat Hautes Etud, Paris, France; Albany Med Coll, Dept Med, Albany, NY 12208 USA; 
Albany Med Coll, Dept Pediat, Albany, NY 12208 USA.  
 
2. AU- Asai A; Ohnishi M; Nagata SK; Tanida N; Yamazaki Y. TI- Doctors' and nurses' attitudes towards and 
experiences of voluntary euthanasia: survey of members of the Japanese Association of Palliative Medicine. C1- 
Kyoto Univ, Grad Sch Med, Sch Publ Hlth, Dept Biomed Eth,Sakyo Ku, Kyoto, Japan; Kansai Int Airport, 
Quarantine Stn, Kansai, Japan; Kyoto Univ, Grad Sch Med, Dept Clin Epidemiol, Kyoto, Japan; Kyoto Univ, 
Fac Cross Cultural Studies, Kyoto, Japan.  
 
3.AU- Onwuteaka-Philipsen BD; van der Wal G. TI- A protocol for consultation of another physician in cases 
of euthanasia and assisted suicide. C1- Vrije Univ Amsterdam, Inst Res Extramural Med, Amsterdam, 
Netherlands; Vrije Univ Amsterdam, Dept Social Med, Amsterdam, Netherlands 
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Forskningstema: Price index: 
Forskningstema 1: Hjärtlungräddning 85% 
Forskningstema 2: Etiska principer 48% 
Forskningstema 3: Resursfördelning 51% 
Forskningstema 4: Forskning inom genetik  90% 
Forskningstema 5: De fyra etiska principerna 58% 
Forskningstema 6: Kompetens inom hälsovården 44% 
Forskningstema 7: Placebobehandling 58% 
Forskningstema 8: Etiska problem inom genetik  62% 
Forskningstema 9: Klinisk genetik  37% 
Forskningstema 10: Feldiagnostik  42% 
Forskningstema 11: Abort 22% 
Forskningstema 12: Palliativ vård 42% 
Forskningstema 13: Genteknik och dövhet  55% 
Forskningstema 14: Patientinformation  25% 
Forskningstema 15: Organdonation och tystnadsplikt 67% 
Forskningstema 16: Psykiatri 38% 
Forskningstema 17: Genteknik och stamcellsforskning 58% 
Forskningstema 18: Medicinska förhållningssätt 24% 
Forskningstema 19: Falsk patientinformation 45% 
Forskningstema 20: Dödsbegreppet 30% 
Forskningstema 21: Etiska beslutsprocesser 51% 
Forskningstema 22: Etiska problem 22% 
Forskningstema 23: Föräldraskap och fertilitet 39% 
Forskningstema 24: Dödshjälp  59% 

 
Tabell 3 . Price Index för varje forskningstema  
 
 
  

9.3 De mest produktiva författarna 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa det resultat som erhållits vid frekvensanalysen av 
författare. Vi har valt att endast redovisa de författarnamn som skrivit två eller flera 
artiklar. De författare som enbart producerat en artikel anser vi inte vara av intresse för 
denna tabell. Däremot för hela resultatet kan detta vara av vikt. Först återger vi de 
resultat vi fick fram av frekvensanalysen på de 351 artiklarna. Resultatet åskådliggörs i 
Tabell 4. Vidare kommer vi i kapitlet 9.3.2 redovisa författarnas artikelproduktion inom 
de 24 forskningstemana. 
 
9.3.1 De mest produktiva författarna inom medicinsk etik 

 
Den författare som har skrivit flest artiklar i tidskrifterna Bioethics och Journal of 
medical ethics är Sommerville A med 14 artiklar, sedan följer English V med 13 och 
Romano-Critchley G med 12 artiklar. De tre författarna bildar en egen liten homogen 
grupp. Närmast under Romano-Critchley G kommer Sheather J med åtta artiklarna. Sju 
av de 351 artiklarna är anonyma, det vill säga ingen författare finns utsatt i AU fältet. 
Därefter kommer författaren Spriggs M med sex artiklar följd av författaren Savulescu J 
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med fem artiklar. Åttonde plats delas av fyra författare vilka producerat fyra artiklar var, 
Draper H, Gardner J, Harris J och Parker M. Därpå kommer en grupp med två författare 
som vardera producerat tre artiklar, Pennings G och Gebhardt DOE. Vidare har 36 
författare skrivit två artiklar var och de resterande författarna har skrivit en artikel var.  
Sammanlagt finns 522 författare fördelade på 351 artiklar. I dessa artiklar ingår även 
samförfattarskap.  
 
 
 

 
Tabell 4. De mest produktiva författarna inom ämnesområdet medicinsk etik. De författare som är kursivt 
markerade ingår inte i något forskningstema, de fetmarkerade ingår i ett eller flera forskningsteman. 
 
 
 
 
9.3.2 De mest produktiva författarna inom respektive forskningstema  

 
I detta kapitel beskriver vi översiktligt de 24 olika forskningstemana. Vi redogör här för 
de mest produktiva författarna, hur många artiklar de producerat i varje forskningstema, 
hur många artiklar det finns totalt och antalet författare. Detta ställs sedan i relation till 
övriga teman. 
 

Antal 
artiklar: 

Författarnamn: Antal 
artiklar: 

Författarnamn: 

14  Sommerville A 2 Slowther A 
13  English V 2 Greaves D 
12  Romano-Critchley G 2 Castello-Ponce A 
8  Sheather J 2 Glannon W 
7  Anonyma 2 Tweeddale MG 
6  Spriggs M 2 Gillon R 
5  Savulescu J 2 Holm S 
4  Draper H 2 Hope T 
4  Gardner J 2 Campbell AV 
4  Harris J 2 Levy N 
4  Parker M 2 Kottow MH 
3 Pennings G 2 Allmark P 
3 Gebhardt DOE 2 Ferguson PR 
2 Doyal L 2 Wilkinson TM 
2 Shaw AB 2 Macklin R 
2 McNeill PM 2 Evans M 
2 Resnik DB 2 Fulford KWM 
2  Verweij M 2 Ashcroft R 
2  McMillan J 2 Widdershoven G 
2  McKnight C 2 Bell MDD 
2  Persson I 2 Sayers GM 
2  de Castro LD 2 Lowe M 
2  Nilstun T 2 Koch T 
2  Perera S   



 60 

Forskningstema 1: Hjärtlungräddning (HLR) 
I detta forskningstema finns det tre artiklar som är skrivna av tre olika författare. 
Författarna återkommer inte i några andra forskningsteman eller artiklar. 
 
Forskningstema 2: Etiska principer  
Sammanlagt finns här 17 artiklar skrivna av 30 olika författare. Artiklarna 10, 13 och 17 
är skrivna av fler än en författare. I detta forskningstema är en artikel skriven av 
Sommerville A vilken är den författare som sammanlagt har skrivit flest artiklar (se 
även Forskningstema 4,10 och 15). Ingen författare har skrivit mer än en artikel var i 
detta forskningstema. De övriga författarna återkommer inte i några andra artiklar eller 
andra forskningsteman. 
 
Forskningstema 3: Resursfördelning  
Detta forskningstema består av 17 artiklar skrivna av 34 författare. Här utmärker sig en 
författare, Hope T, genom att ha skrivit två artiklar, artikel 5 och 6. Vilket även är det 
antal som han skrivit totalt. I artikel 6 har Hope T även en medförfattare. I detta 
forskningstema finns även en artikel av Parker M som sammanlagt skrivit tre artiklar. 
Artiklarna 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 13 14 och 17 har skrivits av en författare medan de sex 
övriga är skrivna av två eller flera författare. Parker finns inte representerad i något 
annat forskningstema. De övriga är inte representerade i några fler artiklar än dessa. 
 
Forskningstema 4: Forskning inom genetik 
Forskningstema 4 består av tre artiklar fördelade på tio författare. Artikel 2 är skriven av 
Sommerville A, English V, Romano-Critchley G och Gardner J. De tre förstnämnda 
författarna återkommer även i artikel 3 men med en annan medförfattare Sheather J. 
Sheather J har sammanlagt skrivit åtta artiklar och Gardner J har skrivit fyra stycken. 
Som tidigare nämnts är de tre författarna Sommerville A, English V, Romano-Critchley 
G de som producerat flest artiklar. Den första artikeln är skriven av fem författare och 
ingen av dem återkommer i något annat forskningstema eller i någon annan artikel.  
 
Forskningstema 5: De fyra etiska principerna  
I detta forskningstema finns tre artiklar och tre författare. Campbell AV är författare till 
artikel 2 och har sammanlagt skrivit två artiklar varav en i detta forskningstema. 
Detsamma gäller för Gillon R som skrivit artikel 3. De tre författarna har författat varsin 
artikel i detta forskningstema. Campbell AV återkommer inte med sin andra artikel i 
något annat forskningstema. 
 
Forskningstema 6: Kompetens inom hälsovården 
Sammanlagt består detta forskningstema av 21 artiklar skrivna av 29 författare. Den 
författare som skrivit flest artiklar är Widdershoven G, som skrivit två stycken. Dessa är 
artiklarna 11 och 20. Widdershoven G har skrivit dem tillsammans två andra författare. 
Artikel 11 med Dickenson D och artikel 20 med Berghmans R. I detta forskningstema 
finns också en av Kottow MH: s två artiklar. Artiklarna 2, 6, 11 och 20 har skrivits av 
två eller fler författare. De resterande 17 artiklarna har skrivits av en författare per 
artikel. 
 
Forskningstema 7: Placebobehandling 
I detta tema finns fem artikla r skrivna av nio författare. Artiklarna 1, 4 har vardera två 
författare och artikel 2 tre författare. Artikel 3 och 5 har en författare. Endast en artikel 
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per författare finns i detta forskningstema. Ingen av dessa författare har skrivit fler 
artiklar än en var av de 351 artiklarna. 
 
