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Abstract: This thesis examines the scientific publishing in the subject area of 
evidence based practice (EBP) in social work. Issues are: How has this 
publishing evolved, separately and compared to the publishing about 
evaluation in social work? What authors/countries have produced the 
largest numbers of articles? What journals have published the largest 
numbers of articles? Which are the most frequent co-occurrences of a 
selection of terms? 

161 records for articles from 50 different journals were selected from 
Social Services Abstracts using subject of journal and a query as criteria. 

For each year, the number of articles about evaluation in social work was 
larger than about EBP. A decline in the publishing about evaluation 
coincide with a growth in EBP after the year 2000. 

Five authors have contributed to more than two articles. The most 
frequent of the authors’ countries are USA and UK. 

Journals were ranked by the number of articles. 58 of the articles are 
published in five journals. The scattering of articles do not clearly show 
the typical pattern of Bradford’s law, which may indicate that the field 
has not reached maturity. 

A co-word analysis within the set of documents shows that a group of 
terms about children and families co-occur with EBP more frequently 
than term groups about drug use/alcoholism and mental health. 

Bibliometrics is a challenging field for information professionals, where 
special and academic librarians can offer innovative services to their 
organizations. 
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1 Inledning 

För att dokument ska kunna  återvinnas vid behov används i många sammanhang bib lio-
grafisk beskrivning som är ett sätt att skapa en representation av dokumentet. För att 
finna uppgifter om ett verks titel och författare söker man till exempel i en katalog eller 
en bibliografi. Men uppgifter av detta slag kan även användas för att göra kvantitativa 
undersökningar av publiceringsverksamhet. Det forskningsområde som ägnar sig åt 
sådana undersökningar kallas bibliometri. Bibliometrin har varierande användningsom-
råden, exempelvis att kartlägga vetenskapernas kommunikation och utveckling. 

Denna uppsats är ett försök att tillämpa bibliometriska metoder. Till grund för uppsatsen 
ligger ett praktiskt fall, där jag utformar och utför en bibliometrisk undersökning utifrån 
uppdragsgivares önskemål. I denna undersökning analyseras flera aspekter av den väx-
ande publiceringen av artiklar om evidensbasering i socialt arbete. 

1.1 Bakgrund 
Innan jag fann detta ämne, hade jag redan flera gånger börjat skissa på andra uppsats-
planer. Då ville jag helst arbeta med kvalitativa metoder. Jag tänkte att det är med såda-
na metoder bäst kan analysera verkliga människors perspektiv och behov. 

Men så fick jag uppslaget från en arbetskamrat vid Biblioteket för socialt arbete – som 
hör till institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet – att hjälpa två profes-
sorer vid institutionen att kartlägga ett ämne bibliometriskt. Uppdraget verkade verklig-
en mycket intressant, och jag började söka material. 

Då jag inte hade tidigare kunskaper om statistiska metoder, och har ägnat mig väldigt 
lite åt matematik, var bibliometrins område för mig okänt och ovant. Att sätta mig in i 
bibliometrins metoder, dess utgångspunkter, styrkor och svagheter, har upptagit mycket 
av tiden för denna undersökning. Likaså har det varit en process med många övervägan-
den att fastställa vilka bibliometriska mått och metoder jag ska använda. Men arbetet 
har varit lärorikt och jag har lärt mig att kvantitativa metoder kan vara spännande och 
högst användbara. 

1.2 Val av ämne 
Länge tänkte jag mig en lite annan inriktning på denna uppsats. Jag ville visa hur en 
bibliotekarie, till exempel vid ett special- eller forskningsbibliotek, kan använda bib lio-
metriska metoder som ett komplement till andra tjänster. Min tanke var att bibliotekarier 
har specialkompetens i att använda bibliografiska uppgifter, men inte nödvändigtvis an-
ser sig behärska bibliometri. Därför ville jag se projektet som ett sätt att visa huruvida 
man kan använda bibliometri i servicen mot användaren. Kanske är detta en tjänst som 
många bibliotekarier inte tänkt på att erbjuda. Bibliometri kan, är min erfarenhet, verka 
krångligt för den oinvigde. Dock tror jag inte det behöver vara så svårt, om man besitter 
kunskap om informationsåtervinning och bibliografisk beskrivning av dokument. Därför 
är det ett område där flera skulle kunna få ett nytt användningsområde för sin kompe-
tens och erbjuda ytterligare tjänster. 

Idén till en sådan uppsats visade sig praktiskt svår att genomföra. En anledning var att 
det tog tid för mig att sätta mig in i bibliometriska metoder, gå igenom tidigare forsk-
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ning och välja bibliometriska metoder. Idén att skriva med ett dubbelt perspektiv – dels 
beskriva en bibliometrisk undersökning, dels skriva uppsatsen som en analys av min roll 
som genomförare av denna undersökning – framstod till slut som ett för stort projekt. 
Att undersöka just hur en som inte är kunnig i bibliometri kan tillämpa enkla bibliomet-
riska metoder tedde sig allt mer som en vansklig uppgift. Det blev svårt att finna rätt 
perspektiv, då jag på något sätt skulle bli min egen försöksperson som ”okunnig i bib-
liometri”, och vad som egentligen är ”enkla” metoder är också svårt att definiera. 

Därför beslutade jag under arbetets gång att det måste bli mer av en rent bibliometrisk 
undersökning, vars syfte är att undersöka publiceringsverksamhet inom ett område 
kvantitativt. Men med denna bakgrund har jag ändå velat ge en fingervisning om i vilket 
sammanhang undersökningen från början var tänkt, och jag kommer även att återknyta 
till detta sammanhang i kapitlet ”Analys, diskussion och slutsatser”. 

1.3 Problembeskrivning 
Evidensbasering är ett begrepp som kommer från medicinsk vetenskap och vård, och 
som även används inom socialt arbete. Sedan 1990-talet har det varit ett mycket omskri-
vet och använt begrepp, och många artiklar i ämnet evidensbasering inom socialt arbete 
har publicerats. 

Mina uppdragsgivare vill kartlägga hur användningen av begreppet evidensbasering 
spridit sig inom socialt arbete. Det är alltså utbredningen av begreppet evidensbasering, 
dess orsaker och förlopp, som de vill beskriva. Problemet är att det saknas kunskap i hur 
publiceringen om ämnet skett. Att analysera begreppets spridning förutsätter fakta som 
kan ge en bild av till exempel vilka länder, tidskrifter och författare som varit aktiva 
med att använda detta begrepp. Uppdragsgivarna vill få veta hur området är uppdelat 
och vilka begrepp som ryms inom det. De vill veta hur publiceringen om 
evidensbasering utvecklats jämfört med om begreppet ”evaluation”, båda inom socialt 
arbete. De vill också veta vilka författare och länder som har publicerat mest inom 
området. 

Bibliometri ger möjlighet att bereda information om publicering. Uppgiften att under-
söka publiceringen inom området är ett tillfälle att pröva bibliometriska metoder och 
jämföra metoder och resultat med andra undersökningar. 

1.4 Problemformulering 
Denna bibliometriska undersökning är ett försök att kartlägga publiceringen inom ett 
ämne. Detta görs genom att studera publiceringen av ett urval tidskriftsartiklar i ämnet. 
Dokumentbeskrivningar i en elektronisk referensdatabas utgör materialet för undersök-
ningen. Undersökningen har inte ambitionen att vara uttömmande så att alla artiklar som 
skrivits undersöks, utan ett relevant urval artiklar är nog. Bibliometriska metoder för 
analys av publiceringar tillämpas och prövas genom undersökningen. 
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1.5 Avgränsningar 
Jag har valt att endast använda metoder som går ut på att räkna enheter som pub likation-
er och deras författare och ursprungsland, och studerar inte hur publikationer refererar 
till varandra. Genom att avgränsa mig på detta sätt tror jag att undersökningen blir 
enklare och att det därmed blir lättare att genomföra den väl och studera förebilder och 
rekommendationer ordentligt inför undersökningen. Att använda flera olika metoder 
hade förstås krävt en större kunnighet och längre inlärningsperiod. Men dessutom kan 
också de metoder jag använder ge intressanta resultat, och då vill jag gärna bidra med en 
beskrivning av hur en sådan bibliometrisk undersökning kan gå till. 

Själva ämnet för den bibliometriska undersökningen ligger utanför området för denna 
uppsats. Jag har inga tillräckliga kunskaper i ämnet socialt arbete för att bedöma inne-
hållet i själva artiklarna. Uppsatsen är skriven inom biblioteks- och informationsveten-
skap, och det jag studerar, ur en biblioteks- och informationsvetares perspektiv, är enhe-
ter i den bibliografiska beskrivningen av artiklarna. 

Det är nödvändigt att undersökningen kontrolleras av någon ämneskunnig i socialt arbe-
te En ämneskunnig person kan utifrån sin expertis bedöma rimligheten i de resultat un-
dersökningen ger. Denna undersökning valideras av professor Anders Bergmark och 
professor Tommy Lundström vid Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbe-
te. Anders och Tommy har också hjälpt till med andra frågor som kräver ämneskunskap. 

1.6 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av bibliometri undersöka publiceringen om 
ämnet evidensbasering i socialt arbete. Publiceringen av tidskriftsartiklar i ett urval 
specialiserade tidskrifter om ämnen relaterade till socialt arbete ska undersökas. 
Bibliometriska metoder för analys av publicering ska tillämpas och jämföras med tidig-
are undersökningar. 

1.7 Frågeställningar 
- Hur har publiceringen om evidensbasering i socia lt arbete utvecklats över tid, och jäm-
fört med publiceringen om utvärdering i socialt arbete, i urvalet? 

- Vilka författare och länder har producerat flest av artiklarna om ämnet i urvalet? 

- Vilka av tidskrifterna i urvalet har publicerat flest artiklar om ämnet? 

- Vilka är de vanligaste samförekomsterna av ett urval relevanta termer i dokumentbe-
skrivningarna? 

1.8 Definitioner 
I denna uppsats används några ord som jag vill definiera för att läsaren lättare ska kunna 
följa med i texten. Här följer definitioner som förklarar dessa ord. 

Bibliometri är ett ämne där man mäter sådan kommunikation som sker med hjälp av 
publicering. Bibliometrin har två områden som kallas deskriptiv (”descriptive”) respek-
tive utvärderande (”evaluative”). I den deskriptiva bibliometrin, ägnar man sig åt att 
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publiceringsanalys , alltså att räkna publikationer. Publikationerna kan då till exempel 
räknas fördelat på geografiskt område, tidsperioder eller ämnen. Undersökningen i 
denna uppsats använder just den deskriptiva bibliometrin. Den andra typen av biblio-
metri, utvärderande bibliometri, studerar hur litteraturen används, och då är det referen-
ser och citeringar som man ägnar uppmärksamhet (Hertzel 2003, s. 295f.) Det är alltså 
så kallad citeringsanalys som används i den utvärderande bibliometrin. I denna uppsats 
används inte utvärderande bibliometri alls, då endast publiceringsanalys används. 

Databaser är en sorts redskap för informationsåtervinning. En definition lyder: ”… a 
collection of similar records, with relationships between the records.” (Rowley & 
Farrow 2000, s. 27). En annan är: 

A large, regularly updated file of digitized information (bibliographic 
records, abstracts, full-text documents, directory entries, images, 
statistics, etc.) related to a specific subject or field, consisting of 
records of uniform format organized for ease and speed of search and 
retrieval and managed with the aid of database management system 
(DBMS) software. (Reitz 2004) 

I denna uppsats beskrivs hur material hämtas från databasen Social Services Abstracts, 
SSA. Denna databas levereras av företaget CSA i plattformen CSA Illumina. SSA går 
att söka i online via Internet och innehåller bibliografiska uppgifter inom socialt arbete 
och relaterade områden. 

Med ordet sökfråga avses i denna uppsats en sökfråga ställd till ett system för informa-
tionsåtervinning, formulerad på systemets sökspråk. Detta motsvaras i engelskan av 
”query”, och ”sökfråga” är den svenska översättning av ordet som författaren har valt. 

En kontrollerad vokabulär är en lista över termer som används i ett informations-
system. Begreppet har definierats på följande sätt: ”A controlled vocabulary can be de-
fined as an artificial language which has been created for a particular information retrie-
val system or group of related systems.” (Large, Tedd & Hartley 2001, s. 78) En annan 
definition lyder: 

An established list of preferred terms from which a cataloger or 
indexer must select when assigning subject headings or descriptors in 
a bibliographic record, to indicate the content of the work in a library 
catalog, index, or bibliographic database. (Reitz 2004) 

Vid ämnesindexering väljer alltså indexeraren ord ur den kontrollerade vokabulären för 
att dokumentet kan återvinnas på ett effektivt sätt. Genom att dessa ämnesord finns i 
dokumentbeskrivningen underlättas återvinning av dokumentet. Att söka med termer ur 
en kontrollerad vokabulär innebär att man till exempel undviker problem som kan upp-
komma med ord som har många synonymer. I den kontrollerade vokabulären har man 
bestämt vilket ord som ska gälla. 

Descriptor är en term ur en kontrollerad vokabulär. De beskriver ämnesinnehållet i ett 
dokument. En definition lyder: 

In indexing, a preferred term, notation, or sequence of symbols 
assigned as an access point in the bibliographic record representing a 
document to indicate one of the subjects of its text (synonymous in 
library cataloging with the term subject heading). In bibliographic 
databases, descriptors appear in the DE or SUBJECT field of the 
record. (Reitz 2004) 

I SSA söker man med descriptorer i fältet med koden DE. 
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Identifier är ord som inte ingår i den kontrollerade vokabulären för ett informations-
system. En definition lyder: 

A keyword or indexable concept assigned to a document to add depth 
to subject indexing, not listed in the thesaurus of indexing terms 
because it either represents a proper name (geographic name, personal 
name, test or program name, piece of legislation, etc.) or a concept 
not yet approved as an authorized descriptor. (Reitz 2004) 

På webbplatsen för CSA Illumina, som rymmer databasen SSA, förklaras identifiers på 
följande sätt: ”This field contains subject terms not included in the controlled vocabu-
lary but considered by the indexer to be extremely relevant to the record.” (CSA 2005a) 

Keywords  är till skillnad från descriptorer och identifiers inte en typ av termer i ett spe-
ciellt fält. Keywords kan finnas i många olika fält, och innebär en möjlighet att göra en 
fritextsökning, vilket dock många gånger är ett ineffektivt sätt att söka i en databas. En 
definition lyder: 

A significant word or phrase in the title, subject headings 
(descriptors), contents note, abstract, or text of a record in an online 
catalog or bibliographic database that can be used as a search term in 
a free-text search to retrieve all the records containing it. (Reitz 2004) 

I CSA Illumina, som inkluderar SSA, innebär en keywordsökning att man samtidigt 
söker i titelfältet, abstraktfältet, descriptorfältet och identifierfältet. 

En referens  är en hänvisning till ett dokument. Det kan vara en författare som vill visa 
att han stöder sig på eller kommenterar ett annat verk. Då finns en referens som hänvisar 
till det verk som används. Referensen har uppgifter om var det äldre verket är publice-
rat, så att man ska kunna finna det dokument som avses. 

Men ordet referens används även om en post i en referensdatabas, det vill säga en bibli-
ografisk beskrivning av ett dokument. Även här är meningen att man ska kunna finna 
verket som avses. Uppgifterna refererar till det verk de beskriver. I denna uppsats an-
vänds ordet på båda sätten. 

När jag undersöker publiceringen av artiklar, är det poster i en databas jag använder. 
Varje post representerar ett dokument och innehåller bibliografiska uppgifter. Jag talar i 
uppsatsen ofta om referenser eller poster i ställer för om själva artiklarna. Detta är för att 
hålla isär de verkliga artiklarna, med hela artikelns text, från de poster jag undersöker. I 
praktiken motsvarar varje artikelreferens i denna undersökning en artikel, men för tyd-
lighetens skull använder jag ordet referens. 

Impact factor är ett mått på det genomsnittliga antalet gånger som artiklar i en tidskrift 
blivit citerade (Thomson Corporation 2005). Tekniken utvecklades av företaget Institute 
for Scientific Information (ISI), som numera heter Thomson Scentific. I deras databas 
Journal Citation Reports finns bland annat uppgifter om Impact factor för ett stort antal 
tidskrifter. Journal Citation Reports är ett verktyg för att ranka, värdera och jämföra 
tidskrifter inom olika ämnen. (Reitz 2004). 

Jag refererar i uppsatsen ofta till de två professorer som jag gör undersökningen åt, och 
varierar mig genom att omväxlande kalla dem uppdragsgivarna och ämnesexpert-
erna. De har lite olika roller i egenskap av uppdragsgivare och experter. Som uppdrags-
givare låter jag ofta dem avgöra vad jag ska undersöka, och som experter frågar jag dem 
om råd i olika frågor. Men i praktiken är det samma personer jag talar om. 
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1.9 Informationssökning 
För att finna information för denna uppsats har jag sökt i bibliotekskataloger, på Internet 
och i databasen LISA. Jag började med att söka i bibliotekskatalogen vid Högskolan i 
Borås. Jag sökte även i uppsatsdatabasen vid Högskolan i Borås och i LIBRIS Jag sökte 
på Internet med några av de mest kända söktjänsterna. Söktermer var bland annat 
bibliometri, scientometri, informetri på svenska och engelska. 

Jag sökte även i litteraturlistor i det material jag fann, för att finna användbar litteratur 
bland referenserna. Jag fick även tips om användbar litteratur av hjälpsamma personer. 

När jag sökte efter tidigare studier ville jag främst finna sådana där ett avgränsat ämnes-
område undersöks, och analyserar samma enheter som jag i någon utsträckning. Sådana 
sökte jag främst i den elektroniska referensdatabasen LISA. För att finna äldre material 
kom det elektroniska fulltextarkivet JSTOR till användning. 

1.10 Uppsatsens disposition 
Resten av uppsatsen är disponerad på följande sätt: 

I kapitel 2 ska jag presentera ämnet bibliometri närmare. I en genomgång av tidigare 
forskning refereras de för denna undersökning mest relevanta delarna av tidigare biblio-
metriska studier. I urvalet har studier av pub liceringen inom ett begränsat ämne priorite-
rats. Aspekter av dessa undersökningar ska diskuteras som förebild för denna undersök-
ning. 

I kapitel 3 ska jag försöka föra ett teoretiskt resonemang om bibliometri utifrån veten-
skapens möjligheter och tillvägagångssätt för att mäta abstrakta fenomen. Vidare disku-
terar jag kritik mot bibliometrins bristande enhetlighet, och tar bland annat upp några 
förslag på förbättringar av bibliometrin som förekommer i litteraturen. I kapitel 3.2 ska 
jag beskriva de metoder jag kommer att använda, och diskuterar mina val utifrån tidiga-
re forskning och den teoretiska diskussionen. 

Resultaten av undersökningen redovisas i kapitel 4 och diskuteras i kapitel 5. Jag kom-
mer i tur och ordning att diskutera insamling av material, mätande av antalet publikatio-
ner över tid, en jämförelse mellan publiceringen om evidensbasering inom socialt arbete 
respektive om utvärdering (”evaluation”) inom socialt arbete, undersökning av författare 
och land, undersökning av publicerande tidskrifter samt en cowordanalys. 

Slutligen diskuteras bibliometrin som ett område som fler bibliotekarier skulle kunna 
använda samt vilka möjligheter som finns med bibliometri. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

2.1 Bibliometri 
Bibliometri innebär olika sätt att mäta kommunikation som sker i form av dokument. 
Kärki och Kortelainen definierar i sin Introduktion till bibliometri (1998) bibliometri 
som ”statistisk och matematisk analys av kommunikation som sker genom dokumenta-
tion” (s. 13). En annan förklaring är "kvantitativ analys av bibliografiska uppgifter" 
(Noyons 1999, s. 3, min översättning). 

Den engelska förebilden till svenskans ”bibliometri”, ordet ”bibliometrics”, började an-
vändas 1969 av Alan Pritchard, som myntade det som ersättning för termen ”statistical 
biography” som använts tidigare (Hertzel 2003, s. 288). 

Den första orddelen i ordet bibliometri, "biblio" kommer av grekiskan och betyder 
"bok", och ”metri” betyder ”mått” (Persson 1991, s. 6), och därför skulle ordet kunna 
tolkas som att det bara skulle handla om böcker. Men i bibliometriska undersökningar 
undersöks även andra sorters publikationer, som till exempel artiklar och konferens-
tryck. Flera ord med liknande betydelse används förutom "bibliometri". Dessa är infor-
metri, scientometri och librametri. Av dessa begrepp har informetri den bredaste betyd-
elsen, då denna även kan undersöka icke publicerad information. Scientometrin under-
söker endast vetenskap och teknik, medan man med bibliometri kan undersöka alla typ-
er av publicerad information, även om det i praktiken är vanligast med studier av veten-
skaplig kommunikation (Kärki & Kortelainen 1998, s. 13ff. ) 

Det är vanligt att använda bibliometri för att mäta produktion av vetenskapliga publika-
tioner, men det behöver inte vara så. Även andra publikationer kan mätas med biblio-
metri (Kärki & Kortelainen 1998, s. 15). 