Forskningstema 8: Etiska problem inom genetik 
I forskningstema 8 finns det sex artiklar skrivna av sju författare. I detta forskningstema 
återfinns den andra av Koch T: s två artiklar. Artikel 3 är skriven av två författare och 
de övriga fyra artiklarna av en författare per artikel. Ingen författare har skrivit mer än 
en artikel var inom detta forskningstema och Koch T är den enda av dessa som skrivit 
mer än en artikel av de 351 stycken som finns. 
 
Forskningstema 9: Klinisk genetik 
Detta forskningstema består av åtta artiklar och sju författare. Två författare har vardera 
skrivit två artiklar Glannon W, 1 och 7, och Savulescu J som har skrivit artikel 3 och 5. 
Detta är de två artiklar som Glannon W har skrivit totalt. Savulescu J har även två 
artiklar i Forskningstema 17. Savulescu J har skrivit den femte artikeln tillsammans med 
en medförfattare, Robertson S. En av Ashcroft R två artiklar finns representerad i detta 
tema. De övriga artiklarna är skrivna av en författare vilka även totalt skrivit en artikel. 
 
Forskningstema 10: Feldiagnostik 
Sammanlagt finns här fyra artiklar som är skrivna av nio författare. I detta 
forskningstema återkommer namnen Sommerville A, English V och Romano-Critchley 
G och Gardner J vilka här har skrivit artikel 4 (se även Forskningstema 2 och 4). Artikel 
1 och 2 har vardera två författare och artikel 3 en författare. Endast en artikel är skriven 
per författare i detta forskningstema. Författarna i artikel 1 och 2 har totalt skrivit en 
artikel var av de 351 stycken. 
 
Forskningstema 11: Abort 
Forskningstema 11 består av fem artiklar och fem författare. Alla fem författarna har 
skrivit en artikel var i detta forskningstema. 
 
Forskningstema 12: Palliativ vård 
Forskningstemat består av 19 artiklar och är skrivna av 43 olika författare. Artiklarna 2, 
4, 5, 6, 9, 10, 14, 15 och 17 är vardera författade av en person. De resterande tio 
artiklarna är skrivna av två eller fler personer. I detta tema finns Draper H representerad 
i artikel 7. Draper H har sammanlagt skrivit fyra artiklar men endast två finns med i två 
olika forskningsteman, 4 och 12. Här finns även Pennings G som sammanlagt skrivit tre 
artiklar (se Forskningstema 12 och 23). En av Pennings G artiklar återfinns inte i något 
forskningstema. Författarna Nilstun T, Resnik DB, Bell MDD och Castello-Ponce A har 
i detta tema med en av två skrivna artiklar. Ingen författare har skrivit mer än en artikel 
var i detta forskningstema. 
 
Forskningstema 13: Genteknik och dövhet 
Detta forskningstema består av sex artiklar och fem författare. I detta forskningstema 
finns Levy N representerad med två artiklar av totalt två skrivna, 2 och 5. Levy N 
påträffas alltså endast i detta forskningstema. De andra fyra författarna har skrivit en 
artikel var i forskningstemat och av det totala antalet artiklar, 351 stycken. 
 
Forskningstema 14: Patientinformation 
Forskningstemat innehåller fyra artiklar skrivna av åtta författare. Artikel 2 är skriven 
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av en författare, de övriga artiklarna av två eller flera författare. Ingen av dessa åtta 
författare finns representerad i något annat forskningstema eller med flera artiklar. 
 
Forskningstema 15: Organdonation och tystnadsplikt 
Här finns tio artiklar skrivna av 27 författare. Samförfattarskap finns i artiklarna 1, 3, 4, 
5, 8, 9, och artikel 10. Däribland återkommer namnen Sommerville A och English V i 
artikel 4 (se Forskningstema 1, 4, 5 och 10). I detta forskningstema finns även en av 
Draper H fyra artiklar, artikel 3 (se även Forskningstema 12). Författarens övriga 
artiklar finns inte med i något annat forskningstema. Ingen författare har skrivit mer än 
en artikel var i detta forskningstema. 
 
Forskningstema 16: Psykiatri 
Detta forskningstema är litet och innehåller tre artiklar skrivna av fyra författare. Artikel 
1 är skriven av två författare de två andra artiklarna av vardera en författare. Ingen har 
skrivit mer än en artikel var inom forskningstema 16 och inte heller totalt sett. 
 
Forskningstema 17: Genteknik och stamcellsforskning 
Forskningstemat innehåller nio artiklar och nio författare. Artikel 6 är skriven av två 
författare och de resterande artiklarna är skrivna av en författare var. I detta tema 
återkommer namnet Savulescu J (se även Forskningstema 9). Savulescu J har skrivit två 
artiklar (5 och 8) av de nio som finns i detta forskningstema. Här återfinns också en av 
Holm S två artiklar. Holm S finns bara representerad i detta forskningstema. De övriga 
författarna i detta forskningstema återkommer endast en gång. 
 
Forskningstema 18: Medicinska förhållningssätt 
I detta tema finns fem artiklar skrivna av fem olika författare. Tre av författarna 
McKnight C, Fulford KWM och Greaves D har i detta forskningstema med en av 
vardera två publicerade artiklar. Ingen har skrivit mer än en artikel i detta 
forskningstema och finns inte heller representerade i något annat forskningstema. 
 
Forskningstema 19: Falsk patientinformation 
Här finns endast tre artiklar men hela 17 författare. Samförfattarskap återfinns i alla tre 
artiklarna. En artikel per författare återfinns i detta forskningstema. Ingen av författare 
har skrivet mer än en artikel totalt av de 351 stycken som finns. 
 
Forskningstema 20: Dödsbegreppet 
Forskningstema 20 innehåller tre artiklar skrivna av nio författare. Artikel 1 är skriven 
av en svensk, Persson I. Persson I har sammanlagt skrivit två artiklar varav en i detta 
forskningstema. Den andra artikeln finns inte i något forskningstema. Artikel 2 är 
skriven av tre författare och den sista, artikel 3, av sammanlagt fem författare. I artikel 3 
finns författaren Lowe M representerad. Lowe M har sammanlagt skrivit två artiklar 
men finns bara med i detta forskningstema. När de gäller de andra författarna har de 
producerat en artikel var, både i detta forskningstema och totalt. 
 
Forskningstema 21: Etiska beslutsprocesser 
I detta tema finns tre artiklar som är skrivna av sex författare. Samförfattarskap 
återfinns bara i artikel 1 (fyra författare). De två andra artiklarna, 2 och 3, är vardera 
skriven av en författare. Antalet artiklar per författare är en var och namnen återfinns 
endast en gång bland de 351 artiklarna.  
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Forskningstema 22: Etiska problem 
Detta forskningstema innehåller också tre artiklar. Dessa tre är skrivna av nio författare. 
Artikel 2 har skrivits av sju författare. De två andra artiklarna, 1 och 3, är vardera 
skriven av en författare. Ingen har skrivit mer än en artikel var i detta forskningstema 
och återfinns heller inte i några andra forskningsteman eller i övriga artiklar. 
 
Forskningstema 23: Föräldraskap och fertilitet 
Här finns återigen ett forskningstema med tre artiklar. Artikel 1 är skriven av två 
författare och i artikel 2 och 3 av en författare vardera. I detta forskningstema 
återkommer Pennings G med en av tre artiklar (se Forskningstema 12). Författarens 
tredje artikel finns inte representerad i något annat forskningstema. En artikel är skriven 
per författare i detta forskningstema. Ingen författare finns representerad i några andra 
artiklar. 
 
Forskningstema 24: Dödshjälp 
I detta sista forskningstema finns tre artiklar skrivna av sammanlagt tolv författare. Den 
första och andra artikeln är skriven av fem författare vardera och artikel 3 är skriven av 
två författare. Ingen har skrivit mer än en artikel i detta tema och återfinns inte heller i 
någon annan artikel. 
 

9.4 De mest produktiva institutionerna 
 
I detta kapitel redogör vi för de mest produktiva institutionerna inom medicinsk etik. I 
kapitlet 9.4.2 redovisas institutionernas artikelproduktion inom de 24 forskningstemana.  
 
9.4.1 De mest produktiva institutionerna inom medicinsk etik 

 
I tabellen nedan (Tabell 5) har vi listat de institutioner som producerat flest artiklar. 
Med huvudorganisation menar vi en överordnad inrättning för olika institutioner. Som 
exempel kan ges Högskolan i Borås som är överordnad institutionen Biblioteks- 
högskolan. Vi har i tabellen endast tagit med de institutioner som producerat tre eller 
fler artiklar. 
 
Den institution som har producerat flest antal publikationer är Univ Melbourne/Royal 
Childrens Hosp med 10 publicerade artiklar. På andra plats är Univ Manchester/Inst 
Med Law & Bioeth med sina sju publicerade artiklar. På tredje plats kommer 
institutionen Univ Coll Swansea/Ctr Philosophy & Hlth Care med fem publicerade 
artiklar. Tre institutioner har producerat fyra artiklar var vilka är Univ 
Birmingham/Dept Primary Care & Gen Practice, Univ Philippines/Dept Philosophy och 
Univ London Imperial Coll Sci Technol & Med/Dept Primary Hlth Care & Gen 
Practice. Fem institutioner har vardera producerat tre artiklar. Dessa är Univ Cent 
Lancashire/Ctr Profess Eth, Free Univ Brussels/Dept Philosophy, Monash Univ/Ctr 
Human Bioeth, Univ Oxford/Dept Publ Hlth & Primary Care och Univ Oxford/Dept 
Psychiat. De övriga institutionerna har producerat en eller två artiklar var. 
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Tabell 5 . De mest produktiva institutionerna i ämnet medicinsk etik. 
 