I den här uppsatsen använder jag termen bibliometri. Denna benämning är den vanli-
gaste och mest etablerade för den här typen av undersökningar. Till exempel används 
den termen synonymt med de övriga orden av Glänzel och Schoepplin (1994, s. 376)  
och Glänzel (1996, s. 170). Min undersökning är också verkligen bibliometrisk i ordets 
rätta betydelse, då den behandlar publicerad kommunikation. För enkelhetens skull 
använder jag ordet även i mer generella resonemang i metod- och teoridelarna av 
uppsatsen. 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap har bibliometri en lång historia, och det är 
inom informationsforskningen som den anses ha utvecklats (Glänzel & Schoepflin 
1994, s. 376; Kärki & Kortelainen 1998, s. 10). Från att ha varit något som forskare 
sysslade med nästan som en ”hobby” (Glänzel & Schoepflin 1994, s. 376) så blev det ett 
tvärvetenskapligt område. Både matematiska och sociologiska metoder används i 
bibliometrin. Sedan början av 1980-talet har bibliometrin utvecklats till ett eget 
vetenskapligt ämnesområde (Glänzel & Schoepflin 1994, s. 376). 

Vanliga enheter att undersöka inom bibliometri är publikationer, författare, refe renser 
och citeringar (Kärki & Kortelainen 1998, s. 15). Med publikationer kan avses tid-
skriftsartiklar, men man kan också undersöka tidskrifter. När man undersöker författare 
är det främst det författaren skrivit eller publicerat man intresserar sig för. Med referens-
er menas de verk en publikation hänvisar till, alltså de äldre verk som står i ett yngre 
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verks källförteckning. Med citeringar menas när ett äldre verk blir refererat till av yngre 
publikationer. 

Genom bibliometrins historia har olika metoder givit upphov till så kallade bibliometris-
ka lagar. En känd sådan är Bradfords lag om spridning, skapad av Samuel Clement 
Bradford på 1930-talet. Denne undersökte hur artiklar inom ett givet ämne fördelar sig 
på olika vetenskapliga tidskrifter, alltså var de olika artiklarna i ämnet är publicerade. 
Han fann att en liten kärna av tidskrifter i regel står för de allra flesta av artiklarna. Ett 
antal ytterligare tidskrifter står för en allt mindre del av publiceringen. På så sätt delade 
han in tidskrifterna i "zoner", som riktar olika grad av uppmärksamhet mot ämnet. 

Metoden går till så att man rankar tidskrifterna i en lista efter hur många artiklar i det 
undersökta ämnet som finns i varje tidskrift, i sjunkande ordning. Kärnan av mest cen-
trala, produktiva tidskrifter kommer överst. Listan kan delas in i zoner med lika många 
artiklar i varje. En zon med ett litet antal centrala tidskrifter kommer då att följas av 
större zoner med allt glesare publicering inom ämnet (Hertzel 2003, s. 298). Estabrooks, 
Winther och Derksen (2004) menar att det ska vara tre sådana zoner (s. 294), vilket 
också var fallet i Bradfords studie som publicerades 1934 (Hertzel 2003, s. 307). 
Bradford visade med en matematisk formel hur han ansåg att artiklar fördelar sig över 
tidskrifter, och enligt den växer för varje zon antalet tidskrifter som artiklarna sprider 
sig till jämfört med kärnan i förhållandet 1:n:n2 (Kärki & Kortelainen 1998, s. 29). 

Bradford visade också att man kan identifiera zoner med en grafisk metod. Genom att 
rita ett kurvdiagram över tidskrifternas antal och artiklarnas fördelning, och sedan dela 
in kurvan efter de former som uppstår, identifierar man de olika zonerna (Kärki & 
Kortelainen 1998, s. 29f.) Det har dock påpekats att de två olika varianterna av 
Bradfords lag inte stämmer överens matematiskt (Hertzel 2003, s. 310). 

En annan bibliometrisk lag, Lotkas lag om vetenskaplig produktivitet, skapades på 
1920-talet av Alfred J. Lotka. Han studerade hur förfa ttare bidrog med olika antal pub li-
kationer. I det material som han studerade fann han att ”antalet författare till n publika-
tioner i en särskild population är 1/n2 av antalet författare som producerar en enda publi-
kation” (Kärki & Kortelainen 1998, s. 28). Antalet författare som gör två bidrag är en-
ligt Lotkas lag en fjärdedel av antalet som gör ett enda, och de som gör ett enda bidrag 
är runt sextio procent av alla författare (Hertzel 2003, s. 303f.)  

Lotkas lag har varit omdiskuterad (Hertzel 2003, s. 303ff.) Bland annat finns skillnader 
i hur man räknar författarskap till artiklar med flera än en författare. Lotka räknade bara 
”the senior author”, vilket jag tolkar som att det är den författare som nämns först, som 
brukar vara den med störst vetenskaplig tyngd, som Lotka räknat. I andra studier har 
man räknat samtliga författare, vilket kan ge skillnader i resultatet (Hertzel 2003, s. 
305). 

Man kan även analysera ett material genom att undersöka vilka ord som förekommer i 
den bibliografiska beskrivningen av dokumenten. Man letar då efter samförekomster, 
alltså att flera ord förekommer i samma dokumentbeskrivningar. Detta kallas coword-
analys. Det kan vara ord i titeln, abstraktet eller bland indexeringstermerna. Man kan 
gruppera dokument som har samma eller liknande ord i beskrivningen. Man antar då att 
samförekomsten av dessa ord tyder på att dokumenten har något gemensamt innehålls-
mässigt (Kärki & Kortelainen 1998, s. 31; Persson 1991, s. 52). 
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Ofta handlar bibliometri om att undersöka hänvisningar och citeringar på olika sätt. 
Dessa variabler används för att undersöka olika saker, till exempel hur relationer mellan 
olika forskningsområden ser ut och vilka författare som får mest uppmärksamhet. Man 
kan även genom citeringsanalys dra slutsatser om vilka dokument som har liknande in-
nehåll. Citeringsanalysens metoder kommer inte till användning i denna undersökning, 
och därför går jag inte in närmare på dem här. 

2.2 Exempel på användningsområden 
Bibliometrin används ofta för att studera vetenskaplig aktivitet, till exempel hur olika 
ämnen förhåller sig till varandra, eller hur ett ämne utvecklas över tid. Vetenskapens 
tillstånd anses kunna analyseras genom studier av produktionen av vetenskaplig littera-
tur, något som kan bidra till bedömningar av dess strukturer (Okubo 1997, s. 6). 

Man kan studera olika institutioners eller hela länders vetenskapliga inriktning och pub-
liceringsaktivitet (Okubo 1997, s. 20). Information från bibliometriska studier används 
för stöd vid beslut, bland annat hos ledning av forskningsverksamhet. Det finns dock 
begränsningar med bibliometrin som är viktiga att ta hänsyn till i sådana sammanhang, 
vilket har påpekats av många. Bland annat menar Yoshiko Okubo, forskare vid Obser-
vatoire des sciences et des techniques i Frankrike, att det är viktigt att endast sådana stu-
dier inte i sig kan rättfärdiga beslut, och att de inte kan ersätta kunskaper hos insatta ex-
perter (Okubo 1997, s. 6). 

Inom bibliotek kan man använda bibliometri i beståndsutveckling, till exempel genom 
att man med citeringsanalys avgör vilka tidskrifter som är centrala och viktiga inom ett 
område. Bibliometrin kan även vara ett redskap för analys av ett ämne. Anu Salminoja 
(2001) har i sin magisteruppsats visat hur man med citeringsanalys kan skaffa informa-
tion om biblioteksanvändares behov och om kunskapsstrukturen inom ett ämne. Biblio-
metrin kommer på så sätt till användning inom så kallad domänanalys. Domänanalys är 
ett perspektiv inom biblioteks- och informationsvetenskap (B & I) som betonar den ve-
tenskapliga och ämnesmässiga miljö som användaren befinner sig i (Salminoja 2001, s. 
5). Birger Hjørland, professor vid Danmarks Biblioteksskole, har pekat på bibliometri 
som ett av elva domänanalytiska tillvägagångssätt för bibliotekarier som arbetar med 
specialiserade ämnesinriktningar (Hjørland 2002, s. 432ff.) 

Ytterligare möjligheter för informationsspecialister pekas ut av Professor Irene Wormell 
vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås. 
Då informationstekniken utvecklas alltmer, finner man nya möjligheter att analysera 
mönster och relationer mellan enheter i datasamlingar. Utöver att återvinna dokument 
och finna enkla faktauppgifter, kan man alltså använda databaser som analytiska instru-
ment för att spåra trender och utveckling i samhälle, vetenskap och näringsliv (Wormell 
2003, s. 77). 

Med ett samlande namn kallas sådana tekniker för knowledge discovery in data (KDD). 
Med bibliometri kan man monitrera litteraturen inom ett område och analysera 
intellektuella strukturer och forskninssfronter. Citeringsanalys fanns tidigt användbart 
för att förbättra informationsåtervinning, och ett annat stort användningsområde har 
blivit att fastställa impact factor. Exempel på det senare är de Journal impact factors 
som publiceras av företaget Thomson Scientific (Wormell 2003, s. 80ff.) Andra analyt-
iska tekniker och områden inom informationsvetenskap är valideringsstudier (Wormell 
2003, s. 85ff), data- och text mining (Wormell 2003, s. 87ff.) och issue tracking 
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(Wormell 2003, s. 89f.) Informationsexperter har en viktig roll, då deras  kunskaper och 
färdigheter i att behandla information behövs allt mer nu när sådana analytiska tekniker 
utvecklas (Wormell 2003, s. 77).  

Bibliometri kan även användas för att studera genusmönster. Malin Håkanson (2003) 
har undersökt betydelsen av genus i vetenskaplig kommunikation. Genom att studera 
publiceringen i tre amerikanska tidskrifter inom biblioteksvetenskap, fann hon bland an-
nat att manliga författare oftare refereras till än kvinnliga.  

2.3 Tidigare undersökningar 
Det görs många bibliometriska undersökningar av olika slag. Här har jag valt att refe re-
ra några undersökningar som liksom min egen handlar om att kartlägga vad som publi-
ceras inom ett givet område. En som handlar om användandet av forskningsrön inom 
sjukvården ligger ämnesmässigt ganska nära området som jag undersöker, varför den 
passar bra att ta upp. Utöver denna har jag sökt efter studier som i likhet med den jag 
själv gör undersöker ett avgränsat ämnesområde, och analyserar samma enheter som jag 
i någon utsträckning. 

När jag sökte igenom träfflistan, valde jag bort studier som i huvudsak ägnas åt 
citeringsanalys eller åt att utvärdera en viss institutions eller ett visst lands produktivitet 
och liknande. Det jag helst ville studera var artiklar som studerar publiceringen inom ett 
relativt litet, gärna aktuellt och växande ämne. Ur dem som blev kvar valde jag de studi-
er som jag tyckte passade som förebild till min egen studie, och då föredrog jag studier 
som mäter enheter som antal artiklar per författare och land och samförekomst av ord. 

2.3.1 Litteraturen om användning av forskningsrön i sjukvården 

Professor Carole A. Estabrooks är verksam vid Faculty of nursing vid University of 
Alberta, USA. Tillsammans med Connie Winther (Library & information sciences co-
ordinator) och Sara Katz undersöker hon i studien A Bibliometric Analysis of the 
research utilization literature in nursing: results of a pilot study (2002) litteraturen om 
“research utilization” inom sjukvården. Detta är enligt titeln en pilotstudie, och en 
artikel som beskriver samma eller en med denna överens stämmande undersökning finns 
publicerad i tidskriften Nursing Research (Estabrooks et al. 2004). Dock refererar jag 
här i första hand till rapporten från 2002, som finns tillgänglig via Internet (Estabrooks 
et al. 2002). 

Publikationer valdes ur den tryckta versionen av ämnesbibliografin CINAHL samt ur 
elektroniska databaser som Medline, med flera. Ur de över 3300 återvunna referenserna 
valdes merparten bort enligt kriterier för inkludering respektive exkludering. Endast pu-
blikationer inom sjukvård (nursing) inkluderades. Publikationer som inte är på engelska 
exkluderades, liksom avhandlingar och bokkapitel (Estabrooks et al. 2002, s. 5f.) Till 
slut återstod 630 artiklar (s. 8). 

Man analyserade i denna undersökning även innehållet i själva dokumenten. Efter en 
analys av innehållet delades dokumenten upp i olika kategorier, och de fyra kategorier-
na (jag här har försökt översätta benämningarna till svenska) var: debatt (”opinion 
pieces”) som ledare, insändare, mm. ; idéer och teorier (”conceptual pieces”) som texter 
om koncept, metodologiska artiklar; kliniska studier (”clinical research utilization 
studies”); samt empiri och forskning (”empirical/research pieces”). 
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Delar av undersökningen var: antal artiklar per kategori (enligt ovan), antal artiklar per 
individuell författare, antal artiklar per land, antal författare per land, antal referenser 
per artikel, antal refererade artiklar om sjukvård respektive icke om sjukvård per artikel,  
antal refererade forskningsartiklar (research articles) per artikel, antal artiklar per tid-
skrift, samförekomst av ord och s.k. cociteringsanalys. 

De metoder som jag kommer att använda har bland dessa metoder sina motsvarigheter i 
följande delar: artiklar per individuell författare, antal artiklar per land, antal artiklar per 
tidskrift samt samförekomst av ord. Jag ska här i första hand beskriva undersökningens 
metoder i dessa frågor, och utelämnar det som inte påverkar min egen undersökning. 

Artiklar per individuell författare 
I undersökningen användes metoden ”whole counting”, som innebär att en poäng räknas 
för var och en av dem som står angivna som författare (Estabrooks et al. 2002, s. 6). 
Ingen hänsyn tas alltså enligt denna metod till vilken författare som står angiven först i 
ordningen. Dock anges även, för de tjugo mest produktiva författarna enligt detta mått, 
hur många artiklar de varit första författare till, samt hur många artiklar de varit medför-
fattare men inte första författare till (Estabrooks et al. 2002, s. 20). 

Antal artiklar per land 
Antalet artiklar per nationalitet kartlades över tid (Estabrooks et al. 2002, s. 7). Det 
framgår inte helt tydligt i rapporten från 2002 var uppgiften om land hämtas. Det fram-
går inte heller hur man gjort vid oklara fall, som när en artikel är ett internationellt sam-
arbete. Men i den senare artikeln om undersökningen framgår tydligt att det är adressen 
till den första författarens ”affiliation”, alltså vederbörandes arbetsplats eller institu-
tionstillhörighet, som räknas (Estabrooks et al. 2004 s. 297). 

Antal artiklar per tidskrift 
Man följde här Samuel Clement Bradfords metod: Man räknade antalet artiklar per tids-
krift, och rankade därefter tidskrifterna  i en lista efter antal artiklar. Artiklarna var publi-
cerade i 194 olika tidskrifter. (De 20 mest produktiva tidskrifterna presenteras för sig.) 
Man delade in listan i tre zoner av tidskrifter med lika många av artiklarna i varje. Det 
blev cirka 210 artiklar i varje zon. Den första zonen innehåller nu de tidskrifter som är 
mest produktiva, medan produktiviteten avtar för varje nästa zon. 

Resultatet blev att den mest produktiva zonen består av endast elva tidskrifter 
(Estabrooks et al. 2002, s. 21f.) Den andra zonen består av 31 tidskrifter och den tredje 
av 152 (Estabrooks et al. 2004, s. 296f.) 

Samförekomst av ord 
Termer (ord och fraser), som representerar viktiga begrepp inom ämnet, valdes ut. Titlar 
och abstrakt genomsöktes efter dessa termer, både för hand och med hjälp av ProCite, 
ett dataprogram för referenshantering. Anledningen till att man använde båda metoderna 
är att man kan missa förekomster eller varianter med båda arbetssätten. Man undersökte 
antalet samförekomster av begreppen, alltså hur ofta varje termpar förekom i samma do-
kumentbeskrivning. Den term som undersöktes mest var ”research utilization”, då den 
ingick i alla begreppspar som undersöktes (Estabrooks et al. 2002, s. 7f.) Man under-
sökte alltså hur olika termer samförekommer med ”research utilization”. 
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Varianter av begreppen räknades in, i de fall de ansågs ha samma mening. Till exempel 
inkluderade man förekomster av ”use of knowledge” och ”research use” i antalet före-
komster av ”research utilization” (Estabrooks et al. 2002, s. 23).  

Resultat av studien 
Jag återger här ett urval av studiens resultat och slutsatser i korthet, med tonvikten på re-
sultaten av metoder som liknar de jag själv ska använda. 

Den första publikationen kom 1972, och en ökning i publiceringen märks i början av 
1990-talet. En tydlig ökning i publiceringen per år märks 1995, och denna ökning har 
hållit i sig åren efter detta. Tolv länder fanns representerade i undersökningsmaterialet, 
varav USA och Storbritannien har producerat flest artiklar. USA står för över hälften av 
publikationerna (Estabrooks et al. 2002, s. 25).  

De elva tidskrifter som publicerat en tredjedel av artiklarna i studien kan anses utgöra en 
kärna av centrala tidskrifter för ämnet. Det är alltså dessa som man bör satsa på att läsa 
och att publicera sig i, menar författarna (Estabrooks et al. 2002, s. 27). När det gäller 
förekomsten av ord och fraser, var ”research utilization” den allra mest vanligt före-
kommande av de utvalda termerna. Den vanligaste samförekomsten var denna term till-
sammans med den näst vanligaste termen, ”evidence-based practice”. Samförekomsten 
tyder på att de två begreppen är besläktade (Estabrooks et al. 2002, s. 27). 

Reflektioner 
Studien, eller studierna, av Estabrooks, Winther och Katz (2002) respektive Estabrooks, 
Winther och Derksen (2004), är på flera sätt förebild för metoderna i min egen under-
sökning. Jag tycker att författarna går till väga på ett bra sätt för att undersöka pub lice-
ringen inom det undersökta ämnet, och beskrivningen är klar och tydlig.  

Jag kommer i likhet med Estabrooks, Winther och Katz att använda whole counting för 
att beräkna författare, och liksom dem ska jag även som jämförelse visa de mest pro-
duktiva författarna enligt första författare. 

I beräkningen av antal artiklar per land använder Estabrooks, Winther och Derksen en-
dast första författarens land enligt ”affiliation”. De författare som inte är första författare 
räknas inte alls. Här kommer jag att skilja mig från studien, genom att jag räknar samtli-
ga medförfattares land. Det har påpekats att man bör göra så i mindre undersökningar 
med små antal referenser (Glänzel 1996, s. 173).  

Jag ska i likhet med Estabrooks, Winther och Katz försöka använda mig av Bradfords 
metod för att undersöka vilka de mest centrala tidskrifterna är. Det är att möjligt att mitt 
urval är så litet att artiklarna inte fördelas enligt Bradfords lag, vilket i sig kan vara ett 
intressant resultat. 

Precis som Estabrooks, Winther och Katz kommer jag att pröva att mäta samförekomst-
en av centrala termer. Liksom de kommer jag också att räkna in varianter och synonym-
er i termernas förekomst. 

2.3.2 Litteraturen om digitala bibliotek 

Susan Davis Herring är Associate Professor i bibliografi och bibliotekarie vid  
University of Alabama. I artikeln ”Journal literature on digital libraries: publishing and 
indexing” (2000) undersöker hon publiceringsmönster och indexering av artiklar om di-
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gitala bibliotek. Ett syfte är att identifiera en kärna av produktiva tidskrifter, och ett 
annat är att undersöka indexeringstermerna. Undersökningen av indexeringstermerna 
går dels ut på att finna de viktigaste termerna, dels att finna eventuella inkonsekvenser i 
indexeringen (Herring 2000, s. 39). 

Referenser till publikationer inom ämnet från 1992–1997 hämtades ur olika elektroniska 
databaser genom sökning med termerna ”digital”, ”virtual” och ”electronic” respektive 
”library” och ”libraries”. Resultatet blev 232 referenser (Herring 2000, s. 40). 

Publiceringsmönster 
Artiklarna är publicerade i 105 olika tidskrifter, varav bara 45 hade publicerat mer än en 
artikel. Överlag märks en stadig ökning i publicering, vilket visualiseras i en tabell med 
den sammanlagda publiceringen år för år. 

Frånsett en tidskrift som haft ett specia lnummer om just digitala bibliotek, hade den 
mest produktiva tidskriften publicerat tio artiklar i ämnet under perioden. Ytterligare 
tolv tidskrifter har publicerat tre eller fyra artiklar. Författaren menar att det inte går att 
identifiera någon tydlig kärna av centrala tidskrifter utifrån de data som samlats in. 

En tidskrift som har just ämnet digitala bibliotek som sitt område, D-lib magazine, 
framstår trots sin inriktning inte som central i studien. Detta förklaras av Herring med 
att D-lib magazine under den undersökta tidsperioden endast delvis indexerats i en av 
databaserna som referenserna hämtats från (Herring 2000, s.41f.) 

Herring påpekar att en stor del av diskussionen och forskningen om ämnet manifesterar 
sig utanför de traditionella tidskrifterna, och då främst på konferenser och webbpublika-
tioner. Författaren föreslår att konferenstryck och webbpublikationer undersöks på lik-
nande sätt (Herring 2000, s. 43). 

Indexeringstermer 
Undersökningen visar att bruket av indexeringstermer är inkonsekvent mellan olika 
databaser. Herring drar slutsatsen att det är naturligt att terminologin för ett nytt ämne 
som det undersökta fortfarande är under utveckling. Men detta är ändå negativt för 
återvinningen av dokument. Inte ens med trunkering och kombine ring av söktermer i en 
boolesk sökfråga kan man räkna med att få träff på alla relevanta dokument. 