 
 
 
9.4.2 De mest produktiva institutionerna inom respektive forskningstema 

 
I detta kapitel beskriver vi översiktligt de 24 olika forskningstemana. Vi redogör här för 
hur frekvent institutionerna förekommer, hur många artiklar de producerat i varje 
forskningstema, hur många artiklar det finns totalt och antalet institutioner. Detta ställs 
sedan i relation till övriga teman. 
 
Forskningstema 1: Hjärtlungräddning (HLR) 
Forskningstemat består av tre stycken artiklar med olika institutioner. Artikel 3 har 
ingen huvudorganisation eller institution utsatt. Det är tre olika författare som har 
publicerat dessa artiklar. 
 
Forskningstema 2: Etiska principer 
Detta tema har 22 olika institutioner och fördelade på 17 dokument. Ingen institution 
finns representerad mer än en gång. I detta tema finns Sommerville A representerad 
med institutionen Eth Dep. 
 
Forskningstema 3: Resursfördelning 
Forskningstema 3 består av 27 olika institutioner fördelade på 17 dokument. En 
institution förekommer två gånger Dept Educ Studies i Forskningstema 3: 
Resursfördelning. Orsaken till det är att samma författare, Hope T, har skrivit två 
artiklar i detta forskningstema och då troligen utgått från samma institution. 
Huvudorganisationen Univ Oxford förekommer sammanlagt i tre artiklar (artikel 5, 6 
och 12 men institutionen finns inte utsatt i denna artikel. Artikel 14 har ingen 
huvudorganisation eller institution utsatt. I forskningstemat återfinns 

Huvudorganisation/Institution Land Antal 
publikationer 

Ackumulerat 

    
Univ Melbourne/Royal Childrens Hosp Australien  10 10 
Univ Manchester/Inst Med Law & Bioeth England 7 17 
Univ Coll Swansea/Ctr Philosophy & Hlth Care Wales 5 22 
Univ Birmingham/Dept Primary Care & Gen 
Practice 

England 4 26 

Univ Philippines/Dept Philosophy Filippinerna 4 30 
Univ London Imperial Coll Sci Technol & Med/ 
Dept Primary Hlth Care & Gen Practice 

England 4 34 

Univ Cent Lancashire/Ctr Profess Eth England 3 37 
Free Univ Brussels/Dept Philosophy Belgien 3 40 
Monash Univ/Ctr Human Bioeth Australien 3 43 
Univ Oxford/Dept Publ Hlth & Primary Care England 3 46 
Univ Oxford/Dept Psychiat England 3 49 
    
-----------------------------------------------------------------  ------------- ---------- 
  351 351 
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huvudorganisationen Univ York två gånger men artiklarna har olika institutioner 
representerade. Dessa är Ctr hlth Econ och Dept Hlth studies. 
 
Forskningstema 4: Forskning inom genetik 
Fjärde forskningstemat har tre olika institutioner vilka även kommer från samma artikel, 
artikel 1. Dessa är Univ Cambridge/Dept Oncol, Univ Cambridge/Dept Med Genet och 
Univ Cambridge/Ctr Family Res. Artikel 2 och 3 har inga huvudorganisationer eller 
institutioner utsatta överhuvudtaget i den bibliografiska posten. Artikel 2 är skriven av 
Sommerville A, English V, Romano-Critchley G och Gardner J och artikel 3 av 
Sommerville A, English V, Romano-Critchley G och Sheather J.  
 
Forskningstema 5: De fyra etiska principerna 
Detta forskningstema består av fyra olika institutioner fördelade på tre artiklar. Artikel 3 
har två olika institutioner men samma huvudorganisation. Artikeln är skriven av endast 
en författare. Troligtvis har författaren sin ”hemvist” på båda institutionerna eller så är 
det den mänskliga faktorn som gjort fel. Detta påverkar dock ej resultatet. De två övriga 
artiklarna har en huvudorganisation och institution var.  
 
Forskningstema 6: Kompetens inom hälsovården 
Forskningstema 6 består av 34 olika institutioner fördelade på 21 olika artiklar. Ingen 
institution förekommer mer än en gång. Däremot förekommer fem universitet flera 
gånger men då med olika institutioner. Artikel 11 och 20 är skrivna av samma författare, 
Widdershoven G, men är skrivna under olika institutioner Univ Maastricht/Fac Hlth Sci 
respektive Univ Maastricht/Dept Hltth eth & Philosophy. 
 
Forskningstema 7: Placebobehandling 
Detta tema består av åtta olika institutioner fördelade på fem olika artiklar. Ingen 
institution förekommer mer än en gång. Däremot återkommer universitetet Univ 
Sherbrooke två gånger i samma artikel men med olika institutioner Geriatrik Inst och 
Dept Community Hlth Sci.  
 
Forskningstema 8: Etiska problem inom genetik 
Åttonde temat består av sju huvudorganisationer och institutioner. Huvudorganisation 
och institutionsnamn fattas artikel 5. Ingen huvudorganisation eller institution 
förekommer mer än en gång.  
 
Forskningstema 9: Klinisk genetik 
Detta forskningstema består av nio olika huvudorganisationer och institutioner. Ingen 
institution eller huvudorganisation förekommer mer än en gång. I detta tema finns två 
artiklar skrivna av Savulescu J (artikel 3 och 5, se även forskningstema 17) och två 
artiklar skrivna av Glannon W (artikel 1 och 7). Den förre med huvudorganisationen 
och institutionerna Univ Melbourne/Ctr Study Hlth & Soc och Univ Melbourne/Royal 
Childrens Hosp. Den senare med huvudorganisationerna och institutionerna MacGill 
Univ/Biomed Eth Unit och Univ Brithis Columbia/Ctr Appl Eth.  
 
Forskningstema 10: Feldiagnostik 
Forskningstema 10 innehåller fem olika institutioner fördelade på fyra artiklar. Ingen 
institution eller huvudorganisation förekommer mer än en gång. I detta forskningstema 
återkommer författarna Sommerville A, English V, Romano-Critchley G och Gardner. 
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Det finns endast en huvudorganisation och institution, Brithis Med Assoc/Med Eth 
Dept, utsatt i artikeln skriven av de ovan nämnda författarna. 
 
Forskningstema 11: Abort 
Detta tema har fem huvudorganisationer och institutioner fördelade på fem dokument. 
Ingen huvudorganisation eller institution förekommer mer än en gång. Vad som är 
anmärkningsvärt i detta tema är att alla artiklar härstammar från samma typ av 
institution, Dept Philosophy. 
 
Forskningstema 12: Palliativ vård 
I det tolfte forskningstemat finns 31 olika institutioner representerade i 19 olika artiklar. 
Ingen institution är representerad mer än en gång. De huvudorganisationer som finns 
representerad fler gånger än en är Tampere Univ (artikel 18) i en och samma artikel och 
Royal Womens Hosp (artikel 3). Pennings G, som sammanlagt producerat två artiklar, 
finns med här under huvudorganisationen och institutionen Free Univ Brussel/Dept 
Philosophy. Författaren, huvudorganisationen och institutionen återkommer i 
forskningstema 23. 
 
Forskningstema 13: Genteknik och dövhet 
Forskningstemat består av fem olika institutioner fördelade på sex olika artiklar. En av 
institutionerna förekommer två gånger i två olika dokument, nummer 5 och 6, Ctr Appl 
Philosophy & Publ Eth. Två av artiklarna har skrivits av en och samma författare, Levy 
N. Dock är det varken samma huvudorganisation eller institution som förekommer i de 
båda artiklarna. I artikel 2 är det Charles Sturt Univ/Sch Humanities & Social Sci och i 
artikel 5 Univ Melbourne/Ctr Appl Philosophy & Publ Eth. Det är den sistnämnda 
institutionen som även förekommer i artikel 6. Författaren till artikeln är där Anesty 
KW. 
 
Forskningstema 14: Patientinformation 
Forskningstemat har båda fyra olika huvudorganisationer och institutioner fördelade på 
fyra artiklar. Ingen institution förekommer mer än en gång.  
 
Forskningstema 15: Organdonation och tystnadsplikt 
Detta tema innehåller 15 olika institutioner fördelade på 10 olika artiklar. Två 
huvudorganisationer förekommer två gånger, Univ Navarra och GMC. Emellertid inte 
med samma institutionsnamn. Den förra med institutionen Dept Biomed Humanites och 
Fac Med vilka även förekommer i samma artikel. Den senare med institutionen Stand 
sect och Stand Common. I detta tema återfinns även författarna English V och 
Sommerville A med huvudorganisation och institution British Med Assoc/Med Eth 
Dept. 
 
Forskningstema 16: Psykiatri 
Temat har tre olika huvudorganisationer och institutioner fördelade på tre artiklar. Ingen 
institution förekommer mer än en gång. Artikel 1 är skriven av två författare men endast 
en huvudorganisation och institution finns med i posten. I artikel 3 finns 
huvudorganisationen och institutionen Univ Philippines/Dept Philosophy.  
 
Forskningstema 17: Genteknik och stamcellsforskning 
I detta forskningstema finns nio stycken olika institutioner fördelade på nio artiklar. 
Varken huvudorganisation eller institution förekommer mer än en gång var i 
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forskningstemat. Här återfinns författaren Savulescu J i artikel 5 och 8. Emellertid inte 
under samma huvudorganisation och institution. I de två andra artiklarna (se 
Forskningstema 9) går författaren under huvudorganisationen och institutionen Univ 
Melbourne/Ctr Study Hlth & Soc och Royal Childrens Hosp/Murdoch Childrens Res 
Inst. I detta forskningstema återfinns han under huvudorganisationen och institutionen 
Univ Oxford St Cross Colt/Oxford OX1 3LZ och Univ Melbourne/Melbourne. Under 
den sistnämnde huvudorganisationen och institutionen har han skrivit en artikel till. Det 
är svårt att avgöra vilka dessa institutioner är eftersom inte hela institutionsadressen är 
utsatt. 
 
Forskningstema 18: Medicinska förhållningssätt 
Här finns fem olika huvudorganisationer och institutioner representerade och fördelade 
på fem artiklar. Artikel 2 har ingen huvudorganisation eller institution inskriven i 
posten. Ingen av dessa institutioner förekommer mer än en gång var i forskningstemat. 
 
Forskningstema 19: Falsk patientinformation 
Temat har sju olika institutioner fördelade på tre artiklar. Den första artikeln har ingen 
huvudorganisation eller institution utsatt. Artikeln är skriven av 10 olika författare (från 
Brasilien). De författare som finns med i de två andra artiklarna finns emellertid 
representerad med var sin institution. 
 
Forskningstema 20: Dödsbegreppet 
Forskningstemat har sex olika institutioner fördelade på tre artiklar. Ingen institution 
finns representerad mer än en gång. Däremot återfinns huvudorganisationen San 
Bortolo Hosp två gånger men med olika institutioner. Dessa är Dept Anaesthesia & 
intens Care Med och Dept Nephrol. 
 
Forskningstema 21: Etiska beslutsprocesser 
Detta forskningstema består av tre huvudorganisationer och institutioner fördelade på 
tre artiklar. Alla finns representerade varsin gång i forskningstemat. 
 
Forskningstema 22: Etiska problem 
Forskningstemat har fyra olika huvudorganisationer och institutioner fördelade på tre 
olika artiklar. Institutionen Sch Med återfinns två gånger och i samma artikel, artikel 2.  
 
Forskningstema 23: Föräldraskap och fertilitet 
Även detta forskningstema har fyra olika institutioner fördelade på tre artiklar. Ingen 
huvudorganisation och institution förekommer mer än en gång var. I artikel 3 återfinns 
författaren Pennings G. Författaren finns även i Forskningstema 12 och skriver även där 
under samma huvudorganisation och institution, Free Univ Brussel/Dept Philosophy. 
 
Forskningstema 24: Dödshjälp 
Detta sista forskningstema har tio olika huvudorganisationer och institutioner fördelade 
på tre olika artiklar. En institution förekommer två gånger vilken är Grad Sch Med i 
artikel 2. Flera universitet förekommer flera gånger, dock med olika institutioner. Detta 
gäller artikel 1 och artikel 3. 
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10. Analys 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka ämnesområdet medicinsk etik. Syftet 
mynnade ut i fyra forskningsfrågor vilka besvarades i föregående kapitel. I detta kapitel 
utförs en analys kring de data som presenterades i kapitel 9. Här fördjupas diskussionen 
och resonemangen kring resultaten.  
 

10.1 Analys av forskningsteman 
 
Den första av våra fyra forskningsfrågor lyder “Vilka forskningsteman kan identifieras 
inom ämnesområdet medicinsk etik genom användning av bibliografisk koppling i 
kombination med klusteranalys”? Genom användandet av bibliografisk koppling i 
kombination med klusteranalys skapades 24 stycken olika forskningsteman. Dessa 24 
kategoriserades i kapitel 9. Resultat med hjälp av artiklarnas titlar, ID-ord samt 
abstracts. I detta kapitel analyserar vi ämnesområdet medicinsk etik närmare utifrån de 
teman som kategoriserats.  
 
Ämnesområdet medicinsk etik är, enligt Nationalencyklopedin, ett tvärvetenskapligt 
forsknings- och undervisningsämne som kritiskt, historiskt och analytiskt granskar 
moraliska och etiska aspekter på sjukvård och medicinsk forskning. Ämnet kan delas in 
i tre olika delar: 
 
1) Klinisk etik. Denna kategori inkluderar medicinsk etik i snäv mening ("läkaretik") 
och vårdetik. Fokus, i båda fallen, ligger på relationerna mellan patienter och 
vårdpersonal. 
 
2) Forskningsetik. Denna kategori behandlar etiska problem vid insamling, bearbetning 
och publicering av data i medicinsk forskning. 
 
3) Socialetik. Denna tredje och sista kategori undersöker fördelningen av resurser i 
hälso- och sjukvården och vem som har rätt till vilken vård. 
 
Eftersom vår uppsats har som syfte att kartlägga ämnesområdet medicinsk etik använder 
vi oss av de ovan nämnda kategorierna. Den första och tredje kategorin, klinisk etik och 
socialetik, är de kategorier som de fle sta av våra 24 forskningsteman är skrivna inom. 
Den andra, forskningsetik, är inte lika välrepresenterad. Detta syns tydligare i följande 
indelning: 
 
Klinisk etik. Här återfinns forskningsteman som lägger sin fokus på klinisk medicinsk 
etik, vilket innebär hur etiken tillämpas i praktiken. Detta synliggörs i diskussioner 
kring beslutsfattande och i relationer, patienter och vårdpersonal emellan. Till denna 
kategori tillhör, helt eller delvis, följande forskningsteman: Hjärtlungräddning, Etiska 
principer, De fyra etiska principerna, Kompetens inom hälsovården, 
Placebobehandlingar, Klinisk genetik, Abort, Palliativ vård, Genteknik och dövhet, 
Patientinformation, Organdonation och tystnadsplikt, Genteknik och 
stamcellsforskning, Etiska beslutprocesser, Etiska problem, Föräldraskap och fertilitet 
och slutligen Dödshjälp. 
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Forskningsetik. Forskningsteman som Forskning inom genetik, Feldiagnostik, Etiska 
problem inom genetik, Organdonation och tystnadsplikt, Falsk patientinformation och 
slutligen Etiska problem ingår i den forskningsetiska kategorin. Främst handlar dessa 
forskningsteman om problematiken kring genetisk information. Med problem menas 
hur handhavandet av informationen går till. 
 
Socialetik. Här återfinns forskningsteman som Etiska principer, Resursfördelning, De 
fyra etiska principerna, Kompetens inom hälsovården, Placebobehandlingar, Abort, 
Palliativ vård, Genteknik och dövhet , Psykiatri, Genteknik och stamcellsforskning och 
slutligen Föräldraskap & fertilitet. 
 
Det finns även några forskningsteman som är svåra att placera in i de tre kategorierna 
inom medicinsk etik. Dessa forskningsteman, Medicinska förhållningssätt samt 
Dödsbegreppet för filosofiska diskussioner och funderingar som är svårdefinierbara. 
Därför hamnar de i en egen kategori vid sidan om. Filosofiska frågor som aktualiseras i 
dessa forskningsteman är exempelvis den exakta innebörden i termerna hälsa, sjukdom, 
frihet, tvång, beroende, rättvisa, ansvar samt när livet börjar och slutar, vad som ger 
livet värde och mening, självbestämmandets gränser etc. 
 
Inom medicinsk etik förs ämnesdiskussionerna oftast ihop med andra ämnen än 
enskilda. Detta märks särskilt tydligt vid analyserandet på artikelnivå. Många av 
artiklarna innehåller komplicerade medicinska diskussioner där det ena problemet leder 
fram till det andra. Exempelvis har vi i det trettonde forskningstemat flera diskussioner 
utifrån genteknik men med fokus på dövhet hos barn. 
 
Vår undersökning och analys av vilka olika forskningsteman som finns inom medicinsk 
etik under åren 2000-2003 fungerar som en ämnesöverblick. Genom vår tidsperiod, 
2000-2003 kan vi urskilja de problem- och diskussionsområden inom medicinsk etik 
som är de mest omskrivna under de åren. Exempelvis handlar många forskningsteman 
om genetik. Detta är inget som förvånar eftersom forskningen inom genetik handlar om 
vår framtid. Genetik betyder ärftlighetslära och genom den kan vi exempelvis få reda på 
om vi bär på gener som kan utveckla sjukdomar28. De senaste decennierna har etiska 
problem beträffande forskning på barn och utvecklingsstörda, användning av vävnad 
från aborterade foster (för forskning om exempelvis Parkinsons sjukdom), problem 
aktualiserade av kartläggningen av det mänskliga genmaterialet samt 
registerdataforskning diskuterats. Utifrån ämnet genetik går många av diskussionerna 
över till frågor kring abort och fosterdiagnostik. Dessa är några av de mest 
inflammerade frågorna internationellt sett. Det debatteras ständigt och flitigt om det är 
etiskt rätt att framkalla abort för att minimera lidande hos foster med defekter. Frågan 
”När har en människa rättigheter”? lägger grunden för abortdiskussionen. Ett annat stort 
problemområde inom medicinsk etik, som fångats upp av vår undersökning, är 
relationen mellan vårdpersonal och patient. Tonvikten ligger på att det måste finnas en 
tillit dem emellan, att vårdpersonalen måste visa sin patient respekt samt att de ska 
hjälpas åt i de många etiska problem som beslut ska fattas inom. Båda parter måste vara 
lika delaktiga, gärna med anhörigas hjälp. 
 
Till andra frågor som tilldragit sig ett stort intresse, enligt vår ämnesstrukturering, hör 
etiska problem i samband med livets början och slut samt vård i livets slutskede, 

                                                 
28 Se Forskningstema 4: Forskning inom genetik  
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dödskriterier och dödshjälp. Även vård av patienter med aids, senil demens och kroniskt 
sjuka har diskuterats, liksom vad patienter har rätt att få veta om sin sjukdom. 
 
Vår undersökning gav 303 kopplade par där 166 unika artiklar fanns representerade. 
Detta betyder att 185 stycken artiklar försvunnit under arbetet med Bibexcel på grund 
av att de saknade gemensamma referenser. Antalet artiklar som saknade gemensamma 
referenser är stort, men vi anser oss ändå fått en rättvis bild över ämnesområdet 
medicinsk etik. Eftersom kategorisering av ett vetenskapligt ämnesfält kan vara svårt på 
grund av att många ämnesfä lt överlappar varandra har vi tagit hjälp av en tidigare gjord 
översikt, PC Jersilds handbok Medicinsk etik i fickformat från 2002. De 24 olika 
forskningsteman vi namngett utifrån titlar, abstract och ID-ord stämmer bra överens 
med hans ämnesinnehåll. Hans bok har fungerat som en slags ”validering” av hur bra vi 
lyckats med ämnesbestämningen. I undersökningen har även Nationalencyklopedin (NE 
2004) varit en guldgruva. Där har vi snabbt och lätt fått tag i övergripande information 
om olika termer och ämnen inom medicinsk etik.  
 