Reflektion 
Denna undersökning arbetar liksom min med ett ganska litet antal artiklar i ett växande 
ämne. Jag har liknande frågeställningar. Även jag vill visa hur många tidskrifter som 
publicerat mer än en artikel. Fallet med D-lib magazine visar hur känsligt det är med 
tidskrifter som inte varit i produktion, eller inte indexerats i den databas man använder, 
under hela den period som undersöks. Jag ska vara uppmärksam på om jag har något 
liknande fall i min undersökning. 

Herrring undersöker förekomsten av ord, men till skillnad från vanligen i en cowordana-
lys är det inte analys av innehållslig släktskap mellan dokumenten som är syftet, utan av 
hur indexeringen fungerar. Det är intressant, då jag övervägt att göra en co-wordanalys  
med hjälp av indexeringstermerna. Den här undersökningen visar att det finns brister 
med indexeringstermerna som kanske skulle kunna göra dem mindre lämpliga för co-
wordanalys. 
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2.3.3 Litteraturen om kardiovaskulär biologi 

I artikeln ”A new approach to defining a multidisciplinary field of science: the case of 
cardiovascular biology” (Rogers & Anderson 1993) beskriver författarna en metod för 
att avgränsa ett svåravgränsat forskningsområde, nämligen det om hjärt- och kärl-
systemet. Problemet med avgränsning är intressant för min del, då även det område jag 
ska undersöka är svåravgränsat. Studien är gjord vid The Unit for Policy Research in 
Science and Medicine på The Wellcome Trust i London. 

Författarna redogör för de vanligaste metoderna att definiera ett fält i bibliometriska stu-
dier: 

Att definiera ett fält genom att välja en uppsättning tidskrifter är en spridd metod, men 
ansågs otillräcklig för denna studie. De 46 facktidskrifter i ämnet man fann genom 
Science Citation Index ansågs otillräckliga av ämnesexperter. Viktiga forskningsresultat 
kan nämligen publiceras i mindre specialiserade tidskrifter, och därför skulle denna me-
tod troligen medföra att viktiga artiklar inte skulle inkluderas i undersökningen. 

Att definiera ett fält genom att använda en ämnesspecifik databas är en annan metod. 
Också denna metod uteslöts i undersökningen, av samma skäl som metoden ovan; man 
riskerar att missa publikationer som inte finns representerade i urvalet. 

Att definiera ett fält med hjälp av cociteringsanalys är ytterligare en metod. Här skapar 
man grupper, eller kluster, av referenser som representerar ämnesmässigt släktskap 
inom forskningen. Författarna, Rogers och Anderson, menar att det inte var en passande 
metod av flera skäl. Bland annat skulle man inte kunna undersöka de nyaste publika-
tionerna med denna metod. Cociteringen kräver en nämligen en fördröjning, då det tar 
tid innan en artikel hinner få citeringar. 

Att definiera ett fält genom att använda keywordsökning i en mer generell ämnesdatabas 
har varit en användbar metod i undersökningar av korta tidsperioder i väl avgränsade 
fält. Detta passade inte då hjärt- och kärlforskning är ett svåravgränsat område som 
pågått många år. 

Då ingen av dessa metoder passade, användes en alternativ metod – att använda ett 
klassifikationssystem. Man använder den generella biomedicinska databasen Index 
medicus och klassifikationssystemet MeSH (Medical subject headings) för att definiera 
fältet. Till skillnad från en keywordsökning speglar klassifikationssystemet fältet genom 
ett hierarkiskt nätverk av termer som är kognitivt relaterade. I studien prövas ett sätt att 
använda MeSH för att skapa ett filter att ta fram referenser med (Rogers & Anderson 
1993, s. 63ff.) 

Man valde ut de delar av MeSH som artiklar om hjärt- och kärlsystemet skulle klassifi-
ceras under. Ämnesexperter konsulterades för rådgivning när man prövade filtret. Det 
visade sig effektivt för att inkludera alla relevanta artiklar men exkludera ir relevanta ar-
tiklar. Effektiviteten hos denna metod bidrar till att öka undersökningens trovärdighet, 
menar författarna (Rogers & Anderson 1993, s. 67). 

Publiceringen av biomedicinsk respektive hjärt- och kärlrelaterad forskning under åren 
1988–1991 undersöktes per publiceringsår och land där forskningen ägt rum. Detta un-
dersöktes med den biomedicinska databasen MEDLINE. Man fann en stadig ökning i 
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publiceringen inom båda områdena år för år. Överlag stod hjärt- och kärlforskningen för 
18–19 procent av den biomedicinska forskningen under perioden.  

Publiceringen från länderna USA, Storbritannien, Japan, Tyskland och Frankrike under-
söktes. USA var den största producenten av publikationer inom båda områdena. Det 
enda land vars andel hjärt- och kärlrelaterade publikationer, i förhållande till bio-
medicinska publikationer, ökade var Japan. 

Ett diagram visar skillnader i fokuseringen på kardiovaskulär forskning över tid, så att 
relativa förändringar i den biomedicinska och kardiovaskulära publiceringen synliggörs. 
Japan och Tyskland hade hög koncentration av hjärt- och kärlrelaterade artiklar hela pe-
rioden, medan de övriga länderna hade givit ämnet lägre prioritet, och fokuseringen av-
tog över tid (Rogers & Anderson 1993, s. 73f.) 

Reflektioner 
Att avgränsa ämnet och bestämma ett sätt att definiera artiklar för undersökningen är 
något av det svåraste med min undersökning. Denna artikel har varit till hjälp genom att 
den tar upp olika metoders för- och nackdelar. Dock har jag inte följt den metod som 
författarna beskriver, då jag inte hade möjlighet att skapa ett liknande ”filter” för mitt 
ämne. I den databas som används i min undersökning används visserligen ett 
klassifikationssystem, men detta system har inte någon avdelning som fångar in ämnet 
evidensbasering i socialt arbete på ett användbart sätt. Den metod jag använder är iställ-
et en blandning av några metoder som författarna diskuterar i artikeln. 

En annan beröringspunkt mellan min undersökning och Rogers & Andersons är att de 
gör en jämförelse mellan ett större och mindre område. Mina uppdragsgivare vill se hur 
publiceringen per år har förändrats, dels för artiklar som handlar om utvärdering, dels 
för artiklar om evidensbasering. Till skillnad från Rogers och Anderson kommer jag 
inte att redovisa just denna jämförelse uppdelad på länder då jag tycker det räcker att 
visa den per år. Däremot kommer jag att visa fördelningen på länder per år för publi-
ceringen om evidensbasering.  

2.3.4 Litteraturen om planetariska nebulosor 

En planetarisk nebulosa liknar till utseendet en planet, men är i själva verket ett expan-
derande gasskal utkastat från en åldrande stjärna (Planetary nebula  2005; Stenholm 
2005). Författarna till artikeln ”Planetary nebulae: some statistics on a continuously 
growing field and its contributors”, Walter Saurer och Ronald Weinberger (1994), 
förklarar att ämnet betraktats som sin egen avdelning inom astronomin. Professor 
Saurer och professor Weinberger är verksamma vid institutionen för astrofysik vid 
universitetet i Innsbruck. 

I denna undersökning hämtades referenser från indexet Astronomy and astrophysics 
abstracts för åren 1986 till 1990, där ämnet planetariska nebulosor har en egen ämnes-
kategori. Även artiklar som delvis klassificerats i någon annan ämneskategori användes. 

Landstillhörigheten hos författarna gick inte alltid problemfritt att fastställa. För fors-
kare vid ESO, ett stort observatorium nära München, anges till exempel ibland både 
adress i hemlandet och vid ESO, men ibland bara en adress vid ESO. I det första fallet 
användes adressen i hemlandet, men i det senare fallet användes adressen vid ESO. Där-
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med får Tyskland, liksom Chile, högre siffror på grund av att forskare arbetar vid obser-
vatorierna i dessa länder. 

När det gäller samförfattande skiljer Saurer och Weinberger på författare (”author”) och 
individ (”individual”). Med författare menas medförfattarskap eller författardeltagande 
till en artikel: en person som skrivit fem artiklar, kommer att räknas som fem författare 
när det sammanlagda antalet författare för ett visst år räknas. När man räknar antalet in-
divider som bidragit med publiceringar, kommer personen däremot räknas som en. Det 
som kallas författare eller ”author” i artikeln, kallar jag i fortsättningen av detta referat 
för ”författardeltagare” för att undvika missförstånd. 

Cirka en procent av publikationerna om astronomi i Astronomy and astrophysics 
abstracts handlar om planetariska nebulosor. Tillväxten av publikationer i ämnet är un-
gefär parallell med tillväxten inom hela området astronomi. Toppar i publiceringen kan 
förklaras med de många bidragen till en konfe rens som äger rum var femte år (Saurer & 
Weinberger 1994 s. 87). 

Tabeller visar antalet individer som publicerat minst en artikel per land och år, samman-
lagt antal individer under perioden per land, antalet författardeltagande under perioden 
per land, samt medelvärdet för vart och ett av ländernas antal författardeltaganden per 
individ och år. Den sista siffran räknas fram genom att först dividera författardeltagan-
det för ett land med antalet individer, och sedan dividera detta tal med antalet år, dvs. 
fem. Det högsta värdet i denna kategori fick Nederländerna, vilket skulle kunna tolkas 
som att forskarna från detta land är flitiga skribenter. Författarna  varnar för att låga vär-
den kan ledas till bedrägliga resultat: Indonesien hamnar på andra plats efter Nederlän-
derna, vilket baseras på att en enda person från Indonesien skrivit fem artiklar (Saurer & 
Weinberger 1994, s.87f.) 

Antalet individer som skrivit minst en artikel om ämnet är grovt räknat konstant de fem 
åren (med undantag för det år som en konferens om ämnet hölls): runt 300 per år. Antal-
et individer redovisas även för hela perioden och per land. USA är det främsta landet 
enligt detta mått, följt av Tyskland, Storbritannien och länderna i före detta Sovjetuni-
onen (som räknas som ett land) (Saurer & Weinberger 1994, s.88ff.) 

Länderna delas även in i tre stora block, där USA är ett eget block, Europa ett och resten 
av världen inklusive före detta Sovjetunionen är ett block. Dessa tre block är ungefär 
lika, sett till antalet individer som publicerat minst en artikel i ämnet (Saurer & 
Weinberger 1994, s. 90ff.) 

Man ställer också upp en tabell med två kolumner, en för värdet N, dvs. alla olika vär-
den för antal publikationer som någon specifik individ bidragit till, och en med antalet 
individer med motsvarande antal publikationer. Tabellen är sorterad efter antal publika-
tioner. På så sätt visar listan antal individer som skrivit antalet N pub likationer. Tabellen 
visar att 433 individer endast producerat en enda publikation, medan den individ som 
varit mest produktiv hade bidragit till 75 publikationer (Saurer & Weinberger 1994, s. 
93f.) 

Reflektioner 
Det faktum att Tyskland och Chile blev överrepresenterade i studien visar att det lätt 
kan bli en slagsida i uppgifterna. Ett litet material påverkas lätt och blir snedvridet om 
något förhållande påverkar några värden.  Dessutom är det ett bra exempel på att biblio-
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grafiska databaser ibland är bristfälliga som datakällor för statistik. Persson (1991, s. 7) 
har påpekat att de bibliografiska databaserna är avsedda för litteratursökning snarare än 
som datakällor för statistik, och detta ser jag som ett exempel på hur det kan bli fel. 

Studien visar vilka länders författare som i medelvärde producerar flest artiklar. Det är 
ett intressant sätt att redovisa publiceringsverksamheten, men jag tror inte att det passar 
i min studie. Jag kommer troligen att ha ett lägre antal artiklar att undersöka, och risken 
är att metoden inte skulle ge meningsfulla resultat. För mig är väsentligare att redovisa 
antalet artiklar per år och per land.  

Däremot slår det mig som en bra idé att visa antalet individer med N artiklar. Det är ett 
bra sätt att visa fördelningen av artiklar på olika författare. Jag kommer att använda 
denna metod i min undersökning. 

2.3.5 Litteraturen om solenergi 

Dr. K.C. Garg är forskare i scientometri vid National Institute of Science Technology 
and Development Studies i New Delhi. Garg, Sharma och Sharma (1993) undersöker i 
artikeln ”Bradford’s law in relation to the evolution of a field: a case study of solar 
power research” när litteraturen inom ett växande ämne blivit så stor att den fördelar sig 
enligt Bradfords lag. Utgångspunkten är alltså att undersöka bibliometriska metoder 
snarare än att studera publiceringen inom det ämne man hämtar sina data från. 

Att just forskningen om solenergi valdes motiveras med att publiceringen inom ämnet 
genomgått flera stadier, från väldigt liten publicering fram till 1974, snabbt ökande pu-
blicering fram till en topp 1984 och minskande därefter. Därmed är ämnet lämpligt för 
att studera vid vilket stadium artiklar börjar fördela sig på det av Samuel Bradford be-
skrivna sättet (Garg, Sharma & Sharma 1993, s. 146). 

Referenser till artiklar om solenergi som energikälla för åren 1971, 1974, 1977, 1980, 
1983 och 1986 hämtades ur Engineering index. Bibliografier skapades för olika inter-
valler för att dessa ska kunna jämföras: för två år (1971 och 1974), för tre år (1971, 
1974 och 1977), för fyra år (1971, 1974, 1977 och 1980), för fem år (1971, 1974, 1977, 
1980 och 1983) och för sex år (1971, 1974, 1977, 1980, 1983 och 1986) (Garg et al. s. 
146f.)  

En tabell enligt Bradfords metod skapas för varje av dessa bibliografier. I en kolumn 
listas de olika siffrorna för antalet artiklar i olika tidskrifter, i sjunkande ordning. I en 
annan kolumn listas antal tidskrifter som har motsvarande antal artiklar. I en tredje ko-
lumn räknas värdena i den första kolumnen samman kumulativt, så att varje värde adde-
ras rad för rad neråt i kolumnen. I en fjärde kolumn sker samma sak med den andra ko-
lumnen (Garg et al. 1993, s. 147f.) 

De kumulerade värdena i kolumnerna  ritas upp i ett diagram för varje tabell. På den ho-
risontella axeln finns värdena för kumulering av antalet tidskrifter, och på den lodräta 
axeln finns värdena för kumulering av antalet artiklar. Längs den horisontella axeln har 
värdena en logaritmisk skala, det vill säga för varje ”hack” ökas värdena exponentiellt 
så att 1–10 tar lika stor plats som 10–100, osv. 

Ett ämne med en bradfordsk spridning har en kärna av centrala tidskrifter där en stor del 
av artiklarna inom ämnet publiceras. Därefter minskar tidskrifternas inriktning på ämnet 
successivt. Detta ger vanligen en kurva i ett sådant här diagram ett typiskt utseende, 
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med en stigande böjning i början, därefter en lineär tillväxt. Stigningen i början brukar 
anses representera de mest centrala kärntidskrifterna, som står för en stor del av publice-
ringen i ämnet (Garfield 1981, s. 478). Jämförelsen visar att denna tillväxt endast är 
synlig i graferna som visar fem och sex års publicering. Det är alltså efter en tids publi-
cering inom ett ämne som fördelningen enligt Bradfords lag inträder (Garg et al. 1993, 
s. 148). Diagram 1 visar ett diagram med en ”bradfordsk” kurva som har en stigning 
längst ner, som övergår i en rät linje. Kurvan är ritad med artikelns graf för sex års 
publicering som förebild (Garg et al. 1993, s. 147; s. 152) 

 

Diagram 1. En typisk kurva för fördelning enligt Bradfords lag. 

Som jämförelse ritades en kurva över enbart artiklar publicerade 1983, som också blev 
formad enligt Bradfords lag. Detta verifierar uppfattningen att den bradfordska kurvan 
endast uppstår när ett forskningsområde har nått en viss mognad, menar författarna (s. 
151). Vidare visar författarna med ett mått för tillväxtmönster att ämnet nådde mognad 
år 1984 (Garg et al. 1993, s. 154f.) 

Reflektioner 
Denna artikel är intressant för min undersökning, genom att den visar att artiklar fördel-
as enligt Bradfords lag endast efter en viss tid, när ett ämne börjat mogna. Det ämne jag 
undersöker kan tänkas vara ett ämne som är för nytt för att bradfordsk fördelning ska 
uppträda. Artikeln visar ganska tydligt hur man undersöker spridningen enligt Bradfords 
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”grafiska” metod. Bradford formulerade sin lag på två sätt, varav Estabrooks, Winther 
och Katz (2002) följer den ena (se kap 2.3.1).  

Jag ska följa båda Bradfords metoder. Dels ska jag pröva att dela in tidskrifterna i zoner 
på samma sätt som Estabrooks, Winther och Katz (2002), dels ska jag precis som Garg, 
Sharma och Sharma rita ett diagram över fördelningen enligt Bradfords metod. Beroen-
de på om kurvan får det typiska utseendet kan jag försöka bedöma om resultaten kan 
tolkas som att ämnet har nått mognad eller inte. 

En sak som artikeln inte ger svar på, är om det kan finnas andra anledningar än låg grad 
av mognad till att artiklar i ett ämne inte fördelas enligt Bradfords lag. Kan man anta att 
ett ämne, som inte har den typiska formen på kurvan, kommer att få en sådan fördelning 
senare, om publiceringen fortsätter? Detta är inte något som artikeln undersöker. 

Om ämnet har fördelning enligt Bradfords lag avgörs alltså av utseendet på kurvan. Jag 
tycker inte det heller framgår tydligt om man alltid kan avgöra säkert om det finns eller 
inte finns en typisk form på kurvan. Jag undrar om det också kan finnas fall som är 
svårare att avgöra genom att se på kurvan. 

2.3.6 Publiceringen inom välfärdsforskning 

Professor Irene Wormell beskriver i artikeln ”Bibliometric analysis of the welfare topic” 
(2000a) en utförlig studie utförd vid Centrum för informetriska studier, CIS. Studien är 
ovanlig och innovativ på flera sätt. Dels är den en tillämpning av de bibliometriska 
metoderna på ett samhällsvetenskapligt ämne, medan det främst är naturvetenskap och 
teknik som har en tradition av sådana metoder. Dels är den ett försök att reducera 
domänanalysens subjektiva inslag genom att använda kvantitativa tekniker (Wormell 
2000a, s. 206). 

Studien analyserar strukturen hos den internationella välfärdsforskningen. Genom sam-
ordnade sökningar i internationella bibliografiska databaser identifierade man 13 del-
områden inom välfärdsforskningen, vilka analyserades i detalj. Man undersökte utveck-
ling och trender i antalet publikationer, förekomster av termer, klusterbildningar mellan 
ämnen och likheter mellan ämnesord. Analysen ger en omfattande översikt över det 
komplexa ämnet ”välfärd”. 

Fem olika större domäner inom ämnet välfärd identifieras i studien, av vilka en presen-
teras närmare som ett exempel i artikeln. Artikeln visar bland annat hur man genom att 
analysera publiceringen och förekomsten av ord med olika tekniker kartlägger ett be-
grepp som ”välfärdsstaten” över tid. Genom att analysera ords förekomster kan man 
skapa kluster av begrepp där släktskaper åskådliggörs. Man analyserar dansk välfärds-
forskning i ett internationellt perspektiv, samt skapar personliga profiler över danska 
forskare. 

Medan den ovan refererade artikeln (Wormell 2000a) studerar utvecklingen inom inter-
nationell välfärdsforskning, beskriver artikeln ”Critical aspects of the Danish welfare 
state – as revealed by issue tracking” (Wormell 2000b) den andra delen av samma stu-
die. Här analyserar man danska publikationer för att pröva metoden ”issue tracking”. 
Med issue tracking undersöks hur ett begrepp rör sig genom olika typer av publikationer 
över tid. Till exempel kan en ny idé eller uppfinning börja dryftas i teoretisk forskning, 
vandra vidare via tillämpad forskning till massmedia och lagstiftning (Wormell 2000b, 
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s. 239). Studien prövar metodens användbarhet på ett samhällsvetenskapligt område 
som välfärd, och visar att issue tracking är ett värdefullt redskap för att skaffa översikt 
över ett fält och monitrera dess utveckling (Wormell 2000b, s. 249). 

Reflektion 
Wormells artiklar visar vilka spännande möjligheter som finns med bibliometriska 
metoder på en avancerad nivå. Databaser används här på innovativa sätt, till syften som 
går långt utöver att endast finna dokument. Här kan informationsexperter till exempel 
utläsa trender och göra prognoser genom att ta fram andra, nya sorters uppgifter som 
ligger i relationerna mellan data i databaserna. En sådan omfattande studie på avancerad 
nivå är inte möjlig för denna uppsats, även om jag här gärna vill peka på Wormells 
artiklar då de på ett inspirerande sätt visar vidden av de möjligheter som bibliometrin 
bär på. 
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3 Teori och metod 

3.1 Teori 

3.1.1 Vad kan bibliometrin mäta? 

I detta kapitel ska jag diskutera kring validiteten, alltså giltigheten, hos bibliometriska 
undersökningar. Vad mäter man egentligen med bibliometriska metoder? Främst ska jag 
inrikta mig på de metoder jag själv använder. 

Vissa abstrakta företeelser är svåra att undersöka. När man inte kan mäta en företeelse 
direkt, måste forskare istället undersöka mätbara indikatorer. Utifrån en undersökning 
av sådana indikatorer, kan forskaren sedan utföra kvantitativ analys (Frankfort-
Nachmias & Nachmias 1996, s. 158). När man försöker översätta det omätbara till nå-
got mätbart gör man en operationalisering. Det betyder att man definierar vad det är 
man ska mäta för att få reda på det man vill veta. Om man i operationaliseringen defini-
erar de relevanta värdena på ett bra sätt, så kommer mätningen verkligen att säga något 
om det man vill mäta. Då har undersökningen hög giltighet, eller som det kallas i veten-
skapliga sammanhang, validitet (Körner 1993, s. 24f.) 