10.2 Analys av citerade artiklars ålder 
 
Vi vill analysera om det finns skillnader mellan de identifierade forskningstemana med 
avseende på åldern hos de verk som citerats av artiklarna inom ett forskningstema. 
Price index har i vår uppsats använts som ett mått på hur aktuella citeringarna är inom 
ett helt ämnesområde. Vi har delat upp de 24 olika forskningstemana i två olika delar, 
där de hårda vetenskaperna är de över 42% och de mjuka från 0-42%. Detta redovisas i 
Tabell 6 nedan. 
 
 
Forskningsteman inom hård 
vetenskap: 

Price 
index: 

Forskningsteman inom mjuk 
vetenskap: 

Price 
index: 

Forskningstema 1: Hjärtlungräddning 85% Forskningstema 9: Klinisk  genetik  37% 
Forskningstema 2: Etiska principer 48% Forskningstema 10: Feldiagnostik  42% 
Forskningstema 3: Resursfördelning 51% Forskningstema 11: Abort 22% 
Forskningstema 4: Forskning inom 
genetik  

90% Forskningstema 12: Palliativ vård 42% 

Forskningstema 5: De fyra etiska 
principerna 

58% Forskningstema 14: 
Patientinformation 

25% 

Forskningstema 6: Kompetens inom 
hälsovården 

44% Forskningstema 16: Psykiatri 38% 

Forskningstema 7: Placebobehandling 58% Forskningstema 18: Medicinska 
förhållningssätt 

24% 

Forskningstema 8: Etiska problem inom 
genetik  

62% Forskningstema 20: Dödsbegreppet 30% 

Forskningstema 13: Genteknik och dövhet 55% Forskningstema 22: Etiska problem 22% 
Forskningstema 15: Organdonation och 
tystnadsplikt 

67% Forskningstema 23: Föräldraskap 
och fertilitet 

39% 

Forskningstema 17: Genteknik och 
stamcellsforskning 

58%   

Forskningstema 19: Falsk 
patientinformation 

45%   

Forskningstema 21: Etiska 
beslutsprocesser 

51%   
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Forskningstema 24: Dödshjälp  59%   
 
Tabell 6 . Tabellen visar vilka forskningsteman som är hård respektive mjuk vetenskap. 
 
Vårt studieresultat av artiklarnas citerade verk visar att merparten ligger över 42%, eller 
precis där omkring. Det mest intressanta forskningstemat är det fjärde Forskning inom 
genetik eftersom det där används mycket ny litteratur, 90% av all information var fem år 
gammal eller yngre. Detta forskningstema är väldigt litet, endast tre artiklar ingår, men 
ämnet genetik är beroende av ny information på grund av att det är ett väldigt dynamiskt 
forskningsområde. Forskningen går hela tiden framåt och ny forskning och nya rön 
uppkommer ständigt. 
 
Att ett forskningstema får en hög procentsats kan även bero på att interna citeringar 
eller gemensamma referenser existerar. Med interna citeringar menas att författarna 
inom forskningstemat citerar varandra. Detta förutsätter att de interna citeringarna eller 
de gemensamma referenserna går till ett nyligen publicerat verk. Så är fallet i det första 
forskningstemat Hjärtlungräddning, eftersom forskningstemat även är litet blir detta 
extra tydligt. Forskningstemat ligger på 85% och författarna till artiklarna har där citerat 
varandra. 
 
Andra forskningsteman med anmärkningsvärt högt Price index är Etiska problem inom 
genetik (62%) samt Organdonation och tystnadsplikt (67%). De andra inom den hårda 
vetenskapen håller sig inom den gräns där inga signifikanta slutsatser kan dras. 
 
Det finns även forskningsteman med anmärkningsvärt lågt Price index. Detta kan 
exempelvis förklaras med att deras utveckling stagnerat i hopp om förnyad forskning. 
Exempelvis producerar forskningsområdet genetik nyare information än vad 
forskningsområdet Medicinska förhållningssätt (24%) gör eftersom detta 
forskningstema baserar sig på äldre forskning som publiceras i den klassiska 
litteraturen. Ny information gör vetenskapen mera dynamisk och föränderlig.  
 
Många av de forskningsteman som vår undersökning gett är mycket små, många 
innehåller endast tre artiklar. Detta kanske kan vara en bidragande orsak till varför 
forskningsteman som Abort (22%), Etiska problem (22%) samt Patientinformation 
(25%) hamnat så lågt. 
 

10.3 Analys av de mest produktiva författarna inom medicinsk etik 
 
Enligt Glänzel är det flera olika faktorer som påverkar publiceringen av antalet artiklar. 
På mikronivå, det vill säga författarnivå, anser Glänzel att man kan urskilja fyra olika 
faktorer som påverkar resultatet: ämnets innehåll, författarens ålder, författarens sociala 
status och hur lång en observationsperiod är. Erfarna författare förväntas vara mer 
produktiva än ”nykomlingar” och en författare som observeras under en längre tid torde 
ha en högre publikationsaktivitet än en författare som observeras under en kortare 
period av den orsaken att det är en kumulativ process (2003, s. 46).  
 
Vi börjar i detta kapitel med att beskriva hur Tabell 7 skall läsas. Den första kolumnen i 
tabellen visar nummerordning. Andra kolumnen visar hur många artiklar författaren 
producerat. Tredje kolumnen visar författarnas namn. Fjärde kolumnen visar på vilka 
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forskningsteman som författaren finns representerad i. Detta skall ses i relation till 
kolumn fem som visar vilken artikel författaren skrivit inom det forskningstema som 
skrivits ut i kolumn fyra. I kolumn fem anger alltså artikelnumret vilken ordningsföljd 
artikeln har i forskningstemat. Som exempel kan ges författaren Sommerville A. 
Sommervilles första artikel, artikel 4, återfinns i forskningstema 2. Artikel 2 återfinns i 
forskningstema 4, artikel 3 även den i forskningstema 4. Sommerville har även två 
artiklar som förekommer med ordningsföljden fyra i två olika forskningsteman, en i 
forskningstema 10 samt 15. Den streckade linjen innebär en skriven artikel som inte 
finns representerad i något forskningstema. Om vi återigen tar Sommerville A som 
exempel innebär det att hon skrivit nio stycken artiklar som inte finns med i något 
forskningstema. Ett annat exempel är Spriggs M som producerat 6 artiklar vilka inte 
finns med i något forskningstema överhuvudtaget. Genom denna tabell kan man då lätt 
utläsa vilka författare som återfinns inom samma forskningstema och med vilken/a 
artikel/ar. Likaså samförfattarskap, hur många artiklar en förfa ttare producerat och i 
vilket forskningstema kan då lätt utläsas. Som exempel kan vi ta de fyra första 
författarna Sommerville A, English V, Romano-Critchley G och Sheather J. Alla fyra 
finns representerade i det fjärde forskningstemats tredje artikel. 

 
 

Plats: Antal:  Författarnamn: Forskningstema: Artikelnummer: 
1 14 Sommerville A 2,4,4,10,15,-,-,-,-,-,-,-,-,- 4,2,3, 4, 4,-,-,-,-,-,-,-,-,- 
2 13 English V 4, 4,10, 5,-,-,-,-,-,-,-,-,- 2, 3, 4, 4, -,-,-,-,-,-,-,-,- 
3 12 Romano-

Critchley G 
4, 4,10,-,-,-,-,-, -,-,-,- 2,3, 4,-,-,-,-,-,-,-,-,- 

4 8 Sheather J 4, -, -, -, -, -, -, - 3, -, -, -, -, -, -, - 
5 6 Spriggs M -, -, -, -, -, - -, -, -, -, -, - 
6 5 Savulescu J 9, 9,17,17, - 3, 5, 5, 8, - 
7 4 Draper H 12, 15, -, - 7, 3, -, - 
8 4 Gardner J 4,10, -, - 2, 4, -, - 
9 4 Harris J -, -, -, - -, -, -, - 
10 4 Parker M -, -, -, - -, -, -, - 
11 3 Pennings G 12, 23, - 4, 3, - 
12 3 Gebhardt DOE -, -, - -, -, - 
13 2 Resnik DB 12, - 13, - 
14 2 McKnight C 18, - 4, - 
15 2 Persson I 20, - 1, - 
16 2 Greaves D 18, - 5, - 
17 2 Nilstun T 2, 12 17, 19 
18 2 Castello-Ponce A 12, - 16, - 
19 2 Glannon W 9, 9 1, 7 
20 2 Holm S 17, - 4, - 
21 2 Hope T 3, 3 5, 6 
22 2 Campbell AV 5, - 2, - 
23 2 Levy N 13, 13 2, 5 
24 2 Kottow MH 6, - 21, - 
25 2 Wilkinson TM 17, - 2, - 
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Tabell 7. Tabellen visar antal skrivna artiklar per författare som finns representerat i något av de 24 
forskningstemana. Här har endast författare med 2 stycken artiklar tagits med. De anonymt skrivna 
artiklarna som placerade sig på 6: e plats har inte tagits med i tabellen. 
 