I bibliometrisk forskning studerar man ofta den akademiska världens publicering. Man 
kanske vill veta vad forskningen är sysselsatt med, eller hur aktiv forskningen är på oli-
ka områden. Forskningsaktiviteten är förstås omöjlig att mäta direkt, så man måste defi-
niera indikatorer för att mäta detta. Inom bibliometrin finns indikatorer som kan handla 
om sådant som mängden publicerade rapporter eller artiklar, eller hur många författare 
som refererar till en viss forskare. Resultatet av sådana undersökningar förväntas förstås 
säga något om forskningen. 

Genom att definiera hur man mäter det man undersöker skapar man en operationell 
definition. I den operationella definitionen talar man om vad man använder för mätin-
strument. Det man beskriver i den operationella definitionen handlar inte om den ab-
strakta företeelsen, utan om den mätbara indikator man mäter (Körner 1993, s. 24f.) 

Ett förenklat exempel kan illustrera sammanhanget: En bibliometriker tar sig för att 
mäta en forskares aktivitet, och en indikator blir antalet artiklar som forskaren publi-
cerat i ett antal betydelsefulla vetenskapliga tidskrifter. Men om det inte finns något 
samband mellan forskarens aktivitet och vad hon publicerar i dessa tidskrifter, har 
undersökningen låg validitet. Om däremot utgångspunkten inte var att mäta forskarens 
aktivitet, utan att mäta publiceringen i detta urval tidskrifter, hade undersökningen haft 
högre validitet. 

Persson har skrivit: om bibliometrins litteraturbaserade indikatorer: ”Odiskutabelt är att 
de mäter vad de mäter, dvs antalet publicerade artiklar eller antalet erhållna citat.” 
(Persson 1991, s. 3) Man kan alltså säga att de bibliometriska måtten åtminstone mäter 
visibilitet, alltså att litteraturen är synlig. Vad som sedan ligger bakom detta är svårare 
att fastställa (Persson 1991, s. 3). 

Formuleringen av en operationell definition kan användas för att kringgå problemet med 
validitet (Körner 1993, s. 25). Kanske man säger sig endast mäta själva publiceringen, 
men ändå antar att publiceringen säger något om andra fenomen såsom aktivitet. Jag 
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inser att en luddigt formulerad undersökning kan få till följd att en läsare drar förhastade 
slutsatser av resultaten. Därför vill jag i denna uppsats föra ett resonemang vad man 
egentligen mäter inom bibliometrin. 

Min uppsats ska även göra en cowordanalys. Bakom denna metod finns ett antagande 
att förekomsten av olika ord kan säga något om innehållet i dokumenten (Persson 1991, 
s. 52). Även här finns risk för att man mäter något annat än de fenomen man vill fånga. 
Om man, liksom Herring (2000), undersöker indexeringstermerna, kan man finna att de 
speglar artiklars innehåll bristfälligt i många fall (se kap. 2.3.2). Även ord ur titel kan 
orsaka problem i sådana här sammanhang (Persson 1991, s. 52). Detta ska jag diskutera 
mer i metodkapitlet. 

Trots att jag är medveten om att det finns anledning till fö rsiktighet med några av bib-
liometrins mått, är jag säker på att mätandet av publicering kan vara ett värdefullt sätt 
att studera vetenskap. Bibliometriska undersökningar liknar andra kvantitativa under-
sökningar genom att man ibland måste finna något mätbart för att undersöka fenomen 
som inte går att undersöka direkt. I sig är det inte något fel, även om man självklart 
måste välja sina mått noga. 

3.1.2 Bibliometrins förhållande till vetenskaplig kommunikation 

Detta citat av Okubo förklarar hur bibliometrin förhåller sig till vetenskaplig kommuni-
kation: 

Bibliometric approaches, whereby science can be portrayed through 
the results obtained, are based on the notion that the essence of 
scientific research is the production of “knowledge” and that 
scientific literature is the constituent manifestation of that knowledge. 
(1997, s. 9) 

När man använder bibliometri för att kartlägga vetenskaplig aktivitet är alltså ett grund-
läggande antagande att litteraturen avspeglar den vetenskapliga aktiviteten. Det som ta-
lar för denna uppfattning är att det är en så viktig del i det vetenskapiga arbetet att pub-
licera sig. Den amerikanske vetenskapssociologen Robert K. Merton, som resonerar om 
belöningssystemet inom den akademiska världen, menar att publicerandet drivs på gen-
om att det finns ett imperativ inom vetenskapen att göra sitt arbete känt för andra. För 
den vanliga forskaren är publiceringen en symbolisk motsvarighet till drömmen att göra 
en viktig upptäckt, och vetenskapen skulle i själva verket inte gå framåt utan strömmen 
av artiklar av mer eller mindre rutinkaraktär (Merton 1957, s. 655). 

Å andra sidan påpekar Persson (1991) att det finns många saker som kan påverka en 
forskares benägenhet att låta publicera sig. Persson nämner några exempel på sådana 
faktorer: forskarens ålder, familjesituation, arbetsstil, kontaktnät, forskningsuppgiftens 
karaktär och traditioner kring publicering i den miljö där forskaren verkar (s. 13). Kärki 
och Kortelainen betonar att de forskare som inte publicerat något inte blir synliga 
genom bibliometrisk forskning (Kärki & Kortelainen 1998, s. 19). Det kan kanske vara 
svårt att räkna in sådana faktorer i en bibliometrisk undersökning, och de måste därför 
istället beaktas när materialet tolkas. 

Det är till exempel viktigt att tänka på hur resultat publiceras i just den vetenskap man 
undersöker. Hur mycket man publicerar är nämligen olika mellan olika forsknings-
områden (Persson 1991, s 97). Publicering i vetenskapliga tidskrifter är inte lika viktig 
inom alla discipliner. Andra kana ler kan vara konferenser, och även informella kommu-
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nikationsvägar som inte syns offentligt, är möjliga. Okubo påpekar också att kva liteten 
på artiklarna och deras omfång inte vägs in om man använder antalet artiklar som mått 
(1997, s. 24). 

Enligt Merton kan en syn på publiceringen som mått på prestation resultera i en iver hos 
institutionerna att publicera, som ett rituellt mätande av den egna framgången (Merton, 
1957, s. 655). Det är misslyckat om bibliometrin ska stödja en uppfattning att kvan-
titeten i publiceringen är viktigare än kvalitet i forskningsresultaten, och därför är det 
viktigt med medvetenhet om bibliometrins begränsningar. Medan man inte kan använda 
bibliometrin som ett ensidigt mått på produktivitet, finns dock ingen anledning att den 
inte kan vara ett hjälpmedel för analys. 

Att sätta likhetstecken mellan publicering och prestation kan alltså leda till missuppfatt-
ningar. Därför är det mer riktigt att som Okubo betrakta bibliometriska mått som indi-
rekta mått på forskningens struktur och produktion (1997, s. 20). Det har också sagts att 
bibliometriska mått vanligen har hög validitet när man mäter själva publiceringen, me-
dan validiteten blir mer tveksam när de används för att beskriva det sociala samman-
hang där publikationen blivit till (Paisley 1990, s. 288). Även om det finns ett samband 
mellan vad som publiceras och verksamheten där texterna produceras, är det inte enkelt 
och entydigt. Därför behövs ett kunnigt resonemang för att dra slutsatser om t.ex. insti-
tutioners forskningsprestation med hjälp av bibliometri. Det måste betonas att det i för-
sta hand är just publiceringen som mäts, och att detta endast indirekt kan säga något om 
forskningsaktiviteten. 

Men trots allt finns det skäl att betrakta publiceringen som ett inte oviktigt mått när man 
uppskattar forskningen: det finns stark drivkraft att publicera sig, och därmed säger tro-
ligen publiceringsverksamheten något om forskningsverksamheten. 

3.1.3 Begränsningar och problem med bibliometri 

Till följd av att olika bibliometriker använder skiftande metoder, har undersökningar 
ibland givit motsägelsefulla resultat. Därför har flera forskare påpekat att de bibliomet-
riska metoderna behöver standardiseras. Bland annat har Ronald Rousseau påpekat, att 
bibliometrin inte kommer att kunna utvecklas om varje forskare följer sina egna regler 
(2002, s. 325). Wolfgang Glänzel (1996) har hävdat att standarder för bibliometrin mås-
te utvecklas för att förbättra pålitligheten och validiteten, och för att göra bibliometriska 
uppgifter kompatibla. 

Glänzel och Schoepplin (1994) tar i artikeln ”Little scientometrics, big scientometrics 
… and beyond?” upp bibliometrins tillstånd, som de menar är krisartat. Det finns bris-
tande kommunikation, bristande enhetlighet i terminologin och en splittring mellan oli-
ka inriktningar. Man har inte ens kunnat enas om grundläggande saker som vad en cite-
ring är, menar författarna (Glänzel & Schoepplin 1994, s. 377). De bibliometriska lagar-
na, till exempel Bradfords lag, är formulerade på ett deterministiskt sätt, alltså som att 
det de beskriver vore helt bestämt. Om dessa tillämpas dogmatiskt tar man inte hänsyn 
till dynamik och variationer hos det man undersöker (Glänzel & Schoepplin 1994, s. 
379f.) De teoretiska och metodologiska frågorna har lämnats olösta, och uppmärksam-
heten läggs istället på tekniska frågor. Bibliometrin låter sig dessutom för lätt domineras 
av intresset från beslutsfattare och näringsliv, vilket leder till att man lämnar grund-
forskningen till förmån för tillämpningar på nationell och regional nivå (s. 380). 
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Författarna ger förslag på åtgärder, av vilka några är grundforskning för att nå samför-
stånd i basala frågor om teori och terminologi, och samarbete med andra discipliner. 
Man föreslår även upprättande av tekniska standarder så att man når reproducerbarhet, 
det vill säga, så att det blir möjligt att upprepa undersökningar för att kontrollera resul-
tatet (Glänzel & Schoepplin 1994, s. 382f.) 

Wolfgang Glänzel argumenterar vidare för bibliometriska standarder i artikeln ”The 
need for standards in bibliometric research and technology” (1996). Författaren ger en 
rad förslag, av vilka jag här väljer att referera de som jag anser har betydelse för min 
egen undersökning. 

Ett förslag är att bibliometriker bör använda termer och definitioner på ett tydligt sätt 
(Glänzel 1996, s. 170f.) Samma förslag framförs av Glänzel och Schoepplin (1994, s. 
382f.), som menar att alla källor, tillvägagångssätt och tekniker måste dokumenteras 
noga i vetenskapliga publikationer, så att man uppnår reproducerbarhet. Strävan efter 
kompabilitet, det vill säga att olika undersökningar inte ska kunna motsäga varandra, är 
ett förslag i samma anda (Glänzel 1996, s. 171). 

Ett problem är att institutioners adresser behandlas på olika sätt i olika undersökningar, 
när man t.ex. ska fastställa författares hemland. Ibland räknas bara den första författar-
ens adress när artikeln har flera författare. Glänzel menar att man vid mindre undersök-
ningar med små antal referenser bör räkna varje författares adress, då man kan få felak-
tiga resultat om bara den första författarens adress som räknas (Glänzel 1996, s. 173).  

Viktigt är, anser Glänzel, att man måste inse vilka begränsningar som finns för statistisk 
analys: vid jämförelser kan t.ex. olikheter i storleksordning hos olika data orsaka fel, 
och man måste då använda en tröskel för låga värden som annars får för stort utslag 
(1996, s. 175). Som ett exempel på detta betraktar jag Saurers och Weinbergers under-
sökning (se kap. 2.3.4). En tröskel hade kunnat utesluta det resultat som baserade sig på 
en enda författare i Indonesien, som gav detta land oproportionerligt högt medelvärde 
(Saurer & Weinberger 1994, s. 88). 

David Edge (1979) har kritiserat bibliometrin för att dess angreppssätt skulle vara posi-
tivistiskt på ett olämpligt sätt (enl. Kärki & Kortelainen 1998, s. 91). Positivismens 
huvuddrag kan sammanfattas som en tilltro till vetenskapens rationalitet och empiriskt 
prövbar kunskap. Kritiken mot positivismen har exemplifierats med risk för förlust av 
sammanhang och helhet, samt med att man bortser från det som inte är objektivt mätbart 
(Wallén 1996, s. 27f.) Edge menar att bibliometrins perspektiv "vänder uppmärk-
samheten från forskarnas egna dynamiska perspektiv" (enl. Kärki & Kortelainen 1998, 
s. 91). 

Kärki och Kortelainen (1998) invänder mot kritiken från Edge, med att denne missför-
står bibliometrins syften och utgångspunkter (s. 91). Min egen syn på saken är att bib-
liometriska undersökningar kan ge mycket intressanta och värdefulla resultat, men att 
det krävs en medvetenhet om sådana kritiska synpunkter som de Edge ger uttryck för. 
Utifrån en bibliometrisk undersökning kan man diskutera resultaten i ett sammanhang 
där man tar hänsyn till de eventuella brister som kan finnas. Bibliometriska resultat kan 
kompletteras av en tolkande och reflekterande analys av ämneskunniga inom det områ-
de som undersöks, och då är det viktigt att dessa är medvetna om vad bibliometrin kan 
och inte kan mäta. 
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Det finns begränsningar i vilka slag av kommunikation som bibliometrin kan mäta. För 
att ta vetenskaplig kommunikation som exempel, är det i första hand den formella 
kommunikationen i form av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter som 
mäts, medan det är betydligt svårare att mäta mer informell kommunikation. Muntlig 
kommunikation, informella rapporter mellan grupper av forskare och kommunikation i 
form av e-post och elektroniska diskussions listor hamnar ofta utanför bibliometrisk ana-
lys. Även monografier faller ofta utanför den traditionella användningen av bibliometri 
inom vetenskaplig publicering (Okubo 1997, s. 20). 

De bibliometriska metoder som använder citeringsanalys har kritiserats för att citerandet 
har varierande funktioner och tillämpningar. Alla hänvisningar är inte likadana, utan or-
sakerna till att man hänvisar varierar. Bibliometrin utgår också ofta från att författare 
verkligen citerar de verk som har betydelse för deras arbete, men så behöver inte vara 
fallet. Vissa idéer kan till exempel förutsättas vara allmänt kända, så författaren låter bli 
att citera. Det är också så att alla citeringar inte innebär ett erkännande av det citerade 
dokumentet, utan det kan lika väl vara kritik som är anledningen till citeringen. 

Genom att många bibliometriska undersökningar använder sig av citeringsdatabaserna, 
uppkommer flera problem. De databaser som företaget Thomson Scientific (Tidigare 
Institute for scientific information, ISI) producerar är de största citeringsdatabaserna, 
och dessa är vanliga att använda när man gör olika former av citeringsanalyser. Det är 
viktigt att vara medveten om att dessa databaser bara täcker en del av publiceringen in-
om sina ämnesområden, och att material publicerat i de anglosaxiska språkområdena är 
representerat i långt större utsträckning än publikationer från övriga världen. Detta gäll-
er för övrigt inte bara ISI-databaserna, utan även den databas jag använder i min studie. 

3.1.4 Några ställningstaganden inför denna undersökning 

Trots att det finns begränsningar med bibliometrins metoder, har jag alltså bestämt mig 
för att försöka genomföra en bibliometrisk undersökning för att kartlägga publiceringen 
inom ett ämne. Det är viktigt att förstå att det som man mäter inte nödvändigtvis speglar 
helheten hos forskarnas aktiviteter. Inte heller är alla forskningspublikationer represen-
terade. Det som mäts i denna undersökning är publiceringen i ett urval tidskrifter vars 
artiklar indexerats i en databas. Användandet av denna databas ger i sig ett urval av 
källor, vilket innebär övervägande material från anglosaxiska tidskrifter. 

I materialet finns alltså en slagsida, då urvalet har en tendens till det engelska språket 
och till västvärlden. Detta kan innebära en nackdel, men det är svårt att komma undan 
problemet och finna en resurs med bättre bredd. Att databasen ändå har relevans för äm-
net är intygat av de båda ämnesexperterna. Av de databaser som finns att tillgå, har den 
som används funnits bäst av dem, och de menar att det är här de själva föredrar att söka 
information.  

Ur en synpunkt skulle det ju också kunna vara en poäng att just de mest spridda och till-
gängliga tidskrifterna undersöks, då den spridning de stora databaserna ger dem kanske 
också ytterligare ökar deras inflytande. Det skulle i så fall vara en sorts självuppfyllande 
rundgång, att dessa tidskrifter blir ansedda viktiga just för att de är viktiga. Denna as-
pekt har jag dock inte prioriterat att sätta mig in i, utan nöjer mig med att konstatera att 
det finns en begränsning i det urval av tidskrifter vi gjort. 
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Jag tycker att Glänzels kritik mot de bibliometriska lagarna är intressant (se kap. 3.1.3). 
Att som Bradford ranka tid skriftstitlar i en lista och dela in tidskrifter i olika zoner är ett 
tillvägagångssätt som kan ge intressanta, men inte nödvändigtvis alltid samma, resultat. 
För mig är det viktigt att använda Bradfords lag för att undersöka publicering, inte för 
att bekräfta att publiceringen passar in i lagen. 

I den här undersökningen försöker jag arbeta med en medvetenhet om validitetspro-
blemen: det jag mäter är bara det jag mäter. Resonemang om resultaten måste utgå från 
en förståelse om vilka förutsättningar undersökningen har med dess alla begränsningar. 

Jag ska i bästa möjliga mån följa rekommenderade metoder i litteraturen om bibliomet-
ri, liksom använda tillvägagångssätten i tidigare studier som förebild. Samtidigt är det 
svårt att undvika att en undersökning har sina egna förutsättningar som skiljer sig från 
andra undersökningar. Ibland kan det trots allt finnas skäl som begränsar möjligheten att 
följa föregångare och rekommendationer. Uppsatsen är skriven med sina syften och 
frågeställningar utifrån uppdragsgivarnas informationsbehov, och då är det viktigt att 
vara lyhörd för dessa. 

De rekommendationer jag vill försöka uppfylla är att vara tydlig med de begrepp jag an-
vänder, att försöka beskriva mina tillvägagångssätt noga, och att räkna alla författare till 
artiklarna, inte bara den första. Jag vill också fästa vikt vid att bibliometrin genom att 
mäta publikationer endast i andra hand mäter aktiviteten bakom publiceringen. Då de 
bibliometriska metoderna har begränsningar, ska jag försöka att inte göra alltför 
oförsiktiga tolkningar av resultaten. Då både medvetenhet om bibliometrins begräns-
ningar och ämneskunskap behövs för att tolka resultat av bibliometriska undersökning-
ar, ska jag resonera om möjliga tolkningsförslag som dock ofta endast en kunnig person 
inom socialt arbete kan göra säkrare bedömningar av. 

3.2 Metod 
I detta kapitel kommer jag bland annat att beskriva hur materialet samlats in. För att jag 
ska kunna förklara detta ger jag här en kortfattad bakgrund till socialt arbete och till evi-
densbasering. 

Vad är socialt arbete? 

Termen socialt arbete betecknar enligt Nationalencyklopedin "organiserad verksamhet 
som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsför-
ändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande 
sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer.” Det sociala arbetet 
som verksamhet kan till exempel vara utredningsarbete i socialtjänsten eller 
kuratorsverksamhet inom hälso- och sjukvård (Hessle 1995). 

Ämnet socialt arbete är huvudämne vid alla landets socionomutbildningar 
(Socialstyrelsen 2004). Som forskningsområde har socialt arbete inslag från flera olika 
vetenskapliga discipliner (Sunesson 1991, s. 269f.) Studier av grupper som är speciellt 
utsatta och vanmäktiga är centralt. Exempel på sådana grupper är socialbidragstagare, 
missbrukare, psykiskt störda, kriminella, arbetslösa och utslagna (Berglind 1991 s. 15). 
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Evidensbasering och dess plats inom socialt arbete 

Begreppet evidensbasering har sedan 1990-talets början fått stort genomslag. Från me-
dicinen och vården har det spritt sig till andra områden, däribland socialt arbete. 

Det centrala budskapet är att praktiken (ursprungligen i medicin och vård) ska ha stöd i 
aktuella och tillförlitliga forskningsrön. Begreppet evidence-based medicine fick ett 
snabbt och stort genombrott, och under namnet evidence-based practice har idéerna 
spridit sig till andra områden (Trinder 2000a s. 1f). 

Begreppet evidensbasering har också fått stort genomslag inom socialt arbete, där det 
redan tidigare fanns forskning och debatt om effektiviteten hos olika behandlingar 
(Trinder 2000b, s. 138). En central fråga i senare tids debatt är vilken sorts forskning 
som ska räknas som evidens (Trinder 2000b s. 147f.) 

En definition av evidensbaserat socialt arbete lyder: ”Evidence-based social care is the 
conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions 
regarding the welfare of service-users and carers” (Research in practice for adults 
2005). 

3.2.1 Min tillämpning av bibliometri 

I denna undersökning försöker jag i bästa möjliga mån följa rekommenderade metoder i 
litteraturen om bibliometri, liksom tillvägagångssätten i tidigare studier. Den metod jag 
använder är publiceringsanalys och hör till den deskriptiva bibliometrin. Denna går ut 
på att räkna olika enheter hos publikationer (Hertzel 2003, s. 295f.). Jag använder alltså 
inte citeringsanalys. 

Det har påpekats att man inom samhällsvetenskap och humanistiska vetenskap inte pu-
blicerar sig lika mycket i internationella tidskrifter som man gör inom naturvetenskap. I 
stället finns i dessa discipliner en tradition av inhemsk publicering och pub licering i 
böcker (Kärki & Kortelainen 1998, s. 79). Tidskriftspubliceringen skulle då inte vara ett 
bra mått på utvecklingen inom ämnet, eftersom man missar alla dokument i bokform. 

Enligt uppdragsgivarna är dock socialt arbete ett ämne där artik lar i vetenskapliga tid-
skrifter blivit en allt viktigare publiceringsform, och evidensbasering i socialt arbete har 
i stor utsträckning behandlats i tidskrifter. Valet att undersöka tidskriftsartiklar gjordes 
också av uppdragsgivarna, då de ser det som en relevant publiceringsform att under-
söka. 

Det har även påpekats att bibliometriska metoder bör använda så stora samlingar av data 
som möjligt, eftersom resultaten då blir pålitligare (Kärki & Kortelainen 1998, s. 79). 
Saurers och Weinbergers studie har givit två exempel på hur resultaten kan bli snedvrid-
na (se kap. 2.3.4). Vissa nationaliteter blev överrepresenterade i studien på grund av att 
vissa referenser endast angav författarens tillfälliga adress vid något av de stora 
observatorierna (Saurer & Weinberger 1994, s. 86). Dessutom framstod Indonesiens 
forskare som ytterst produktiva, trots att endast en indonesisk forskare var representerad 
i materialet (Saurer & Weinberger 1994, s. 88). 

Min undersökning är i dessa sammanhang ganska liten, med mindre än två hundra refe-
renser, vilket alltså kan minska tillförlitligheten. När Kärki och Kortelainen tar upp 
denna fråga, syftar de på evaluering i vetenskapsadministration, och det som framhålls 
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är att en enskild forskares produktion ofta är för liten för att man ska kunna dra slutsats-
er från den. Då är det säkrare att mäta större enheter som forskargrupper, länder och 
forskningsområden (Kärki & Kortelainen 1998, s. 79). Min undersökning behandlar ett 
forskningsområde, men dock ett som ger ett ganska litet urval artiklar jämfört med de 
flesta studier jag stött på. Därför bör man komma ihåg vid tolkningen av resultaten, att 
det är ett litet urval som man inte kan dra alltför stora generaliserande slutsatser utifrån. 

Ämnet evidensbasering i socialt arbete är ungt, och man finner inte så stora mängder ar-
tiklar trots att det nu varit i hetluften några år. Men det finns även fördelar med ett litet 
material, och det är att man praktiskt taget kan gå igenom materialet för hand, referens 
för referens, och korrigera fel. En större mängd kräver att man litar på automatisk be-
handling mer, eftersom det blir för tidskrävande att gå igenom alla referenser. Här kan 
ämnesexperterna i detalj validera urvalet av artiklar och kontrollera analysen. 

En annan aspekt på den lilla undersökningens brister och fördelar är att detta är min 
första bibliometriska undersökning. En större undersökning kunde i mitt fall ha innebu-
rit större risk att jag gör fel som upptäcks för sent. Ett mindre material gör att man enk-
lare kan pröva sig fram. De metoder som används i min undersökning bör också ha en 
giltighet även på ett mindre material, medan vissa typer av citeringsanalys är mer 
känsliga på grund av att man måste komma upp till en viss mängd citeringar innan det 
går att dra några slutsatser av dem. 

3.2.2 Att definiera materialet 

Rogers och Anderson (1993) beskriver flera olika metoder för att definiera ett fält (se 
kap. 2.3.3). I den här undersökningen har funnits många moment av överväganden för 
och emot olika tillvägagångssätt. Det är många olika val som ska göras i en kedja, och 
varje steg ska motiveras. 

Uppdragsgivarna  vill undersöka just publiceringen av tidskriftsartiklar. Socialt arbete är 
enligt dem ett ämne där artiklar i vetenskapliga tidskrifter blivit en allt viktigare publi-
ceringsform, och evidensbasering i socialt arbete har i stor utsträckning behandlats i tid-
skrifter. Därmed är tidskriftsartiklar en publiceringsform som är relevant att undersöka 
när det gäller detta ämne. 

En annan fråga var om jag ska välja ut någon speciell typ av artiklar. En kategorisering 
av olika sorters artiklar görs ju till exempel i Estabrooks, Winthers och Katz (2002) 
undersökning (se kap. 2.3.1). Men till skillnad från dessa har jag inte kunskaper i ämnet 
för studien. Dessutom skulle det innebära ett tidskrävande arbete att sortera artiklar efter 
innehåll. Någon skillnad mellan olika typer av artiklar som behandlar evidensbasering 
inom socialt arbete görs därför inte i denna undersökning. 

Materialet definieras genom flera moment. Först väljs en databas ut, och inom denna 
databas väljs en uppsättning tidskrifter. Därefter används en sökfråga för att samla in 
poster med dokumentbeskrivningar för relevanta artiklar. Tanken med att snäva in 
sökningen är att begränsa materialet till de mest relevanta artiklarna. 

En sökfråga i ett bredare material hade behövt begränsa materialet dels till ämnet socialt 
arbete, dels till evidensbasering. Eftersom socialt arbete i sig är ett svåravgränsat områ-
de, tycker jag att det är bättre att begränsa sökningen till tidskrifter som är relevanta för 



 

29 

socialt arbete. Därmed behöver sökfrågan bara innehålla termer som är relevanta för att 
fånga upp termer om evidensbasering. 

3.2.3 Val av databas 

Jag och uppdragsgivarna ville använda en elektronisk databas som källa för referenser. 
Det underlättar hanteringen att ha ett digitalt material att arbete med. Det finns flera 
elektroniska databaser som man kan hämta poster med artikelbeskrivningar från. Länge 
tänkte jag använda en mer generell databas, eller rent av söka samtidigt i flera olika 
databaser som har en gemensam databasvärd och plattform. Närmare bestämt övervägde 
jag att använda hela ISI Web of knowledge eller CSA Illumina. Då skulle jag samla in 
dokumenten med en sökfråga som dels begränsar träffarna till dokument om socialt 
arbete, dels till evidensbasering.  

Att söka fram material ur flera olika databaser skulle alltså kunna vara en möjlighet. En 
fördel skulle vara att sökningen blir mer uttömmande: om det saknas tidskrifter i den 
ena databasen kanske denna kan kompletteras av den andra. Dock skulle sökningen 
kunna kompliceras av att sökmöjligheterna är olika. Databaser skiljer sig ofta åt 
tekniskt, med variationer vad gäller fältkoder och sökbara fält. Därför är det ofta bättre 
att skräddarsy en sökfråga för den databas man söker i. Då posterna alltså kan vara olika 
till innehåll och struktur, kan det vara svårt att behandla dem på ett sätt som inte ger 
slagsida åt endera sortens poster. En annan nackdel är risken för dubbla sökresultat, om 
poster för samma artikel finns i flera databaser. Att söka i en enda ämnesspecifik 
databas framstod snart som det bästa alternativet. 

Valet stod mellan två databaser med ämnesmässig inriktning som passar det ämne som 
ska kartläggas: Social Sciences Citation Index (SSCI) respektive SSA. Socialt arbete 
har visserligen inslag av flera vetenskapliga ämnen, men brukar främst räknas till 
samhällsvetenskaperna, och därmed borde SSCI passa. SSA är en ännu mer 
ämnesspecifik databas för socialt arbete och angränsande områden. 

Uppdragsgivarna och jag valde att använda databasen SSA för undersökningen. Detta är 
enligt deras erfarenhet den databas som är mest användbar för att söka efter artiklar i, 
och den har en bra täckning och ämnesbegränsning som passar för ämnet socialt arbete. 
SSA ger dessutom bra sökmöjligheter genom ämnesindexering enligt både kontrollerad 
och fri vokabulär. I SSCI däremot, tillförs inga indexeringstermer genom mänsklig 
ämnesindexering, vilket kan göra sökmöjligheterna sämre. Som Rogers och Anderson 
(1993) påpekar, är det inte alltid lätt att fånga in ett svåravgränsat fält med sökord (se 
kap. 2.3.3). Genom att SSA är ämnesinriktad mot socialt arbete i större grad än SSCI 
kan detta val underlätta sökningen. 

SSA levereras av databasvärden CSA i plattformen CSA Illumina. Databasen beskrivs 
av databasvärden CSA såhär: “CSA Social Services Abstracts provides bibliographic 
coverage of current research focused on social work, human services, and related areas, 
including social welfare, social policy, and community development.” (CSA 2005b) 
Detta bekräftar att det är en relevant ämnesspecifik databas för socialt arbete. I SSA 
indexeras de mest relevanta tidskrifterna för ämnet socialt arbete, och en sökning i flera 
av databaserna i CSA Illumina är därför överflödig. 
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3.2.4 Att definiera en uppsättning tidskrifter 

Ämnet evidensbasering i socialt arbete har två aspekter: socialt arbete och evidensbase-
ring. Om man söker efter dokument i en databas med mer generella tidskrifter, kan det 
ge problem. Det är svårt att finna sökord som på ett bra sätt fångar in socialt arbete. I en 
tidskrift som handlar om socialt arbete kanske inte artiklar indexeras med termen, efter-
som det är ett självklart ämne fö r alla artiklar i en sådan tidskrift. Då skulle sökordet 
”social work” kunna få oönskad effekt och utesluta artikeln. Dessutom är socialt arbete i 
sig ett svåravgränsat område med inslag av många andra ämnen, så termen ”social 
work” skulle kanske inte räcka för att få alla med relevanta tidskrifter om ämnen som 
till exempel missbrukarvård och barn- och familjevård. 

Visserligen är SSA inriktad mot socialt arbete och relaterade ämnen, men ändå 
indexeras inte bara specialiserade och för denna undersökning relevanta tidskrifter inom 
socialt arbete i denna databas. Det finns även mer generella och perifera tidskrifter. 

Genom att begränsa sökningen efter dokumentbeskrivningar till facktidskrifter inom 
socialt arbete och nära relaterade områden, behöver inte sökfrågan innehålla något krite-
rium för socialt arbete längre. Mindre relevanta tidskrifter som finns med i SSA är då 
uteslutna. Alla artiklar om evidensbasering i dessa tidskrifter kommer att handla om evi-
densbasering inom socialt arbete, eftersom tidskrifterna är inriktade mot det ämnet. 

En möjlighet var alltså att välja ut en uppsättning tidskrifter i SSA, som är inriktade mot 
just socialt arbete, och genomföra sökningen i just dessa tidskrifter. Experterna ansåg att 
urvalet tidskrifter kunde bli subjektivt och godtyckligt om de själva valde ut de tidskrift-
er de ansåg viktiga. De beslöt sig för att det bästa är att använda sig av någon redan 
existerande lista, som också motsvarar deras egen uppfattning om relevanta tidskrifter i 
ämnet. 

Uppdragsgivarna och jag fann ett sätt att använda tidskriftsdatabasen Ulrich’s 
periodicals directory för att ta fram en lista på ämnesmässigt relevanta tidskrifter. Gen-
om Ulrich’s kan man bland annat ta reda på i vilka databaser som innehållet i en tid-
skrift indexeras (Ulrichsweb.com 2005a). Det kanske verkar krångligt att ytterligare en 
databas blandas in i undersökningen, men här använder vi alltså Ulrich’s endast för att 
få fram tidskrifterna sorterade efter ämneskategori. Med hjälp av Ulrich’s skapar vi en 
lista på tidskrifter inom relevanta ämneskategorier, så att vi sedan kan begränsa sök-
ningen till just de relevanta tidskrifterna. Användandet av Ulrich’s är inte ett försök att 
ta fram en liten grupp centrala kärntidskrifter, utan ett sätt att välja ut en större grupp re-
levanta tidskrifter. Ur denna grupp ska jag först senare i undersökningen försöka identi-
fiera en grupp kärntidskrifter. 

I Ulrich’s begränsade vi sökningen efter tidskrifter med dessa kriterier: 

? Tidskrifterna ska vara indexerade i SSA. 

? Tidskrifterna ska tillhöra ämnesområdena ”social services and welfare” eller ”drug 
abuse and alcoholism”. 

De två ämnesområdena ”social services and welfare” och ”drug abuse and alcoholism” 
valdes av de ämneskunniga uppdragsgivarna, efter att de tittat igenom vilka tidskrifter 
som inkluderas i dessa områden. Tillsammans innefattar de tidskrifter inom de områden 
som är intressanta för dem, menar de. 



 

31 

En fråga vi hade att ta ställning till var huruvida vi skulle begränsa urvalet till de tid-
skrifter som har ”peer review”, det vill säga ett system för kritisk kollegial granskning 
av artiklar före publicering. Egenskapen att en tidskrift har ”peer review” kallas i 
Ulrich’s för att tidskriften är ”refereed”. Man kan anta att kvaliteten hos artiklar i tid-
skrifter med granskning är högre än i dem utan detta system (Ulrichsweb 2005b). Då 
mängden artiklar inom ämnet är relativt liten, valde vi att inte begränsa urvalet till tid-
skrifter med granskning. Även om det kunde vara önskvärt att begränsa materialet till 
tidskrifter med peer review, och kanske därigenom till tidskrifter av hög kvalitet, så är 
det också viktigt att försöka finna ett stort antal artiklar för undersökningen. 

3.2.5 Om urvalet av material 

Den metod jag använder är på sätt och vis en blandning mellan flera av dem som tas 
upp till diskussion av Rogers och Anderson (1993), vilket har diskuterats i kap. 2.3.3. 
Jag använder en databas som är ämnesspecifik för socialt arbete, men det ämne jag 
undersöker, evidensbasering i socialt arbete, är bara en del av detta. Inom databasens 
täckning begränsar jag en uppsättning tidskrifter som är specialiserade mot socialt 
arbete, så att mer generella eller irrelevanta tidskrifter inte inkluderas. Denna 
uppsättning är ganska stor, och rymmer fler tidskrifter är de som faktiskt har artiklar i 
ämnet evidensbasering. Därmed blir en sökfråga sista steget i att välja ut artiklar och en 
slutgiltig begränsning av uppsättningen tidskrifter. 

Kanske skulle undersökning kunna drabbas av de nackdelar som nämns av Rogers och 
Anderson: att artiklar i mer generella tidskrifter missas. Men mitt ämne är speciellt i att 
det består av två begrepp: evidensbasering och socialt arbete. Artiklar om evidens-
basering just inom socialt arbete finns troligen till väldigt stor del i just de tidskrifter 
som är specialiserade till socialt arbete. Därmed är inte risken så stor att många artiklar 
missas, även om det kan hända i några fall. 

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att denna undersökning inte är avsedd att vara 
uttömmande. Det är ett urval av ett begränsat antal tidskrifter som undersöks, och det 
finns inte någon ambition att täcka allt som publicerats. 

Det är inte oproblematiskt att använda en stor referensdatabas för urval av tidskrifter. 
Databasers innehåll förändras, då nya tidskrifter tillkommer och försvinner ur databaser-
nas täckning. Ett exempel på detta är en tidigare nämnd studie där en central tidskrift in-
te framstod som central i resultatet (se kap.2.3.2). Detta berodde just på databasens ej 
heltäckande indexering (Herring 2000, s. 41f.) Detta är ett problem också genom att det 
som ser ut som en uppgång i publiceringen i själva verket kan bero på att nya tidskrifter 
tillkommit i databasens täckning. 

Okubo diskuterar två olika sätt att hantera detta problem, som båda ha r för- och nack-
delar. Den ena modellen är att använda sig av en fast uppsättning tidskrifter. Då väljer 
man tidskrifter som ingår i databasen under en given tidsperiod, och håller sig till att un-
dersöka endast dem. Om nya tidskrifter tas upp i databasen, så inkluderas de inte i un-
dersökningen. Den andra modellen är att man har en icke fast uppsättning tidskrifter, 
och därmed kan inkludera nytillkomna tidskrifter. Medan en fast uppsättning tidskrifter 
gör det lättare att tolka resultaten av undersökningen, finns större grad av öppenhet för 
vetenskapens dynamiska utveckling i den senare modellen. Den icke fasta uppsättning-
en tidskrifter gör det möjligt att studera nya forskningsfält (Okubo 1997, s. 22). 
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Några inledande sökningar visade att flera tidskrifter som publicerar i denna undersök-
nings ämne har tillkommit under 1990-talet. Det som känns naturligt är att använda icke 
fast uppsättning av tidskrifter. På det sättet fångas den nytillkomna tidskrifternas artiklar 
in, men siffrorna blir också mer svårtolkade. Därför anser jag att det också är viktigt att, 
som Persson föreslår (1991, s. 12), redovisa vilka tidskrifter som ingår i undersökning-
en. Detta har också uppdragsgivarna framhållit som önskvärt. Jag tänker dessutom 
sammanställa uppgifter om vilka perioder tidskrifterna indexerats i databasen, så att 
man vid analysen kan ta hänsyn till detta. 

3.2.6 Utformandet av sökfrågor 

Sökningen i SSA genomfördes på engelska, då det är det ledande språket inte bara för 
det mesta innehållet, utan även för indexeringstermerna i databasen. Genom att 
artiklarnas titlar är på engelska i databasen och att jag söker bland de termer som doku-
menten är indexerade med, kan jag även få träff på artiklar på andra språk än engelska. 

Det finns en kontrollerad vokabulär i SSA, och man kan söka dess termer i tesaurusen 
Sociological thesaur. Där finns termen Evidence based practice, och man kan alltså sö-
ka med denna fras i descriptorfältet, där man använder den kontrollerade vokabulären. 
Dock är termen tillagd i tesaurusen först 2003, och därför är det i princip bara artiklar 
registrerade från detta år och framåt som är sökbara på termen som descriptor.  

Frasen kan självklart användas för sökningar andra år, men då får man göra sökningen i 
abstrakt, titel eller ”identifier”, dvs. fältet för indexeringstermer ur fri vokabulär. Efter-
som andra böjningar eller varianter kan förekomma, är det då bättre att trunkera till 
evidence base*. Varianterna evidence base och evidence based är relevanta även utan 
ordet practice, som till exempel i frasen ”evidence based social work”. Tanken med 
trunkeringen av ordet based till base* var att även frasen ”evidence base” är relevant. I 
den kontrollerade vokabulären är termen dock Evidence based practice, varför denna 
fras används som descriptor. 

Att söka med evidence base* i Keywords ger flera träffar, men jag bedömde att detta 
skulle ge för många irrelevanta träffar. Med keywordsökning söker man bland annat i 
abstraktfältet, så man får träffar på artiklar som nämner evidensbasering i abstraktet. 
Därför sökte jag, förutom med termen ”Evidence based practice” i descriptorfältet, med 
evidence base* i endast titel- eller identifierfälten. Identifierfältet innehåller fria 
indexeringstermer som inte är hämtade från kontrollerad vokabulär. 

Jag är i efterhand osäker på om jag inte borde sökt även i abstraktfältet. Även om ab-
straktfältet kan minska precisionen i en sökning, och ge träffar på dokumentbeskriv-
ningar för artiklar där ämnet endast är av sekundär betydelse, kunde sökning i abstrakt-
en ha tillfört ett antal relevanta träffar. Detta ska jag diskutera mera i kapitlet ”Analys, 
diskussion och slutsatser”. 

Även om en sökning med termen evidence based practice ger relevanta träffar, ville vi 
utöka sökningen. Jag ansåg att det är viktigare söka med flera relevanta begrepp bland 
titel och indexeringstermer än att utöka sökningen med evidensbasering till abstrakten, 
då jag antog att förekomst i titel och indexeringstermer visar att en term är central för 
innehållet i artikeln, medan termer i abstrakt kan ha en mer sekundär betydelse. 
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De termer som är relaterade till ”Evidence based practice” i tesaurusen ansågs av 
ämnesexperterna inte passa för sökningen. Därför kompletterades sökfrågan med andra 
ord. Jag bad ämnesexperterna föreslå sökord. Men momentet att samla in fler relevanta 
termer gav även mig ett incitament att skaffa mig kunskaper om vad ämnet handlar om. 
Även om experterna har kunskaper om terminologin, kände jag att även jag behövde 
känna till bakgrunden för ämnet och betydelsen av olika termer. 

Jag använde pärlodlarmetoden, ”citation pearl growing”, vilket innebär att jag gick ige-
nom relevanta träffar och sökte i dokumentbeskrivningarna efter andra relevanta ord 
(Rowley & Farrow 2000, s. 106). Dessa termer föreslogs för uppdragsgivarna, som med 
sin ämnesexpertis valde ut de mest lämpliga. Jag skickade även träfflistor som de olika 
termerna givit, och uppdragsgivarna strök då ytterligare en term på grund av att träffar-
na inte var tillräckligt relevanta.  

De termer som används är evidence based, meta-analysis, treatment guidelines, practice 
guidelines och empirically based. Dessa ord används för sökning i artikeltitlar och iden-
tifier (indexeringstermer ur icke kontrollerad vokabulär). I descriptor använder jag ter-
men Evidence based practice som är hämtad från den kontrollerade vokabulären. 

För att även fånga in möjliga böjningar och varianter som metaanalysis, meta-analytic 
och practice guideline utilization används termerna i dessa trunkerade former: meta-
analy*, metaanaly*, treatment guideline* och practice guideline*. Den kompletta sök-
frågan finns i uppsatsens bilaga 1. 