Genom de data vi erhållit kan vi följaktligen utläsa att de författare som producerat flest 
artiklar inom ämnesområdet medicinsk etik är Sommerville A med 14 artiklar, English 
V med 13 artiklar och Romano-Critchley G med 12 artiklar. Den författaren som 
kommer på 4:e plats är Sheather J med åtta artiklar. Författaren Spriggs M kommer på 
5: e plats med sina sex artiklar. Savulescu J har skrivit fem artiklar och hamnar på 6: e 
plats. På 7: e plats följer de fyra författarna Draper H, Gardner J, Harris J och Parker M 
med vardera fyra artiklar. Två författare, Pennings G och Gebhardt DOE, har vardera 
skrivit tre artiklar och kommer på 8: e plats. De tre förstnämnda författarna är även de 
som oftast använder sig av samförfattarskap. Detta märks tydligast mellan författarna 
Sommerville A och English V som arbetat tillsammans i alla 13 artiklar som English V 
skrivit29. Alla artiklar som Romano-Critchley G producerat är även det tillsammans med 
författaren Sommerville, English och antingen med Sheather J eller med Gardner J. Alla 
Sheather J artiklar är samproducerade med Sommerville A, English V och Romano-
Critchley G. Sommerville A har producerat en artikel själv i Forskningstema 2: Etiska 
principer. Savulescu J femte artikel, som inte finns med i något forskningstema, är 
samförfattad med Spriggs M, vilkens artik lar överhuvudtaget inte påträffats i något 
forskningstema. Spriggs M har samförfattat två av sina sex artiklar och Savulescu J har 
samförfattat två av fem artiklar. Den gemensamt producerade artikeln återkommer inte i 
något forskningstema. 
 
Av den orsaken att våra data sträcker sig över samma tidsperiod torde inte tidsaspekten 
påverkat författarnas artikelproduktion. Upphovet till antal artiklar beror således på 
andra faktorer. Huruvida ämnets innehåll och författarens ålder påverkat produktionen 
är även det svårt att uttala sig om, därför avstår vi från att diskutera dessa faktorer. Om 
vi utgår ifrån Glänzels två övriga tolkningar om vad som påverkar produktionen, och 
det vi kan utläsa i våra data, förutsätter han att de författare som producerat många 
artiklar är vana författare och har förmodligen även en hög social status inom medicinsk 
etik. De författare som inte producerat ett stort antal artiklar kan då antas vara 
”nykomlingar” och/eller inte ha samma sociala status inom ämnesområdet. 
 
Trots att Sommerville A har störst produktion av artiklar finns författaren bara med i en 
artikels källförteckning30 vilket är anmärkningsvärt.  Sommerville A artiklar är alla 
                                                 
29 Detta syns inte i tabellen eftersom dessa artiklar inte hamnat inom något forskningstema. Med hjälp av 
Bibexcel har vi kunnat gå igenom alla deras artiklar och kan därigenom fastställa detta resultat.  
30 Med hjälp av Bibexcel har vi kunnat gå igenom alla artiklar och kan därigenom fastställa dessa resultat. 
Vi har även med hjälp av Bibexcel kunnat studera artiklarnas referenser för att ta fram fakta om hur ofta 
författarna förekommer i andra artiklars referenslistor, vilken tidskrift eller annat medium det publicerats i 
och årtal. 
 

26 2 Fulford KWM 18, - 3, - 
27 2 Ashcroft R 9, - 6, - 
28 2 Widdershoven G 6, 6 11, 20 
29 2 Bell MDD 2,12 9, 11 
30 2 Lowe M 20, - 3, - 
31 2 Koch T 2, 8 1, 4 
32 2 Gillon R 5, - 3, - 
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författade mellan åren 2000 - 2003. De flesta artiklarna är från år 2002 och år 2003, 
varav åtta från 2002 och två från 2003. Tre av dem är från år 2001 och endast en är 
publicerad år 2000. Artiklarna som författaren Sheather J har varit med att producera är 
alla från år 2002. De artiklar som skrivits tillsammans med Gardner J är producerade 
mellan åren 2000-2001. Sommerville A artiklar från år 2003 har dels producerats av 
henne själv och dels i samarbete med English V. English V artiklar har producerats 
mellan åren 2000 -2003. Detta gäller även för Romano-Critchley G. Antalet artiklar kan 
således för alla eller vissa av de ovan nämnda författarna indikera att de är etablerade i 
ämnesområdet medicinsk etik och även visa på att författarna har en hög social status.  
 
Spriggs M, har publicerat tre artiklar från 2002 och tre artiklar från 2003 men inga från 
år 2000 och år 2001. Dessa data kan således tyda på att författaren är ny inom 
forskningsområdet medicinsk etik.  Författaren kan likafullt finnas representerad inom 
andra forskningsområden vilket vi inte kan utläsa i våra data. Totalt finns Spriggs M 
med i tre artiklars källförteckningar. De artiklar som refereras är antingen från 2002 
eller 2003. 
 
Savulescu J artiklar är skrivna år 2001 (3 stycken) och år 2002 (2 stycken). Inga artiklar 
har producerats år 2003. Att enbart försöka få ett svar utifrån dessa data är svårt. Genom 
att söka efter författarnamnet Savulescu J i artiklarnas källförteckning med hjälp av 
Bibexcel återfanns namnet 12 gånger. Den äldsta artikeln är från 1996 och utgiven i 
tidningen Brithis Medical Journal. Flera av artiklarna är pub licerade i tidskrifterna 
Bioethics och JME och en artikel vardera i tidskriften MJA och Australasian Journal 
Philosophy. Genom dessa data kan vi således utläsa att Savulescu J varit produktiv även 
innan år 2001 och publicerats i andra tidskrifter. Vidare har Harris J producerat fyra 
artiklar, tre från år 2003 och en från år 2001. I de 35131 artiklarnas källförteckningar 
återkommer Harris J sammanlagt 32 gånger med artiklar eller böcker från 1985-2003 i 
26 olika artiklar. Detta indikerar att det är erfaren fö rfattaren och som möjligen innehar 
en hög social status. Parker M som också producerat fyra artiklar har gjort detta mellan 
åren 2001-2003. Alla fyra artiklarna har skrivits tillsammans med andra forskare. 
Författaren finns inte med i någon artikels källförteckning. Pennings G tre artiklar har 
skrivits mellan 2002 och 2003 och Gebhardt DOE har producerat en artikel från 2002 
och två artiklar från 2003. Pennings G påträffas i tre artiklars källförteckningar varav 
den äldsta artikeln är från 1996 och publicerats i en annan tidskrift, Human 
Reproduction. Gebhardt DOE finns med i en källförteckning med en artikel från JME. 
Dessa två författare skulle kunna antas vara nykomlingar i ämnesområdet medicinsk 
etik och produktionen av artiklar kan således komma att öka.  
 
Vad vi dock inte kan utläsa med hjälp av dessa två tidskrifter är den övriga 
produktionen av artiklar som författarna har. Det är mycket sannolikt att flera av 
författarna kan vara mer specialiserade inom andra ämnesområden och inte i medicinsk 
etik. Detta innebär att deras övriga produktion finns i andra tidskrifter och andra 
forskningsområden.  
 
Det land som har störst produktivitet inom de två tidskrifterna är Storbritannien. 
Eftersom båda tidskrifterna härstammar från Storbritannien skulle detta kunna vara 
upphovet till att den brittiska artikelproduktionen är större än vad den är från övriga 
länder. Likaså ”närheten” av tidskriften och vetskapen om att den finns skulle kunna 

                                                 
31 Detta gäller bara de artiklar som har en källförteckning. 
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resultera i att antalet författare som vill publicera sina artiklar är fler från Storbritannien 
än från övriga länder. Det är således möjligt att bilden av produktiva författare skulle se 
annorlunda ut om det ingick tidskrifter i undersökningen från exempelvis USA och 
Australien som behandlar ämnesområdet medicinsk etik. Likafullt måste vi samtidigt 
vara medvetna om att båda dessa tidskrifter finns med i SCIE. Vilket innebär att 
tidskrifterna anses vara viktiga inom medicinsk etik. Sammanlagt finns 38 olika länder 
representerade i dessa tidskrifter från Kina och Ryssland till USA, Australien och 
Storbritannien. Artiklar från en stor del av världen har således blivit publicerade i dessa 
tidskrifter.   
 
Konklusionen av den diskussion som förts ovan är att den bild vi ger av 
forskningsfronten inom medicinsk etik av de mest produktiva författare är begränsad 
eftersom vi enbart utgår ifrån Bioethics och JME. Vi kan dock utläsa att i just dessa två 
tidskrifter och med de artiklar som indexerats mellan åren 2001-2003 har Sommerville 
A producerat flest artiklar. Att författaren har en hög social status är också troligt 
eftersom hon är chef över medical ethics department (MED) i British Medical 
Association (BMA)32. Deras roll är att ge råd och vägledning inom medicinsk etiska 
frågor. Därefter följer författaren English V på andra och Romano-Critchley G på tredje 
plats. Det vi ser kan således vara ett så kallat ”snapshot”, som Glänzel uttrycker det, av 
medicinsk etik. Vi ser således ett mönster som visar på ett tidigt utvecklingssteg inom 
området, främst här relaterad till forskarna i Storbritannien. 
 
10.3.1 Analys av de mest produktiva författarna inom respektive forskningstema 

 
Som mest har författarna skrivit två artiklar var, inom ett och samma forskningstema. 
De författare det gäller är: Sommerville A (Forskningstema 4: Forskning inom genetik), 
English V (Forskningstema 4: Forskning inom genetik), Romano-Critchley G 
(Forskningstema 4: Forskning inom genetik), Savulescu J (Forskningstema 9: Klinisk 
genetik och Forskningstema 17: Genteknik och stamcellsforskning), Glannon W 
(Forskningstema 9: Klinisk genetik), Hope T (Forskningstema 3: Resursfördelning), 
Levy N (Forskningstema 13: Genteknik och dövhet ) och Widdershoven G 
(Forskningstema 6: Kompetens inom hälsovården).  
 