Termerna har valts genom ämnesexperternas förslag eller genom att jag funnit dem med 
pärlodlarmetoden och föreslagit dem. Metaanalys är en metod för att behandla resultat 
från flera olika studier med hjälp av statistisk analys (Bangert-Drowns 2005, s. 248), 
och detta är ett begrepp som är starkt kopplat till evidensbasering. Practice guidelines 
och treatment guidelines är också begrepp som är nära relaterade till evidensbasering, 
och med dem menas olika typer av riktlinjer till stöd för beslutsfattande i vård och be-
handling. Empirically based används ibland synonymt med evidence based. Empiri är 
en kunskapsteoretisk position som endast godkänner sinneserfarenhet som kunskap, 
vilket i modern mening ger experiment och observationer hög status (Mathison 2005). 
Begreppet är enligt experterna nära relaterat till evidensbasering. 

De extra termerna, som utökar sökningen till även poster som inte rymmer termen 
(evidence base*) explicit, ger träffar som är äldre än när begreppet evidensbasering 
började användas inom socialt arbete. Begreppet meta-analysis myntades till exempel 
redan 1976 (Bangert-Drowns 2005, s. 248). Det kan tyckas märkligt att sökningen fång-
ar artiklar om evidensbasering från årtal då begreppet inte ens fanns. Men egentligen är 
det inte så märkligt att ett begrepp lanseras som fångar upp en diskussion och ett 
intresse som redan finns. Dessa äldre begrepp har börjat användas tillsammans med den 
nya termen och fortsatt användas.  

Kan man anta att undersökningen speglar skillnaden mellan tiden före termen ”evidence 
based” gör sin entré och efter? Det är osäkert, eftersom målet inte har varit att ge en rätt-
vis bild av tiden före begreppet började användas. Experterna och jag har inte försökt 
samla upp alla de rätta söktermerna för det ändamålet. Även om skillnader i publice-
ringen kan tyckas peka på en ganska låg publicering före mitten av 1990-talet, så är de 
extra termernas främsta syfte att fånga in så många relevanta poster som möjligt för tid-
en efter evidensbaseringens lansering. Ändå är det inte ointressant att också studera hur 
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de olika begreppen ger träff även tidigare, något som jag ska ta tillfället i akt att redovi-
sa bland resultaten för denna undersökning. 

Termerna ur naturlig vokabulär användes i identifierfältet och i titelfältet, men inte i ab-
straktfältet. Syftet med detta är att undvika irrelevanta träffar. Med sökning i abstrakt-
fältet hade sökorden givit flera irrelevanta träffar. De träffar termerna nu ger är enligt 
experterna relevanta, och undersökningen blir bättre med det tillskott till urvalet som de 
naturliga söktermerna fångar in.  

Från början var jag orolig att sökorden skulle ge en alltför stor träfflista. Jag befarade att 
en hög grad av recall, dvs. många träffar, skulle ge låg precision, alltså många irrelevan-
ta träffar. Därför föreslog jag snäva sökningar med få söktermer. Jag insåg dock längre 
fram att uppdragsgivarna bättre än jag visste vad de ville undersöka. Begreppet 
evidensbasering förekommer inte i alla de dokumentbeskrivningar som handlar om 
ämnet. Därför blir det nödvändigt att även söka med nära relaterade begrepp. 

Jag övervägde möjligheten att manuellt sortera bort irrelevanta referenser. Mina upp-
dragsgivare kunde få granska träfflistor från sökfrågorna, och välja bort irrelevanta 
träffar. Det material som blir kvar kunde sedan användas för analys. Jag övervägde även 
om referenser som inte fångats in av sökfrågan (men som man stöter på i en annan sök-
ning) kan sorteras in bland referenserna för undersökning. 

Jag bestämde mig till slut för att inte göra på detta sätt. Det avgörande för inkludering 
av referenser i undersökningen är enbart sökfrågan. Att manuellt ta bort eller tillföra en-
staka referenser gör undersökningen mer godtycklig och mindre objektiv. I och för sig 
kan man invända att ämnesindexeringen är utförd av människor, och att det ytterst finns 
ett subjektivt moment i vilket utslag en sökfråga med indexeringstermer ger. Till viss 
del är detta resonemang sant: man uppnår nog inte fullkomligt ofelbar objektivitet på 
något av sätten. Men en fördel med att helt förlita sig på sökfrågan är att man kan be-
skriva hela proceduren utan inslag av tycke och subjektivitet hos den som utför under-
sökningen. Det är ju, som Glänzel påpekat, bättre att noga beskriva metoder så att un-
dersökningen blir reproducerbar (Glänzel 1996, s. 171). Givet det innehåll som faktiskt 
finns i en viss databas vid en viss tidpunkt, blir resultatet detsamma vem som än genom-
för undersökningen. Ett inslag av manuellt manipulerande av innehållet skulle däremot 
bli mycket svårt och osäkert att rekonstruera. 

Om några enstaka referenser i materialet inte skulle vara så relevanta som de andra, är 
det förhoppningsvis inget som stör undersökningen allt för mycket. Ämnesexperterna 
har granskat träfflistor för olika termer, och valt ut de termer som ger relevanta träffar. 
Därmed kan man se de referenser som används i undersökningen som relevanta för un-
dersökningen. 

3.2.7 Publiceringen per år 

Jag kommer att studera hur publiceringen om evidensbasering har skett per år. Antalet 
artiklar med olika publiceringsår redovisas därför. Materialet för denna undersökning är 
de poster som samlats in med sökfrågan om evidensbasering som finns i bilaga 1. Det är 
detta material som också används i övriga undersökningar i denna uppsats. Det material 
som samlas in för att undersöka publiceringen om utvärdering inom socialt arbete, 
däremot, används endast för att jämföras med evidensbasering per år. 
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I kap. 2.3.3 har diskuterats hur Rogers och Andersen gör en jämförelse mellan två rela-
terade områden (1993, s. 72f.) Även jag kommer alltså att redovisa två ämnens publice-
ring parallellt, nämligen utvärdering i socialt arbete respektive evidensbasering i socialt 
arbete. Som Rogers och Andersen kommer jag att presentera publiceringen per år för de 
båda ämnena, men dock inte uppdelat per land som de gör. För att skaffa material för 
jämförelse måste jag använda åtminstone två sökfrågor: en som återvinner 
dokumentbeskrivningar som handlar om utvärderingar, och en som handlar om 
evidensbasering. Resultatet ska redovisas i ett diagram som visar värden för dessa 
enheter: 

? Publiceringen per år av artiklar om evidensbasering och socialt arbete 

? Publiceringen per år av artiklar om utvärdering (evaluation) inom socialt arbete 

Dokumentbeskrivningar för artiklar om utvärdering skaffa r jag genom en sökfråga med 
termen ”evaluation” ur den kontrollerade vokabulären, alltså som descriptor. Jag väljer 
att söka i descriptorfältet för att detta ger god precision. Det är ett etablerat och ofta an-
vänt ord, och en sökning i titelord eller abstrakt är överflödig då sökningen i descriptor 
ger tillräckligt många relevanta träffar. Sökningen görs i samma uppsättning tidskrifter 
som sökfrågan om evidensbasering, och med begränsning till tidskriftsartiklar. 

I min undersökning finns viss överlappning inom dessa två ämnen. Med det menar jag 
att det finns artiklar som hör till båda kategorierna, så att poster återvinns med båda de 
olika sökfrågor jag använder. Antalet sådana referenser är 15. Summan av de båda kate-
gorierna blir därför större än det verkliga antalet artiklar. Rogers & Andersons diagram 
visar en stapel per land/år som rymmer båda ämnena, åtskilda med olika färg (1993, s. 
72). Detta ger intrycket av att det är två helt olika kategorier som kan adderas, vilket in-
te stämmer i min undersökning. Jag väljer istället att visa resultatet i ett diagram med 
linjer. 

3.2.8 Författare 

Ett exempel på hur bibliometriska metoder kan skilja sig är hur man räknar författarskap 
när en artikel har flera författare än en. Det finns förespråkare för ”whole counting”, 
som innebär att varje författare räknas som ett helt författarskap, likväl som ”fractional 
counting”, vilket innebär att man delar upp författarskapet. Med den senare metoden får 
varje författare till en artikel med fem författare 0,20 ”poäng” var, medan de får ett helt 
”poäng” var med whole counting (Okubo 1997, s. 21). 

När jag undersöker författarna och deras produktivitet, anpassar jag mig efter 
Estabrooks, Winther och Katz (2002) i det att jag använder whole counting, dvs. räknar 
med alla medförfattare lika mycket (se kap. 2.3.1). I likhet med Estabrooks, Winther 
och Katz (2002, s. 10ff.) visar jag dock även, som ett komplement, publicering per 
första författare. Att räkna både förstaförfattare och författare enligt whole counting 
möjliggör en jämförelse av hur väl resultaten stämmer in på Lotkas lag om vetenskaplig 
produktivitet med de båda metoderna. 

Den metod som Saurer och Weinberger använder, att ordna en tabell med författare och 
antal artiklar, är en metod som jag kommer att använda (se kap. 2.3.4). Genom att 
beräkna antalet individer som bidragit till N artiklar, kan man bland annat utläsa vilka 
de mest produktiva författarna är (Saurer & Weinberger 1994, s. 94). 
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Håkanson (2003) använder bibliometri för att analysera könsmönster. Jag har bestämt 
mig för att också försöka ta med författarnas kön i undersökningen. Jag försöker då av-
göra det kön som varje författare troligen har utifrån deras namn. När jag inte kan av-
göra detta enbart utifrån namnet, försöker jag finna texter om, eller bilder på, författaren 
på Internet där könet framgår. En intressantare undersökning hade kanske varit att jäm-
föra andelen citerade män/kvinnor med antalet män/kvinnor som skrivit artiklarna, men 
då jag inte gör citeringsanalys kan jag inte göra en sådan jämförelse.  

Ett genusperspektiv innebär att man ”analyserar företeelser, förhållanden och processer 
i samhället inom politik, ekonomi, utbildning, vetenskap, kultur etc. utifrån ett perspek-
tiv som beaktar att relationer mellan kön kan inverka även i till synes könsneutrala sam-
manhang” (Genusperspektiv 2005). Även om det inte uttalat ingår i uppsatsens syfte, 
undersöker jag författarnas kön som en del av sökandet efter svar på min frågestallning 
om vilka författare och länder som har producerat flest artiklar om ämnet. Detta är ett 
försök att tillföra undersökningen något av ett genusperspektiv. 

3.2.9 Land 

När det gäller författarnas nationalitet, skiljer sig min metod från Estabrooks, Winthers 
och Derksens (2004) undersökning (se kap 2.3.1). Till skillnad från denna försöker jag 
beräkna alla författares landsanknytning, inte bara den första författaren för varje 
artikel. Glänzel (1996, s. 173) rekommenderar att man i studier med små mängder data 
använder alla medförfattare för beräkningen. Saurers och Weinbergers (1994) 
undersökning visar också hur lätt en undersökning med ett litet material blir snedvridet 
(se kap. 2.3.4). Min studie kommer att undersöka ett relativt litet antal referenser, och 
därför tror jag att det blir ett mer korrekt resultat om jag använder alla författare och 
därigenom större antal adresser att räkna med. 

När jag redovisar artiklarnas ursprungsland per år, kommer jag dock bestämma artikelns 
ursprungsland helt som den första författarens land. Detta är för att förenkla, så att ett 
enda ursprungsland kan räknas för varje artikel. Genom att räkna den första författarens 
land som artikelns ursprungsland, blir denna redovisning troligen enklare att förstå för 
de flesta, än om jag räknat med alla författares land. 

Författarens hemland kan vara svårt att fastställa, men är självklart intressant för att ana-
lysera ämnets spridning. Många referenser i SSA innehåller uppgifter om anknytning 
till någon institution, ”affiliation”. Detta är alltså i princip adressen till författarens 
arbetsplats och inte vederbörandes hem (Okubo 1997, s. 25). När det finns flera 
författare till en artikel, är det i regel den första författarens adress som tas med, och inte 
övriga medförfattares (Lin 2005). I de fall där en uppgift om ”affiliation” finns till en 
artikel, räknar jag den som den första författarens adress. 

Ett sätt att lokalisera författares nationalitet har varit att söka i databasen efter andra ar-
tiklar av författaren, och se om det finns någon uppgift i dessa dokumentbeskrivningar. 
Jag kan även söka i databasen SSCI efter författarnas land. Jag har även försökt finna 
uppgifter om författaren genom sökning med sökmotor på Internet. Jag har bedömt att 
en forskare med samma namn som författaren, som finns vid en institution som arbetar 
med forskning inom sociala frågor, rimligen kan antas vara rätt person.  Det finns en risk 
att jag förväxlar forskare med samma namn, vilket skulle kunna ge slagsida åt USA och 
Storbritannien. Forskare från dessa länder tycktes nämligen ofta mycket lättare att finna 
med sökmotorn som jag använde, Google (Google 2005). Därför försökte jag vid tvek-
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samma fall, när jag söker en forskare med ett vanligt namn eller ser tecken på att olika 
forskare har samma namn, försäkra mig om att jag funnit en forskare med samma 
inriktning som respektive artikel. 

Författarnas kön har jag i första hand försökt fastställa genom att avgöra om förnamnet 
är manligt eller kvinnligt. När jag inte kunnat avgöra könet utifrån namnet, har jag för-
sökt hitta information där författaren till exempel nämns med personligt pronomen i 
tredje person. Bilder har också varit till hjälp när jag funnit sådana. Även om jag inte 
kunde lägga ned obegränsat med tid på varje sökning, tror jag att de uppgifter jag funnit 
om författarna stämmer. I några få fall kunde jag inte fastställa nationalitet eller kön, 
och skrev då ”Okänt” på dessa. 

3.2.10 Tidskrifter 

Jag ska visa vilka tidskrifter som har publicerat flest av artiklarna. Det finns även 
metoder för att avgöra vilka tidskrifter som kan anses vara centrala inom ämnet. I likhet 
med Estabrooks, Winther och Katz (2002) ska jag undersöka detta och pröva om tid-
skrifterna fördelar sig enligt Bradfords lag (se kap. 2.3.1). Jag ska även pröva den 
grafiska metoden att identifiera kärntidskrifterna. Garg, Sharma och Sharma (1993) ritar 
sådana kurvor för att visa att ett ämne får en typisk form när det undersökta ämnet har 
nått mognad (se kap. 2.3.5). Det är den böjda delen av denna kurva som representerar de 
centrala tidskrifterna (Garfield 1981, s. 478). Det har visats att de två metoderna inte 
stämmer överens matematiskt (Hertzel 2003, s. 310). Genom att pröva båda metoderna, 
kan jag jämföra resultaten.  

Min undersökning av tidskrifterna görs alltså på två sätt: dels genom att dela in tidskrift-
erna i zoner efter hur många av artiklarna som har publicerats i tidskriften, dels genom 
att rita ett diagram efter fördelningen på samma sätt som Garg, Sharma och Sharma  be-
skriver (1993, s. 146ff.). 

Att det inte alltid går att tydligt fastställa en kärna av tidskrift för ett ämne, framgår av 
Herrings undersökning (se kap 2.3.2). Garg, Sharma och Sharma har också visat att den 
typiska fördelningen enligt Bradfords lag inte uppträder förrän ett ämne uppnått en viss 
mognad (1993, s. 155). Därför är jag medveten om att ett möjligt resultat kan bli att jag 
inte finner kärntidskrifter eller en bradfordsk fördelning. 

Ett intressant resultat skulle förstås vara om det går att identifiera kärntidskrifter för äm-
net, då en sådan lista säkert är intressant för uppdragsgivarna. Men en sådan önskan ska 
förstås inte tillåtas påverka resultatet. 

Det kommer troligen att finnas tidskrifter i mitt urval som inte funnits med hela tiden, 
beroende på att de startat under perioden eller på att de inte har indexerats i SSA hela 
perioden. Därför sammanställer jag en lista med information över tidskrifternas publice-
ringsperiod och period som de indexerats i SSA. Detta har också uppdragsgivarna ut-
tryckligen önskat, då de är medvetna om att produktiva tidskrifter i ämnet startat under 
1990- och 2000-talen. 

3.2.11 Cowordanalys 

När det gäller cowordanalys, är Estabrooks, Winthers och Katz (2002) undersökning 
min förebild (se kap. 2.3.1). Liksom de kommer jag att försöka visa vilka de vanligaste 
av ett urval termer är, samt vilka de vanligaste samförekomsterna av termpar är. Jag 
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kommer däremot inte som de välja ut en vanligt förekommande term, och bara 
undersöka andra vanliga termers samförekomst med denna (Estabrooks et al. 2002, s. 
7f.) Detta var den ursprungliga idén, men då jag märkte att resultatet gav ganska låga 
antal samförekomster, tyckte jag att det var bättra att räkna ut samförekomster mellan 
alla de termer som undersöks, för att se vilka termpar som är vanligast. 

Estabrooks, Winther och Katz räknade även in varianter av termer, som ansågs ha 
samma mening. Begreppen ”use of knowledge” och ”research use” inkluderades till ex-
empel i förekomsten av ”research utilization” (Estabrooks et al. 2002, s. 23). Ämnesex-
perterna förseslog också att jag skulle pröva förekomsterna av ordgrupper mot varandra. 
Här följer jag alltså Estabrooks, Winthers och Katz (2002) metoder, även om jag går lite 
längre: alla orden i samma grupp är inte synonymer, men olika ämnesmässigt be-
släktade begrepp. 

Jag samlade ord ur dokumentbeskrivningarna i en lista som jag sände till ämnesexper-
terna. Dessa valde ut de mest intressanta termerna och föreslog tolv olika grupper av ord 
som jag ska söka mot varandra. En del grupper innehåller bara en term, medan andra 
har upp till fem termer. 

I vilka delar av dokumentbeskrivningen ska jag då undersöka förekomsten av termerna? 
Från början var min uppfattning att ämnesorden var de mest lämpliga att använda för 
cowordanalysen. Dock ändrade jag mig då ord ur titel och abstrakt användes i 
Estabrooks, Winthers och Katz undersökning, och då Herring (2000) visar vilka brister 
som finns i indexeringen av ämnesord (se kap. 2.3.2). I likhet med Estabrooks, Winther 
och Katz använder jag mig av ord i titel och abstrakt för cowordanalys. 

Persson (1991) diskuterar problem och fördelar med att använda ord ur titel respektive 
nyckelord (s. 52). En fördel med ord ur titlarna är att man undviker ”indexerareffekten”. 
Med indexerareffekten menas att indexerarna gör ett subjektivt omdöme när de tillskriv-
er ett dokument ett ämnesord, samt att de ord som används kan vara föråldrade och att 
nya termer inte alltid används. Men indexeringstermer har trots allt fördelen att man 
med dem många gånger kan fånga upp även dokument som inte har en titel som be-
skriver dokumentet bra. 

Persson pekar på problemen med att använda ord ur dokumentens titlar. Titlar innehåll-
er inte alltid ens taka ord och begrepp som beskriver innehållet i dokumentet. Orden är 
inte standardiserade, så det förekommer synonyma begrepp, liksom homonymer 
(Persson 1991, s. 52). 

Persson diskuterar inte att använda ord ur abstrakt. Jag tycker att Estabrooks, Winthers 
och Katz (2002) metod att använda ord ur både titel och abstrakt har stora fördelar (se 
kap. 2.3.1). Man undviker indexerareffekten, samtidigt som abstraktet kan innehålla 
viktiga ord som saknas i titeln. Om titeln inte innehåller termer som beskriver innehållet 
kan förhoppningsvis abstraktet komplettera denna brist så att dokumentet fångas in. 

En nackdel med att använda abstrakten hade varit om inte alla artiklar hade haft ab-
strakt, vilket lämnat referenser utan abstrakt utanför undersökningen. Om abstrakten 
varit på olika språk, hade användandet av engelska termer inneburit att bara de 
artiklarna som har engelskt abstrakt fångats in. Nu har dock alla de dokumentbeskriv-
ningar jag analyserar ett engelskspråkigt abstrakt. En nackdel kan också vara att abstrakt 
kan innehålla ord som inte är centrala för vad artikeln handlar om, och därför ge träffar 
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på irrelevanta referenser. Även om abstrakten refererar artikelns innehåll, kan det ibland 
vara en mindre exakt källa till termer än vad indexeringsord och i många fall titlar är. 
De fördelar jag nämnt med att använda abstrakten tillsammans med titlar i 
cowordanalysen överväger dock jämfört med de negativa sidorna. 

Det kan tyckas märkligt att jag inte ville använda abstrakten för att göra urvalet till un-
dersökningen, men ändå använder abstraktet i detta sammanhang. Men jag tror att den 
relativt snäva sökfrågan kan ha gjort att relevansen bland de insamlade dokumenten är 
hög för ämnet, vilket gör att en bredare sökning bland de utvalda dokumenten ger re-
levanta träffar i hög grad. 
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4 Presentation av resultatet 

De olika begrepp som använts som söktermer för att avgränsa materialet, börjar använd-
as vid olika årtal inom materialet. Termen ”evidence base” används i en artikeltitel re-
dan 1987, men de tidigast pub licerade artikeln med ”evidence based” är från 1999. Va-
rianter av ”evidence base” ger 102 träffar. ”Meta-analysis” förekommer tidigast år 
1985, och begreppet ger 27 träffar. ”Empirically based” förekommer första gången 1987 
och begreppet ger tio träffar. ”Treatment guidelines” förekommer fyra gånger och första 
gången är 1985. ”Practice guidelines” förekommer tidigast 1981, och begreppet 
förekommer 21 gånger.  

4.1 Antalet artiklar om utvärdering och evidensbasering 
I diagram 2 visas antalet publicerade artiklar i materialet per år. Uppgifterna gäller 
hösten 2005, och därför ser publiceringen för 2005 lägre ut än den verkligen är. Att 
utgivningen år 2005 ser låg ut ska alltså inte tolkas som att den verkliga publiceringen 
sjunkit så mycket. 

Jämförelsen mellan tidskrifternas publicering om å ena sidan evidensbasering och å 
andra sidan utvärdering, ”evaluation” visar att evidensbasering är ett mindre område. I 
diagrammet i diagram 3 ser man att publiceringen om utvärdering växte mycket under 
1990-talet. Efter en topp år 2000 går publiceringen ner lite, samtidigt som publiceringen 
om evidensbasering stiger fram till 2004. 

Det finns artiklar som ingår i båda kategorier, så att de finns med både bland artiklarna 
om evidensbasering och om utvärdering. Antalet dokument som både fångas in av 
sökfrågan om evidensbasering (enligt bilaga 1) och har indexerats med termen 
”evaluation” ur den kontrollerade vokabulären är 15 (2005-11-30).  

Även här, precis som i diagram 2, är det är viktigt att tänka på att undersökningen 
gjordes under hösten 2005 och att publicering för året inte ingår i materialet. 

Ett diagram som visar antalet artiklar om evidensbasering för åren 2000–2004 finns i 
diagram 4. Här ser man publiceringen uppdelad på artiklarnas första författares hem-
land. 
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Diagram 2. Antalet artiklar per år om evidensbasering. Observera att uppgifterna är hämtade i 
november 2005, och att publiceringen för ”2005” här endast gäller en del av året. 
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Diagram 3. Antal artiklar per år om utvärdering respektive evidensbasering. Observera att 
uppgifterna är hämtade i november 2005, och att publiceringen för ”2005” här endast gäller en del 
av året. 
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4.2 Författare 
I materialet finns 321 författardeltaganden. Det motsvarar alltså summan av antalet för-
fattare till var och en av artiklarna. Antalet artiklar i urvalet är 161, och alltså är medel-
värdet för antal författare per artikel 321/161 = 1,99. Antalet unika författare som varit 
med och publicerat någon av artiklarna är 295. Antalet unika författare som står som 
första författare till någon artikel är 148. En lista på samtliga författare finns i bilaga 4. 

Medelvärdet för författardeltagande är 321/295, alltså cirka 1,09. Det betyder att de 295 
författare som finns representerade i urvalet i genomsnitt har varit med och publicerat 
1,09 artiklar. 

I tabell 1 redovisas vilka författare som har varit med och publicerat mer än en artikel. 
Här har alltså inte bara första författaren till varje artikel räknats, utan samtliga. I tabell 
2 kan man som jämförelse se vilka förstaförfattare som skrivit två artiklar eller mer. 
Här är alltså den andra och tredje författaren och så vidare inte medräknade. 

Antal Författare (samtliga deltagande) Kön Land 
4 Epstein, Irwin Man USA 
4 Gambrill, Eileen Kvinna USA 
3 Howard, Matthew O. Man USA 
3 Peake, Ken Man USA 
3 Rosen, Aaron Man USA 
2 Bowen, Gary L. Man USA 
2 Campbell, Alistair Man Australien 
2 Fisher, Mike Man Storbritannien 
2 Giannone, Vincent Man USA 
2 Gorey, Kevin M. Man Kanada 
2 Holden, Gary Man USA 
2 Jenson, Jeffrey M. Man USA 
2 Marthinsen, Edgar Man Norge 
2 Mirabito, Diane Kvinna USA 
2 Pollio, David E. Man USA 
2 Sheldon, Brian Man Storbritannien 
2 Staudt, Marlys M. Kvinna USA 
2 Webb, Stephen Man Storbritannien 
2 Whittaker, James K. Man USA 

Tabell 1. Författare som har publicerat fler än en artikel om evidensbasering. 
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Antal Första författare Kön Nation 
3  Gambrill, Eileen Kvinna USA 
3  Howard, Matthew O. Man USA 
3  Peake, Ken Man USA 
2  Campbell, Alistair Man Australien 
2  Fisher, Mike Man Storbritannien 
2  Holden, Gary Man USA 
2  Marthinsen, Edgar Man Norge 
2  Rosen, Aaron Man USA 
2  Sheldon, Brian Man Storbritannien 
2  Webb, Stephen Man Storbritannien 

Tabell 2. Förstaför fattare till fler än en artikel om evidensbasering. 

Antal författare som har deltagit i N artiklar, där N är antalet artiklar, syns i tabell 3. 
Det finns bara fyra värden för N: ingen författare har bidragit till mer än fyra artiklar, 
och det finns bara två författare som bidragit till så många. De fem mest produktiva för-
fattarna har gjort (3*3) + (4*2) = 17 författardeltaganden. De står alltså för 17/321, 
alltså cirka fem procent av samtliga författardeltaganden. De författare som har deltagit 
med högst två artiklar står för cirka 95 procent av alla författardeltaganden. 

För att pröva om Lotkas lag om vetenskaplig produktivitet stämmer på detta material, 
prövar jag att räkna med individuella författare istället för författardeltaganden. Antalet 
författare till två publikationer är cirka 1/20 av författarna till en enda publikation 
(14/276). Enligt Lotkas lag skulle det vara ungefär en fjärdedel. De författare som end-
ast skrivit en enda artikel är 276, alltså cirka 94 procent av de 295 författarna. I Lotkas 
undersökning hade 60 procent av författarna skrivit en enda publikation. 

N Författare 
1 276 
2 14 
3 3 
4 2 

Tabell 3. Antal författare till N artiklar. 

 

N Förstaförfattare 
1 138 
2 7 
3 3 

Tabell 4. Antal förstaförfattare till N artiklar. 
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Som jämförelse kan man betrakta tabell 4. Här visas antalet förstaförfattare som skrivit 
N artiklar. Här räknas alltså endast den författare som står först för varje artikel. Det är 
148 olika förstaförfattare till de 161 artiklarna. De tre författare som har bidragit med tre 
artiklar enligt detta sätt att räkna, står för lite mindre än sex procent av artiklarna 
(9/161). Dessa tre utgör två procent av de 148 förstaförfattarna. 

Stämmer räknandet av första författare bättre med Lotkas lag än vad räknandet av samt-
liga författare gör? Lotka själv ska ju ha räknat med endast ”senior author” för varje ar-
tikel (Hertzel 2003, s. 305). De författare som skrivit två artiklar är även med detta sätt 
att räkna cirka 1/20 av dem som skrivit en artikel (7/138), långt mindre än den fjärdedel 
som Lotkas undersökning visade. De förstaförfattare som skrivit en enda artikel är 138, 
alltså cirka 93 procent av alla 148 förstaförfattarna. Även detta är en större andel än de 
sextio procenten i Lotkas undersökning, och ungefär samma resultat som när alla för-
fattare räknades in. 

Av antalet unika författare har jag kategoriserat 144 som kvinnor och 149 män. Två har 
jag inte kunnat avgöra könet på. Jag räknar de två av okänt kön som en kvinna och en 
man. Kvinnor utgör med detta sätt att räkna cirka 49 procent av författarna till artiklarna 
i urvalet. Av de 148 förstaförfattarna är kvinnorna 74 och männen 74. Könsfördelningen 
bland artiklarnas författare och förstaförfattare är alltså jämn. Bland de fem författarna 
till fler än två artiklar, är fyra personer män och en kvinna. 

I tabell 5 redovisar jag vilken landstillhörighet de 295 författarna har. De två jag inte 
kunnat knyta till något land är redovisade i kategorin ”Okänt”. Antalet kända länder 
som bidragit är 14. USA är mest representerat med cirka 69 procent av författarna. Det 
näst vanligaste landet är Storbritannien. Tillsammans har de två vanligaste länderna hela 
85 procent av författarna. Det är dock svårt att veta i hur stor utsträckning de engelsk-
språkiga länderna är överrepresenterade i materialet. Sverige är det femte vanligaste 
landet, men detta baserar sig dock på endast sju författare som är knutna till en svensk 
institution. 

I diagram 4 visas de fem mest produktiva ländernas publicering för åren 2000–2004. 
Här är det varje artikels första författare som har fått bestämma artiklarnas upphovsland. 
Övriga medförfattares landstillhörigheter har alltså inte räknats in i diagram 4 (till skill-
nad från i tabell 5). 
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Land Antal 
USA 203 
Storbritannien 48 
Australien 8 
Kanada 8 
Sverige 7 
Israel 5 
Nederländerna 3 
Sydafrika 3 
Norge 2 
Okänt 2 
Tyskland 2 
Belgien 1 
Förenade Arabemiraten 1 
Portugal 1 
Schweiz 1 

Tabell 5. Länder ordnade efter antal av författarna som verkar där. 



 

47 

 

Diagram 4. Antal artiklar per år och land för åren 2000–2004. 
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4.3 Tidskrifter 
De 161 artiklarna finns i femtio olika tidskrifter. En komplett lista över dessa tidskrifter 
finns i bilaga 2. Den tidskrift som har publicerat flest av artiklarna är Research on social 
work practice, med 25 artiklar. Därmed har den publicerat mer än dubbelt så många 
artiklar som den tidskrift som har publicerat näst flest av artiklarna. I tabell 6 redovisas 
en lista med de tjugo tidskrifterna i urvalet som publicerat flest artiklar i ämnet, alla fler 
än tre artiklar. Bland dessa tjugo är fyra tidskrifter ganska unga, startade från 1989 och 
senare. Sex av tidskrifterna registreras i SSA först sedan 1999 eller senare, vilket kan 
innebära att de skulle placera sig ännu högre på listan om tidigare artiklar i ämnet hade 
kunnat räknas med. Av samtliga femtio tidskrifter har hela tolv, eller 24 procent, börjat 
indexeras i SSA år 2000 eller senare. Detta gäller i synnerhet relativt unga tidskrifter. 
Fyra av de femtio tidskrifterna började ges ut under 2000-talet, och tio av dem har 
startats 1990 eller senare. De zoner som finns i tabell 6 förklaras längre fram. 

Av de tidskrifter som finns i SSA först sedan 2000-talets början är det tre tidskrifter som 
har sex eller fler artiklar om evidensbasering: Children & schools, Nordisk sosialt 
arbeid och Social work in mental health. Det är inte osannolikt att åtminstone de två 
första av dessa har publicerat ännu fler artiklar om ämnet innan de togs med i SSA, då 
de uppmärksammar ämnet och har givits ut tidigare. Social work in mental health togs 
upp i SSA samma år som den startade, och har alltså troligen inte givit ut så många 
nummer som inte täcks av SSA. 

I tabell 6 visas även ”Impact factor” för somliga av tidskrifterna. Uppgifterna är hämta-
de från Journal Citation Reports, och gäller för året 2004. Uppgifterna visar alltså ett 
mått på hur ofta en genomsnittlig artikel från två års publicering blivit refererad till 
under 2004 (Thomson Corporation 2005). Ett högt värde visar alltså att tidskriften är 
mer uppmärksammad och inflytelserik. Alla de tjugo tidskrifterna i tabellen finns inte 
representerade i JCR, men i de fall där det finns en uppgift om Impact factor är den 
angiven i tabellen. Som framgår av tabellen är det Addiction som har högst värde, följt 
av Child abuse and neglect. Artiklarna i dessa tidskrifter blir alltså refererade till i större 
utsträckning än de andra tidskrifterna. 
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Nr Tidskriftens titel Artiklar Refereed Utges sedan I SSA sedan Språk IF Zon 

1 Research on 
Social Work 
Practice 

25 Ja 1990 1991 Engelska 0.638 

2 Social Work & 
Social Sciences 
Review 

10 Ja 1989 1989 Engelska  

3 Social Work 9 Ja 1956 1981 Engelska 0.814 

4 Nordisk Sosialt 
Arbeid 

7 Nej 1981 2002 Danska, 
Norska, 
Svenska 

 

5 Social Work in 
Mental Health 

7 Nej 2002 2002 Engelska  

Zon 
1 

6 Child Welfare 6 Ja 1920 1979 Engelska 0.278 

7 Children & 
Schools  

6 Nej 1978 2003 Engelska  

8 Children and 
Youth Services 
Review 

6 Ja 1979 1979 Engelska 0.765 

9 Journal of Social 
Work Education 

6 Ja 1965 1985 Engelska 0.551 

10 The British 
Journal of Social 
Work 

5 Ja 1971 1987 Engelska 0.475 

11 Social Work 
Education 

5 Nej 1980 1987 Engelska  

12 Social Work in 
Health Care 

5 Ja 1975 1977 Engelska 0.203 

13 Child Abuse and 
Neglect 

4 Ja 1977 1981 Engelska 1.116 

14 Health & Social 
Work 

4 Ja 1976 1989 Engelska 0.375 

15 Journal of Social 
Work 

4 Ja 2001 2001 Engelska  

16 Substance Use & 
Misuse 

4 Ja 1966 1999 Engelska 0.684 

Zon 
2 

17 Addiction 3 Ja 1884 1993 Engelska 3.102 

18 The Australian 
and New Zealand 
Journal of Family 
Therapy 

3 Nej 1979 1989 Engelska  

19 Families in 
Society 

3 Ja 1920 1990 Engelska 0.292 

20 Social Work 
Research 

3 Ja 1977 1999 Engelska 0.568 

Zon 
3 

Tabell 6. De 20 tidskrifter som har publicerat flest av artiklarna. 
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I tabell 7 är tidskrifterna och deras artiklar i ämnet ordnade i fallande ordning efter antal 
artiklar i ämnet som finns i olika tidskrifter (kolumn B). Enligt Bradfords metod kan 
man dela in det samlade antalet artiklar i lika stora zoner. Det finns 161 artiklar, och 
med tre zoner blir det ungefär 54 artiklar i varje zon. Jag definierade zonerna så att 
tidskrifter med lika stort antal artiklar hamnade i samma zon. Det blir då 58 artiklar i 
den första zonen, 55 artiklar i nästa zon och 48 artiklar i den tredje zonen. Den första 
zonen rymmer de tidskrifter som har publicerat fler än sex av artiklarna. Zonerna kan 
även ses tillsammans med de 20 mest centrala tidskrifternas titlar i tabell 6. 

A (Tidskrifter) B (Antal artiklar) Kumulering av A Kumulering av B Zoner 

1 25 1 25 
1 10 2 35 
1 9 3 44 
2 7 5 51 

Zon 1: 

58 artiklar 

4 6 9 57 
3 5 12 62 
4 4 16 66 

Zon 2:  

55 artiklar 

4 3 20 69 
6 2 26 71 
24 1 50 72 

Zon 3:  

48 artiklar 

Tabell 7. Antal tidskrifter (kolumn A) ordnade efter antalet artiklar i ämnet (kolumn B).  

I diagram 5 visas fördelningen av artiklar på tidskrifter enlig Bradfords metod, som jag 
beskrev i referatet av Gargs, Sharmas och Sharmas undersökning (1993), kap. 2.3.5. 
Diagrammet är baserat på tabell 7. Den kurva som metoden ger visar inte den typiska 
form som en fördelning enligt Bradfords lag ger. Möjligen finns en mycket svag böj 
uppåt längst ned på kurvan, före den tredje punkten. Det skulle i så fall motsvara de tre 
första tidskrifterna, det vill säga Research on Social Work Practice, Social Work & 
Social Sciences Review och Social Work. 

Enligt den formulering av Bradfords lag som utgår från en grafiska presentationen av 
fördelningen, skulle detta då utgöra kärntidskrifterna i ämnet. Denna grupp är mindre än 
den grupp som den tidigare använda metoden pekade ut, som ju gav fem tidskrifter. Det 
är i sig inte uppseendeväckande, då de båda metoderna att mäta fördelningarna inte är 
matematiskt ekvivalenta (Hertzel 2003, s. 310). Jag tycker dock att kurvans form är så 
otydlig att jag av redan den anledningen blir tveksam till dess användbarhet för att defi-
niera kärntidskrifterna. 

En svårighet jag finner med att använda den metod som Garg, Sharma och Sharma be-
skriver är att det kan vara osäkert om kurvan är tillräckligt lik den bradfordska kurv-
formen eller inte. Jag bedömer i detta fall att kurvan inte är tillräckligt tydligt formad på 
det sättet, och att området därför troligen inte har den fördelning som Bradford funnit. 



 

51 

 

Diagram 5. Fördelningen av artiklar på tidskrifter enligt Bradfords  grafiska metod. 

4.4 Cowordanalys 
Dokumentbeskrivningarna lades in i en sökbar databas för sökning efter samförekoms-
ter av olika termer. Söktermerna jag använder för att söka syns i tabellen i tabell 8. I bi-
laga 3 redovisas mer utförligt hur sökfrågorna är utformade.  

Den enskilda begrepp som ger flest träffar är evidensbasering, följt av en grupp termer 
som handlar om barn och familjer. Den vanligaste termen finns också med i flera av de 
vanligaste samförekomsterna.  

I tabell 9 kan man se hur många samförekomster det finns av grupperna parvis i 
dokumentbeskrivningarna. Titlar och abstrakt har sökts, och samförekomsten kan va ra 
en term i titel och den andra i abstraktet, lika väl som i samma fält. Den vanligaste sam-
förekomsten är evidensbasering och termer om familjer och barn, följt av evidensbas-
ering tillsammans med termer om droger och missbruk. På tredje plats kommer evidens-
basering och ord om psykisk hälsa och psykisk sjukdom. Metaanalys förekommer oft ast 
tillsammans med termer om familj och barn. Riktlinjer (”guidelines”), som förekommer 
i 31 poster, samförekommer inte speciellt ofta med de andra termerna. Mest 
förekommer den med evidensbasering, åtta gånger. För åskådlighetens skull har jag 
sammanställt samförekomsternas topp fem i tabell 10. 



 

52 

 

Nr Termer Träffar 

1 Evidence base* 84 

2 Family, Families, Adolescen*, Child*, Youth 56 

3 Guideline* 31 

4 Meta-analy*, Metaanaly* 30 

5 Drug*, Addiction, Alcohol*, Substance abuse 28 

6 Mental health,  Mental illness, Mentally ill 26 

7 Risk 17 

8 Evaluation 17 

9 Policy 17 

10 Best practice* 10 

11 Prevention 9 

12 Health care 8 

Tabell 8. Grupper av termer och antalet poster som någon av termerna förekommer i. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1   26 8 2 15 13 10 9 7 7 6 7 
2     5 13 12 7 8 4 7 7 8 2 
3       0 2 4 1 6 3 4 0 1 
4         8 3 4 4 2 1 3 0 
5           8 5 3 3 1 3 1 
6             3 4 3 1 0 2 
7               3 2 0 0 1 
8                 0 0 1 0 
9                   0 1 3 
10                     2 0 
11                       0 
12                         

Tabell 9. Samförekomst av termgrupper enligt numrering i tabell 8. 
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 Term 1 Term 2 Sam-förekomster 

1 Evidence base* Family, Families, Adolescen*, Child*, Youth 26 

2 Evidence base* Drug*, Addiction, Alcohol*, Substance abuse 15 

3 Evidence base* Mental health,  Mental illness, Mentally ill 13 

3 Family, Families, Adolescen*, Child*, Youth Meta-analy*, Metaanaly* 13 

4 Family, Families, Adolescen*, Child*, Youth Drug*, Addiction, Alcohol*, Substance abuse 12 

5 Evidence base* Risk 10 

Tabell 10. Topp fem-lista över samförekomster av termer. Tredjeplatsen är delad. 
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5 Analys, diskussion och slutsatser 

5.1 Sökfrågan som kriterium för urval 
Materialet för denna undersökning består av dokumentbeskrivningar i form av poster 
från SSA. Dessa har valts genom en sökfråga som begränsar träffarna till ett antal 
tidskrifter. Utöver detta begränsas urvalet till artiklar med någon av ett antal termer i 
titel eller indexeringstermer ur fri eller kontrollerad vokabulär. 

En möjlighet hade varit att även söka med termerna i artiklarnas abstrakt. Denna möjlig-
het valde jag bort, då jag ville öka sökningens precision genom att endast söka i titel och 
bland de olika sorternas indexeringstermer. Jag har dock i efterhand, när undersökning-
en redan var genomförd, förstått att sökning i abstraktfältet kan vara speciellt använd-
bart för sökning med ett ungt begrepp som evidensbasering. Artiklar som indexerats 
innan en ny term börjat användas som indexeringsord kan nämligen ofta samlas in ge-
nom abstraktet.  

En sökning som inkluderar träffar på ”evidence base*” i abstrakt, men exkluderar poster 
med termen i titel eller bland indexerinstermern ger 60 träffar (2005-12-07). Bland 
dessa finns faktiskt många referenser som jag tycker verkar relevanta, men även 
irrelevanta träffar. Ett abstrakt fångas in på grund av ordföljden: ”This paper produces 
evidence, based [min kursivering] on our research …” Här handlar uppenbarligen inte 
artikeln om ämnet evidensbasering. 

Min sökfråga tycks alltså inte ha samlat in samtliga relevanta referenser i databasen. 
Detta tror jag skulle vara särskilt negativt om urvalet av relevanta referenser skulle vara 
snedvridet på något sätt. Jag tror dock inte att sökningen har gynnat några speciella 
egenskaper. Det skulle kunna tänkas att referenser från tiden innan 2003 gynnas, då ter-
men ”Evidence based practice” infördes i databasens tesaurus detta år. Så tycks inte va-
ra fallet i någon särskilt stor omfattning, för av de 60 referenserna med evidence base i 
abstraktet är 18 publicerade efter 2003, och ytterligare elva är från 2003. Dessutom 
används ju även fria indexeringstermer i databasen, så termen har kunnat tillskrivas 
även innan 2003. Den egenskap jag tror främst utmärker referenserna i mitt material är 
att de mer explicit har en anknytning till ämnet genom ord i titel eller att indexeraren 
prioriterat det i termvalet. Detta är en egenskap hos referenserna som inte snedvrider 
urvalet, utan är relevant. 