Genom att studerar vilka forskningsteman författarnas artiklar finns representerade i kan 
vi utläsa att Sommerville A finns med i fyra olika teman: Forskningstema 2: Etiska 
principer33, Forskningstema 4: Forskning inom genetik34 (två gånger), Forskningstema 
10: Feldiagnostik35 och Forskningstema 15: Organdonation och tystnadsplikt36. Endast 
fem av hennes 14 artiklar finns med i olika forskningsteman vilket således innebär en 
förlust på nio artiklar. English V och Romano-Critchley G finns båda med i samma 
forskningsteman som Sommerville A (medförfattare till dessa artiklar). English V 
återfinns i Forskningstema 4: Forskning inom genetik, Forskningstema 10: 
Feldiagnostik och Forskningstema 15: Organdonation och tystnadsplikt och Romano-
Critchley G i Forskningstema 4: Forskning inom genetik, Forskningstema 10: 
Feldiagnostik. English V och Romano-Critchley G har därmed en förlust på nio 

                                                 
32 http://www.bma.org.uk/ap.nsf/Content/LIBEthics?OpenDocument&Highlight=2,sommerville 
33 Price index 48% 
34 Price index 90% 
35 Price index 42% 
36 Price index 67% 
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respektive åtta artiklar var vilka följaktligen inte är redovisade i något av de 24 olika 
forskningstemana som finns. Liksom Sommerville A återkommer både English V och 
Romano-Critchley G med två artiklar var i Forskningstema 4: Forskning inom genetik. I 
de övriga forskningstemana har de med en artikel. Sheather J på plats fyra har skrivit 
åtta artiklar men finns enbart representerad i Forskningstema 4: Forskning inom genetik 
med artikelnummer 3. Därmed har det blivit en förlust på sju artiklar. Denna artikel är 
skriven tillsammans med Sommerville A, English V och Romano-Critchley G. 
Författaren Spriggs M med sina sex artiklar återfinns inte i något tema överhuvudtaget 
och detta gäller även vissa av de författare som skrivit både två, tre eller fyra artiklar. 
Författarna finns alltså inte representerade i något forskningstema överhuvudtaget (se 
Tabell 4, kursiverad stil). Sammanlagt har Savulescu J skrivit fem artiklar varav fyra 
återkommer i två olika forskningsteman, Forskningstema 9: Klinisk genetik 37 och 
Forskningstema 17: Genteknik och stamcellsforskning38. Glannon W har skrivit två 
artiklar och finns med i Forskningstema 9: Klinisk genetik med båda sina artiklar. Hope 
T två artiklar hittar vi i Forskningstema 3: Resursfördelning39. Levy N har sina två 
artiklar med i Forskningstema 13: Genteknik och dövhet40 och Widdershoven G finns 
inom Forskningstema 6: Kompetens inom hälsovården41. Författarna Draper H och 
Gardner J har skrivit fyra artiklar vardera och två artiklar var finns representerade i fyra 
olika forskningsteman. Den förre i Forskningstema 12: Palliativ vård 42 och i 
Forskningstema 15: Organdonation och tystnadsplikt och i den senare med 
Forskningstema 4: Forskning inom genetik och Forskningstema 10: Feldiagnostik. 
Gardner J har i sina artiklar samarbetat med Sommerville A och English V och 
Romano-Critchley G i Forskningstema 4: Forskning inom genetik och Forskningstema 
10: Feldiagnostik. Pennings G med sina tre artiklar finns med i två olika 
forskningsteman, Forskningstema 12: Palliativ vård och Forskningstema 23: 
Föräldraskap och fertilitet43. Den tredje artikeln har hamnat utanför de 24 olika 
forskningstemana. Den andra författaren, Gebhardt DOE, som skrivit tre artiklar finns 
inte representerad i något forskningstema. I undersökningen ingår det flera artiklar som 
skrivits av en författare vilka endast producerat en artikel. Dessa finns spridda i de 24 
olika forskningstemana. Flertalet av de författare som skrivit en artikel finns dock bland 
de 185 artiklarna som inte har kommit med i något forskningstema.  
 
Med de data vi fått fram kan vi följaktligen se att de flesta författarna finns 
representerade inom olika forskningsteman med sina artiklar. Det är emellertid svårt att 
avgöra om detta resultat visar en generell bild av hur produktiviteten ser ut i 
forskningstemana i ämnesområdet medicinsk etik. Som tidigare sagts kan vi dock 
konstatera att författaren Sommerville A, som producerat flest artiklar, även finns 
representerad i flest forskningsteman. Författaren är även den som har störst spridning 
av artiklar bland olika forskningsteman. Sommerville A påträffas både i 
forskningsteman som anses vara ”mjuk” och ”hård ” vetenskap, exempelvis i det fjärde 
forskningstemat Forskning inom genetik  som är det forskningstema som hade högst Price 
index (90%). Detta gäller även för English V och Romano-Critchley G vilka som 
tidigare sagts även samarbetat med varandra. När det gäller Sommerville A och 

                                                 
37 Price index 37% 
38 Price index 58% 
39 Price index 51% 
40 Price index 55% 
41 Price index 44% 
42 Price index 42% 
43 Price index 39% 
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samförfattarskapet med Sheather J och Gardner J kan vi se att de hamnat i samma 
forskningstema, Forskningstema 4: Forskning inom genetik men de två artiklarna är 
producerade under olika årtal (2002 respektive 2001). Eftersom de tre förstnämnda 
forskarna finns inom olika forskningsteman kan vi nog anta att de inte är lika 
specialiserade inom ett enda forskningsområdet som till exempel Savulescu J. Det som 
mer tyder på detta är att Sommerville A är chefsposition i MED. Detta kan således 
indikera att författaren är verksam inom flera forskningsområden inom medicinsk etik. 
De två olika forskningstemana som Savulescu J finns i är enligt Price index en ”mjuk” 
respektive ”hård” vetenskap (klinisk genetik respektive genteknik). Det är följaktligen 
möjligt att författaren arbetar och forskar enbart inom detta forskningsfält. Det finns tre 
andra författare som även de har sina artiklar inom ett och samma forskningstema. Detta 
gäller Hope T i Forskningstema 3: Resursfördelning som klassas som en ”hård” 
vetenskap (artiklarna är båda från 2001), Widdershoven G i Forskningstema 6: 
Kompetens inom hälsovården som också klassas som ”hård” vetenskap (artiklarna är 
båda från 2001) och Levy N i Forskningstema 13: Genteknik och dövhet vilket även det 
är en ”hård” vetenskap (artiklarna är båda från 2002). Om vi skall se det som mer 
specialisering inom ett forskningsområde eller inte är svårt att avgöra. Eftersom de 
skrivit så få artiklar var är det möjligt att dessa författare än så länge antingen är 
nykomlingar och har således lägre social status i ämnesområdet medicinsk etik eller 
forskar inom ett annat ämnesområde. 
 
Som vi tidigare sagt är det möjligt att dessa resultat speglar ett mönster som visar på ett 
tidigt utvecklingssteg inom forskningsområdet, främst kanske relaterad till forskarna i 
Storbritannien. Vi måste återigen vara medvetna om att vi enbart utgått ifrån de två 
engelska tidskrifterna Bioethics och JME. Bilden inom de olika forskningstemana skulle 
därmed kunna förändras om andra tidskrifter inom ämnesområdet nyttjats för insamling 
av datamaterial. Vi måste likafullt vara medvetna om de författare vilkas artiklar inte 
kommit med i något forskningstema som till exempel Spriggs M. Bilden som nu ges 
kan sålunda se annorlunda ut om de artiklar som hamnat utanför kan kopplas ihop med 
ett specifikt forskningstema. 
 

10.4 Analys av de mest produktiva institutionerna inom medicinsk etik 
 
De institutioner som är mest produktiva inom ämnesområdet medicinsk etik är Royal 
Childrens Hosp med tio publicerade artiklar (se Tabell 5). Sex av dessa artiklar är 
skrivna av författaren Spriggs M (Tabell 8). Författaren finns dock inte med i något 
forskningstema. På andra plats kommer Inst Med Law & Bioeth med sina sju 
publicerade artiklar. Fyra av dessa har skrivits av Harris J men författarens artiklar finns 
inte heller med i något forskningstema. På tredje plats kommer institutionen Univ Coll 
Swansea/Ctr Philosophy & Hlth Care med fem artiklar. Ingen författare utmärker sig 
när det gäller artikelproduktivitet och ingen författare har skrivit mer än en artikel var. 
Tre institutioner har producerat fyra artiklar var, vilka är Univ Birmingham/Dept 
Primary Care & Gen Practice, Univ Philippines/Dept Philosophy och Univ London 
Imperial Coll Sci Technol & Med/Dept Primary Hlth Care & Gen Practice. Den 
författare som producerat artiklarna för Univ Birmingham/Dept Primary Care & Gen 
Practice är Draper H. Författaren finns med i Tabell 4 men har inte hamnat i något 
forskningstema. Vidare finns författaren de Castro under huvudorganisationen och 
institutionen Univ Philippines/Dept Philosophy med sina två artiklar. Författaren finns 
emellertid inte heller i något forskningstema. I den sista institutionen som producerat 
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fyra artiklar, Univ London Imperial Coll Sci Technol & Med/Dept Primary Hlth Care & 
Gen Practice, har två av dessa skrivits av Ashcroft R. När det gäller de institutioner som 
producerat tre artiklar var, se tabell 8, har Pennings G producerat alla artiklar för Free 
Univ Brussels/Dept Philosophy. Parker M och Fulford KWM har vardera producerat två 
av tre artiklar med den institutionsadress som kan ses i tabell 8.  
 
Ingen av de institutioner som kommit högst upp i listan med störst produktivitet kan 
sättas i relation till den författare som producerat flest artiklar, Sommerville A. I de 
flesta av hennes artiklar saknas både huvudorganisation och institution och när hon 
samförfattar med andra författare finns endast en institution utsatt. Hur vi ska tolka till 
vem institutionen ska tillfalla är inte lätt. Alla författarna kommer endera från samma 
institution eller så tillhör de olika huvudorganisationer och institutioner men endast 
denna adress har blivit inskriven. Den adress som Sommerville A har i sina artiklar är 
British Med Assoc/Med Eth Dept (två stycken). Emedan institutionen endast fick två 
 

Tabell 8. Tabell över mest produktiva institutionerna och de mest produktiva författarna inom varje 
institution. Här visas också det totala antalet artiklar för institutionen. 
 
artiklar registrerade under denna adress hamnade den inte bland de 13 institutionerna 
som finns med i Tabell 5. Om alla artiklar som Sommerville A skrivit skulle ha denna 
institutionsadress skulle det innebära att Med Assoc/Med Eth Dept hamnar överst i 
Tabell 5 med flest producerade artiklar, sammanlagt 14 stycken. Vi kan dock inte 
fastställa detta med hjälp av de data vi fått fram. Den bild vi ger av de mest produktiva 
institutionerna i ämnesområdet är således även här begränsad eftersom vi enbart utgår 
ifrån tidskrifterna Bioethics och JME när vi samlat ihop vårat datamaterial. 

 

 

Huvudorganisation/Institution Författare Antal 
publikationer 

/institution 
   
Univ Melbourne/ Royal Childrens Hosp Spriggs M 10 
Univ Manchester/ Inst Med Law & Bioeth Harris J 7 
Univ Coll Swansea/ Ctr Philosophy & Hlth Care Ingen utmärkande 5 
Univ Birmingham/ Dept Primary Care & Gen 
Practice 

Draper H 4 

Univ Philippines/ Dept Philosophy de Castro 4 
Univ London Imperial Coll Sci Technol & Med/ 
Dept Primary Hlth Care & Gen Practice 

Ashcroft R 4 

Univ Cent Lancashire/ Ctr Profess Eth Ingen utmärkande 3 
Free Univ Brussels/ Dept Philosophy Pennings G 3 
Monash Univ/ Ctr Human Bioeth Ingen utmärkande 3 
Univ Oxford/ Dept Publ Hlth & Primary Care Parker M 3 
Univ Oxford/ Dept Psychiat Fulford KWM 3 
   
---------------------------------------------------------- -------------- ------------ 
  351 
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10.4.1 Analys av de mest produktiva institutionerna inom respektive 
forskningstema 

 
Om vi studerar varje forskningstema och ser på vilka institutioner som är mest 
produktiva är resultaten spridda. Som tidigare sagts finns varje institution nästan enbart 
representerad en gång i varje tema. Tabell 9 nedan visar vilka institutioner som 
förekommer flest gånger i ett forskningstema, dock endast två gånger som mest. Den 
första institutionen, Univ Oxford/Dept Educ Studies, har två skilda artiklar, nummer 5 
och 6, och återfinns i Forskningstema 3: Resursfördelning inom hälsovården. Båda 
artiklarna är skrivna av författaren Hope T. Den andra institutionen är Univ 
Melbourne /Dept Philosophy och återfinns i Forskningstema 13: Genteknik och dövhet 
och gäller artiklarna 5 och 6. Dessa artiklar är författade av två olika författare.  

 
Tabell 9 . Tabellen visar de huvudorganisationer och institutioner som producerat flest artiklar per 
forskningstema. 
 
Genom att studera alla institutionsadresser i varje artikel ser vi även att författarna oftast 
har olika institutionsadresser i sina publicerade artiklar. Det vi även kan se är att flera av 
författarna samarbetar med andra institutioner (författare) när de skriver en artikel.   
 
Kontentan av det ovan sagda är att ingen direkt utpräglad institution finns i något 
forskningstema utan oftast förekommer ett samarbete mellan olika institutioner. 
Antingen finns ett samarbete inom samma huvudorganisation eller mellan olika 
huvudorganisationer när det gäller ämnesområdet medicinsk etik. Vi kan även med 
hjälp av adressfältet se om forskarna har en eller flera olika institutionsadresser. Varför 
forskarna har flera adresser kan antingen bero på att de bytt institution eller arbetar 
utifrån flera institutioner samtidigt. Liksom i frågeställningen innan måste bilden av de 
mest produktiva institutionerna ses med utgångspunkt på att vi enbart använt oss av de 
två tidskrifter Bioethic och JME när vi samlat ihop vårat datamaterial. 

Huvudorganisation/Institution Land Antal gånger forsknings
tema 

    
Univ Oxford/ Dept Educ Studies England 2 3 
Univ Melbourne/ Dept Philosophy  Australien 2 13 
-------------------------------------------------------------------- -------------------- --------- ---------- 
  Ca 400 24 



 80 

11. Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte var att utifrån två vetenskapliga tidskrifter, Bioethics och Journal of 
Medical Ethics, undersöka och beskriva forskningsfronten inom ämnesområdet 
medicinsk etik. Genom de två tidskrifternas bibliografiska beskrivningar skulle följande 
forskningsfrågor besvaras:  
 
Vilka forskningsteman kan identifieras inom ämnesområdet medicinsk etik genom 
användning av bibliografisk koppling i kombination med klusteranalys? 
 
Finns det skillnader mellan de identifierade forskningstemana med avseende på åldern 
hos de verk, som citeras av artiklarna inom ett forskningstema? 
 
Vilka är de mest produktiva författarna inom ämnesområdet medicinsk etik samt inom 
respektive forskningstema? 
 
Vilka är de mest produktiva institutionerna inom ämnesområdet medicinsk etik samt 
inom respektive forskningstema? 
 
Först mättes kopplingsstyrkan mellan de nedladdade bibliografiska posterna genom 
antalet gemensamma referenser. De bibliografiskt kopplade dokumenten klustrades 
sedan samman till 24 stycken olika forskningsteman som ämnesbestämdes med hjälp av 
artiklarnas titlar, ID-ord samt abstracts. Detta genomfördes med hjälp av programvaran 
Bibexcel i kombination med Excel. Bibexcel användes även vid frekvensberäkningarna 
av de mest produktiva författarna och institutionerna, däremot användes den 
bibliometriska indikatorn Price index vid uträknandet av åldersfrekvensen.   
 
Resultatet blev, som redan nämnts, 24 olika forskningsteman som gav oss en bra 
överblick av ämnesområdet medicinsk etik. De fångade upp många av de, för många 
kända, moraliska och etiska problem som ingår i ämnesområdet medicinsk etik. Här 
hittas ämnen som genetik, abort, organdonationer, palliativ vård samt många andra 
problemområden. 
 
Med måttet Price index beräknades åldersfrekvensen ut för de citerade artiklarna. Price 
index har i vår uppsats använts som ett mått på hur aktuella citeringarna är inom ett helt 
ämnesområde. Vi delat upp de 24 olika forskningstemana i två olika delar, där den 
hårda vetenskapen är de över 42% och den mjuka från 0-42%. Vårt studieresultat av 
artiklarnas citerade verk visar att merparten ligger över 42%, eller precis där omkring. 
Det mest intressanta forskningstemat är det fjärde Forskning inom genetik eftersom det 
där används mycket ny litteratur, 90% av all information var fem år gammal eller yngre. 
Sedan följer Hjärtlungräddning på 85%. Vissa forskningsteman fick ett väldigt lågt 
Price index, exempelvis Abort (22%), Etiska problem (22%). 
 
Genom de data vi fått fram kunde vi utläsa att de författare som producerat flest artiklar 
inom ämnesområdet medicinsk etik var Sommerville A med 14 artiklar, English V med 
13 artiklar och Romano-Critchley G med 12 artiklar.  
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I undersökningen av de mest produktiva författarna inom varje forskningstema hade 
författarna som mest skrivit två artiklar var inom ett och samma forskningstema. 
Författarna var Sommerville A (Forskningstema 4: Forskning inom genetik), English V  
(Forskningstema 4: Forskning inom genetik), Romano-Critchley G (Forskningstema 4: 
Forskning inom genetik), Savulescu J (Forskningstema 9: Klinisk genetik och 
Forskningstema 17: Genteknik och stamcellsforskning), Glannon W (Forskningstema 9: 
Klinisk genetik), Hope T (Forskningstema 3: Resursfördelning), Levy N 
(Forskningstema 13: Genteknik och dövhet) samt Widdershoven G (Forskningstema 6: 
Kompetens inom hälsovården).  
 
Den institution som var den mest produktiva inom ämnesområdet medicinsk etik var 
Royal Childrens Hosp med 10 publicerade artiklar (se Tabell 5). Sex av dessa artiklar 
var skrivna av författaren Spriggs M (Tabell 8). Författaren finns dock inte med i något 
forskningstema. På andra plats kom Inst Med Law & Bioeth med sina 7 publicerade 
artiklar. Fyra av dessa har skrivits av Harris J vilkens artiklar inte heller finns med i 
något forskningstema. På tredje plats kom institutionen Univ Coll Swansea/Ctr 
Philosophy & Hlth Care med 5 artiklar.  
 
Undersökningen av de mest produktiva institutionerna inom varje forskningstema gav 
inga signifikanta resultat. Ingen direkt utpräglad institution finns i något forskningstema 
däremot förekommer ofta ett samarbete mellan olika institut ioner från samma 
universitet eller mellan olika universitet när det gäller ämnesområdet medicinsk etik. Vi 
kan även se med hjälp av adressfältet att forskarna antingen tillhör flera olika 
institutioner vilka de arbetar ifrån eller så har de bytt institution vilket då är orsaken till 
de olika adresserna. Vad som skulle ha kunnat vara intressant att titta på är vilken typ av 
institution som producerar flest artiklar inom respektive forskningstema och även se på 
hur det ser ut inom respektive forskningstema. 
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