Gjorde jag rätt i att utesluta abstraktfältet i sökningen? Kanske hade det varit bättre att 
samla in ett större material genom sökning i abstrakten. Å andra sidan finns fördelar 
med det mindre urvalet. Det finns troligen färre irrelevanta träffar i mitt ma terial än vad 
som hade fångats in av en bredare sökfråga. Dessutom är manuell hantering av varje 
post möjlig med ett litet material. Att som jag gjorde söka uppgifter om varje enskild 
författares landstillhörighet och kön är tidskrävande och därför hade detta i denna 
undersökning knappast varit möjligt med ett mycket större material. 

Även om jag troligen skulle ha valt att inkludera abstraktfältet i sökningen om jag gjort 
om undersökningen från början, tror jag att det material jag faktiskt har samlat in är 
relevant. Även med detta lite mindre antal poster kan publiceringen undersökas. De 
dokument som har relevanta begrepp i antingen titel eller som fria eller kontrollerade 
ämnesord är säkert i hög grad relevanta. Det lite mindre antalet underlättar tidskrävande 
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hantering som att söka fram författarens hemland och kön. Så även om abstrakt kunde 
använts, menar jag att även den sökfråga som nu används är duglig för att samla in ett 
material, och det lite snävare urvalet erbjuder till och med några fördelar. 

5.2 Publicering om evidensbasering och utvärdering per år 
Publiceringen av artiklar om evidensbasering i det urval tidskrifter som undersöks stiger 
kraftigt från år 2002 och framåt. Före 2002 är nio artiklar det största antalet artiklar för 
ett år, men 2002 publiceras 24 artiklar, 2003 publiceras 37 artiklar och året därpå 38. Att 
indexeringstermen ”Evidence based practice” börjar användas i den kontrollerade 
vokabulären år 2003 har antagligen viss betydelse för ökningen. En annan bidragande 
orsak kan vara att flera nya tidskrifter börjar indexeras i SSA. Hela tolv av tidskrifterna 
har kommit till sedan 2000. Detta talar inte nödvändigtvis emot att utvecklingen har gått 
mot större intresse för ämnet. Detta är ofta yngre tidskrifter och det intresse som dessa 
riktar mot ämnet kan ses som en del av forskningens utveckling. Det är genom att 
undersökningen görs med en icke fast uppsättning tidskrifter som denna utveckling kan 
fångas in 

Jämförelsen mellan publicering om evidensbasering respektive om utvärdering i tid-
skrifterna visar att publiceringen om utvärdering är större än evidensbasering för varje 
enskilt år som de finns indexerade i SSA. Under 1990-talet stiger publiceringen per år 
om utvärdering, och som mest publiceras år 2000 hela 180 artiklar. Året efter minskar 
publiceringen till 127, ökar åter till 144 för 2002 för att sedan åter minska. Samtidigt 
ökar publiceringen om evidensbasering per år stegvis från 4 artiklar år 2000 till 38 år 
2004. Man skulle kanske kunna tolka denna utveckling som att intresset (eller kanske 
språkbruket) skiftar från utvärdering till evidensbasering. En sådan tolkning skulle 
kunna innebära att man ser det tidiga 2000-talets intresse för evidensbasering som 
fortsättningen på 1990-talets ökade intresse för utvärdering. Jag vill inte ta ställning till 
om det förhåller sig på detta viset eller inte, men i materialet finns onekligen en 
samtidig minskning av utvärderingspubliceringen per år samtidigt med en motsvarande 
ökning av evidensbasering. Samtidigt är det värt att notera, att minskningen av 
utvärderingspubliceringen inte är större än att publiceringen åren 2003 och 2004 är 
större än varje år före 1997. 

Till skillnad från Rogers och Anderson (1993) valde jag att inte redovisa hur 
publiceringen inom de båda ämnena fördelas per land (se kap. 2.3.3). En sådan fördel-
ning visar jag bara för ämnet evidensbasering (diagram 4). Möjligen hade det varit en 
intressant del av undersökningen, men detta fanns inte möjlighet att göra i denna 
undersökning. 

Den första frågeställningen för denna undersökning lyder: Hur har publiceringen om 
evidensbasering i socialt arbete utvecklats över tid och jämfört med publiceringen om 
utvärdering i socialt arbete? Frågan har besvarats av undersökningen. Publiceringen om 
evidensbasering har ökat under åren 2002–2004. Utvärdering är ett större ämne för pub-
licering inom socialt arbete än evidensbasering. En minskning i publiceringen per år om 
utvärdering sammanfaller med ökningen av publicering om evidensbasering. 
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5.3 Författare och land 
Många gånger anges flera författare än en till en artikel. Jag har undersökt författarna 
till artiklar i ämnet på två sätt: dels har jag räknat första författare och dels samtliga för-
fattare. Det visar intressanta skillnader. Irwin Epstein, som varit delaktig i fyra artiklar, 
är inte första författare till en enda artikel. En undersökning som bara räknar första för-
fattare skulle alltså inte fånga upp hans namn.  

Fem personer har skrivit flera än två artiklar: Irwin Epstein, Eileen Gambrill, Matthew 
O. Howard, Ken Peake och Aaron Rosen. Endast en av dessa är kvinna, trots att fördel-
ningen mellan män och kvinnor i stort var mycket jämn. Jag tycker dock det är ett för 
litet material och för små skillnader i publicering för att dra några slutsatser av detta. 

Vad kan det bero på att Lotkas lag om vetenskaplig produktivitet inte stämmer på ma te-
rialet? Cirka 93–94 procent av författarna skriver endast ett bidrag. I Lotkas undersök-
ningar motsvaras den siffran av runt 60 procent. På motsvarande sätt är antalet författare 
som skriver flera artiklar lägre i denna undersökning än hos Lotka: Endast 1/20 så många 
som skriver en artikel skriver två, något som i Lotkas material motsvaras av 1/4. 

En möjlig förklaring skulle kanske kunna vara att ämnet är så ungt, att det inte hunnit 
komma fram några centrala författare som skriver mycket i ämnet. En annan gissning är 
att ämnet inte är huvudsakligt ämne för så många, utan att forskare med andra speciali-
teter skriver enstaka artiklar om evidensbasering för att sedan ägna sig åt andra ämnen. 
Kanske är det ett för smalt ämne för att resultaten ska likna andra undersökningars. 
Dessa spekulationer framkastar jag utan några anspråk på att träffa rätt, då jag inte är 
tillräckligt insatt i ämnet. Jag kan bara konstatera, att en relativt liten andel av författar-
na bidrar med flera artiklar än en i ämnet. 

Estabrooks, Winther och Katz (2002) menar att deras undersökning stämmer med 
Lotkas lag, genom att de flesta författare publicerat endast en artikel, få har skrivit två 
och mycket få fler än tre (s. 25). På detta sätt liknar min undersökning deras och 
stämmer såtillvida med Lotkas lag. Ännu färre skriver alltså i mitt material flera artiklar 
än vad Lotkas lag säger. 

I Estabrooks, Winthers och Derksens (2004) artikel (se kap. 2.3.1) presenteras medel-
värdet 2,09 för antal författare per artikel i deras material. I min undersökning om 
evidensbasering i socialt arbete är värdet lite mindre: i genomsnitt 1,99 författare har 
skrivit varje artikel. Möjligen är alltså författarsamarbetet lite mindre i socialt arbete, 
åtminstone när man skriver om evidensbasering, än i sjukvården och dess litteratur om 
”research ut ilization”. Mitt resultat baseras dock på färre artiklar (161) än deras 
undersökning (630 artiklar).  

Jag har identifierat 14 länder som finns representerade bland författarna. I Estabrooks, 
Winthers och Katz (2002) undersökning finns tolv länder. Dock har i denna endast 
första författare räknats, medan jag i min undersökning försökt identifiera samtliga. 
Med listan i bilaga 4 kan man finna att de första författarna även i min undersökning 
representerar tolv olika länder. 

Det är svårt att veta i hur stor utsträckning de engelskspråkiga länderna är överrepresen-
terade i den databas som använts. Men även om artiklar från resten av världen kan vara 
underrepresenterade, är det nog ingen överdrift att tolka resultaten som att den 
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engelskspråkiga delen av världen, i synnerhet i USA och Storbritannien, är mycket akti-
va i publiceringen om evidensbasering i socialt arbete. Hela 85 procent av författarna i 
materialet är från USA eller Storbritannien 

I diagram 4 redovisas i tabell-  och diagramform de fem mest produktiva ländernas pub-
licering åren 2000–2004. Här framgår att Storbritannien hade en topp för publicering år 
2002, med tolv artiklar. Det året publicerade Storbritannien mer än USA. Året efter drar 
USA iväg med hela 23 artiklar. Detta kan tolkas som att evidensbasering i socialt arbete 
fick ett genomslag tidigt i Storbritannien. Visserligen skrevs sex artiklar av amerikanska 
författare redan 2001, men ett större genombrott tycks ha skett året efter i Stor-
britannien. 

En jämförelse med Estabrooks, Winters och Katz undersökning av publiceringen om 
användandet av forskningsrön i sjukvården (2002) visar att publiceringen i detta ämne 
tycks ha fått ett ökat intresse efter 1993, alltså cirka sju år tidigare än evidensbasering i 
socialt arbete (se kap. 2.3.1). USA producerar även i detta ämne över hälften av artik-
larna. I slutet av 1990-talet producerade dock Storbritannien mer än USA i under-
sökningen om sjukvård (Estabrooks et al. 2002, s. 25), något som händer år 2002 i 
undersökningen om socialt arbete.  Undersökningen om sjukvård tyder på en stark upp-
gång i produktivitet mot slutet av perioden, 2001, och detta sammanfaller med att pro-
duktionen av artiklar ökar även inom socialt arbete. Här kan man tänka sig att 
produktionen av artiklar speglar ett intresse för ämnena och vetenskaplig verksamhet i 
frågor som rör ämnena. 

Även i den tidigare forskningen, som till exempel Rogers och Andersons studie över 
hjärt- och kärlforskning (1993, s. 72f.) och Estabrooks, Winther och Katz studie (2002, 
s. 16; s, 25), står USA för en stor del av forskningen. USA är ju ett stort land, och dess 
stora folkmängd kan vara en bidragande orsak till att USA står för en så stor del av 
publiceringen inom olika forskningsområden. Saurer och Weinberger gör ju (som be-
skrevs i kap. 2.3.4) till och med USA till en egen kategori vid sidan av Europa och res-
ten av världen (1994, s. 90f.) Här har jag inte brytt mig om att ta hänsyn till folkmängd, 
utan jag jämför länder oavsett storlek. 

Uppsatsens andra frågeställning lyder: Vilka författare och länder har publicerat flest 
artiklar om ämnet i tidskrifterna? Frågan är besvarad. Fem författare som har producerat 
fler än två av artiklarna i materialet har identifierats. USA och Storbritannien är de 
länder som de flesta författarna till artiklarna i materialet verkar i. 

5.4 Tidskrifter 
Artiklarna var publicerade i femtio olika tidskrifter, som är listade i bilaga 2. När jag de-
lade in dem i tre zoner enligt Bradfords metod (tabell 7) hamnar fem tidskrifter i zonen 
för tidskrifter som placerat de flesta artiklarna. Motsvarande förhållanden i Estabrooks, 
Winters och Katz undersökning (se kap 2.3.1) är 194 tidskrifter, med elva tidskrifter i 
den mest produktiva zonen (2002, s. 21f.) I Estabrooks, Winthers och Katz undersök-
ning har elva tidskrifter publicerat 1/3 av artiklarna (2002, s. 27), och i min undersökning 
står fem tidskrifter för cirka 36 procent av artiklarna. 

Den kurva jag ritat för artiklarnas fördelning över tidskrifter enligt Bradfords metod 
(diagram 5) tycker jag inte har den form som en typisk bradfordsk fördelning ger enligt 
Gargs, Sharmas och Sharmas (1993) artikel (se kap. 2.3.5). Det finns dock en tillstymm-
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else till böj som skulle kunna peka ut de tre tidskrifterna som publicerat flest av 
artiklarna som kärntidskrifter. Garg, Sharma och Sharma har visat att formen uppträder 
när ett område nått en viss grad av mognad. Att kurvan inte riktigt har den typiska 
formen, tyder därför eventuellt på att området inte har nått den mognad som ger en 
typiskt bradfordsk fördelning. 

Jag är dock tveksam till om man kan vänta sig att ämnet kommer att få den fördelning 
av artiklar som ger den typiska formen på kurvan. Det vore kanske att tolka Bradfords 
lag på ett deterministiskt sätt. Glänzel och Schoepplin (1994) har varnat för att ett 
dogmatiskt användande av Bradfords lag kan leda till att man inte uppmärksammar 
variationer hos det som undersöks (s. 379f.) Därför tycker jag inte att man kan ta för 
givet att ett ämne som inte uppvisar fördelning enligt Bradfords lag kommer att få sådan 
fördelning med tiden. 

Det är dock inte omöjligt att ämnet är för ungt för att ge den typiska fördelningen. Äm-
net har verkligen vuxit mycket under en ganska kort period under det tidiga 2000-talet. 
Precis som med undersökningen av författarnas produktivitet, där jämförelsen med 
Lotkas lag ger avvikande resultat, stämmer inte fördelningen av artiklar på tidskrifter 
med Bradfords lag. Även den bradfordska undersökningens resultat kan bero på att äm-
net är litet och i utveckling. Kanske beror detta också på det låga antalet referenser som 
undersöks, till följd av att materiale t är för snävt. Det finns skäl att vara försiktig med 
slutsatserna kring kärntidskrifterna, då ämnet kanske inte nått tillräcklig mognad. 

Jag är alltså tveksam till att säga att tidskrifterna i zon ett är kärntidskrifter. De kanske 
kan sägas utgöra en ”ad hoc-kärna” för ämnet – just nu, i denna undersökning, utgör 
dessa tidskrifter den centrala kärnan, men det är möjligt att kärnan kommer att förändras 
i takt med att publiceringen fortsätter. De tidskrifter som publicerat många artiklar i äm-
net har förstås riktat visst intresse mot ämnet, och åtminstone i den meningen är de cen-
trala. Research on social work practice har publicerat hela 25 av artiklarna i undersök-
ningen, vilket är mer än dubbelt så mycket som den tidskrift som har publicerat näst 
flest av artiklarna. Detta gör att man borde kunna se den som en kärntidskrift. Men det 
är inte omöjligt att fördelningen kommer att förändras med tiden så att andra tidskrifter 
blir kärntidskrifter i stället för några av dem som resultaten pekar på i denna undersök-
ning. 

Uppsatsens tredje fråga är: Vilka av tidskrifterna har publicerat flest artiklar om ämnet? 
Frågan har besvarats. Den tidskrift som har publicerat flest av artiklarna har publicerat 
mer än dubbelt så många som tidskriften på andra plats. De fem tidskrifter som har pub-
licerat fler än sex artiklar kan sägas utgöra en kärna i denna undersökning, men detta 
kan vara under förändring då ämnet är ungt.  

5.5 Samförekomster av termer 
Undersökningen av förekomsten av olika termer visar att evidensbasering är ett vanligt 
förekommande begrepp i artiklarnas titlar och abstrakt. Detta är naturligtvis ett väntat 
resultat, då det är centralt för urvalet av poster. Att det inte blir fler beror på att denna 
undersökning görs i titlar och abstrakt, till skillnad från urvalet som skedde med index-
eringstermer och titlar. 

Av de sex vanligaste samförekomsterna är evidensbasering med i fyra. Andra vanliga 
termgrupper är de som handlar om familj/barn och droger/alkohol. Att de grupper som 
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innehåller flera olika termer kommer högt kan bero på att flera termer ökar sannolikhet-
en att de förekommer ofta. 

Jämfört med cowordanalysen som Estabrooks, Winther och Katz (2002) gjorde (se kap. 
2.3.1), så skiljer sig min undersökning genom att de undersökta termerna är helt olika. 
Den enda gemensamma termen är ”evidence based practice”, den term som var näst 
vanligast i deras undersökning (Estabrooks et al. 2002, s. 27). Estabrooks, Winter och 
Katz undersöker termers samförekomst med termen ”research utilization”, medan jag 
valde att undersöka samförekomsterna parvis mellan alla utvalda termer. De drar 
slutsatsen från sin undersökning att begreppen ”research utilization” och ”evidence 
based practice” är nära relaterade. ”Research utilization” förekom dock inte i mitt 
material. 

En möjlig tolkning av cowordanalysens resultat skulle kunna vara att evidensbasering 
oftast diskuteras i samband med barn- och familjefrågor och lite mindre ofta i samband 
med drog- och alkoholfrågor i de utvalda tidskrifterna. Men även om jag här ger förslag 
på tolkningar, måste en seriös tolkning göras av ämnesexperter som kan sätta in 
resultaten i ett sammanhang. Dessutom är talen i cowordanalysens resultat så låga, att 
man skulle behöva göra en större undersökning för att dra generella slutsatser om 
forskningens publicering i ämnet. 

Den fjärde och sista frågeställningen var: Vilka är de vanligaste samförekomsterna av 
ett urval relevanta termer i dokumentbeskrivningarna? Frågan är besvarad. Termen 
”evidence based” förekommer oftast med termer relaterade till barn/familjer. 
Evidensbasering förekommer också med termer om droger/alkohol, samt om psykisk 
hälsa. 

5.6 Bibliometrins möjligheter 
Samarbetet med professorerna har givit för mig viktiga erfarenheter. De har varit mina 
uppdragsgivare i detta projekt, och därmed har jag försökt göra en undersökning som 
uppfyller deras behov. Detta förutsätter ett samarbete som både ge r ett utbyte av idéer 
och ibland medför tankar om var man ska dra gränsen för sitt eget inflytande. Jag är en 
student i B & I, och därmed har jag ett perspektiv på till exempel hur sökfrågor ska ut-
formas, medan ämnesexperterna besitter expertis i ämnet för sökningen. Det finns olika 
sidor av många problem som uppkommer i en sådan här undersökning, där olika pers-
pektiv kan finnas. Jag tror den här sortens samarbete, förutom projektets redovisade re-
sultat, även indirekt berikar båda parter: det B & I-experten tar upp kan ge forskaren nya 
insikter om informationsåtervinning och informationskällor, medan samarbetet med 
forskaren kan ge B & I-experten kunskaper om ett ämnes kognitiva struktur och om 
forskarens arbetssätt och arbetsförhållanden. 

Tidigare i denna uppsats har jag, som exempel på bibliometrins användningsområden, 
tagit upp att Salminoja (2001) och Hjørland (2002) har beskrivit bibliometrin som ett 
redskap för bibliotekarier. Hjørland ser bibliometrin som ett tillvägagångssätt för 
domänanalys, och Salminoja visar hur bibliotekarien kan skaffa kunskap om ett ämne 
och om användarnas behov med hjälp av bibliometri. 

Jag ser även bibliometri som ett område där informationsspecialisten kan samarbeta 
med till exempel forskare vid den institution där vederbörande arbetar. En forskare har 
ämnesexpertis som informationsexperten saknar, och det vore naturligtvis förmätet av 
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en informationsexpert att försöka gå in på forskarens område. Men med bibliometrin 
kan informationsexperten, med sin speciella kunskap om informationsresurser, informa-
tionshantering och informa tionsåtervinning, erbjuda tjänster och samarbete där ett ämne 
kan belysas med bibliometriska metoder i samråd med forskaren. 

Att erbjuda bibliometriska tjänster, samarbeta med sin institution och redovisa resultat 
och erfarenheter från bibliometriska studier tror jag också kan vara ett utmärkt sätt för 
ett forsknings- eller specialbibliotek att visa upp kompetens som omvärlden kanske inte 
visste fanns. Den traditionella bilden av biblioteksverksamhet som statisk och bevaran-
de kan ofta behöva förnyas, och bibliometrin kan komplettera bilden av bibliotekarien  
med en annan sida av intellektuell och analytisk kapacitet. Att erbjuda bibliometriska 
tjänster kan på det sättet även tänkas få ett värde i marknadsföringen av biblioteket och 
dess tjänster. 

Bibliometri är ett område där flera ämnen möts. Det är inte bara informationsspecialister 
som använder bibliometri, och av informationsspecialisterna är ju inte heller alla biblio-
metriker. Jag tror dock att fler av dem skulle kunna använda bibliometri och få nytta av 
dess metoder. Mitt intryck är att bibliometri är ett ämne som bör passa den som kommer 
från B & I-området. Här finns många inslag där informationsspecialisten har kompe-
tens: kunskap om informationsresurser, informationssökning och informationsbehand-
ling. För B & I-experten borde alltså bibliometri vara ett attraktivt område där man har 
flera delar gratis.  

Ändå tycker jag det är onödigt svårt att sätta sig in i bibliometriska metoder. Jag har inte 
funnit någon riktigt lämplig introduktion. Kärkis och Kortelainens bok (1998) ger en 
bakgrund men där finns ganska lite av praktisk handledning. Andra texter förutsätter 
ofta att man redan har matematiska och statistiska kunskaper. Ett sätt att lära sig blir då 
att pröva sig fram och studera olika artiklar för att försöka skaffa sig en bild av hur en 
undersökning kan gå till, vilket kan fungera bra men också kan bli lite fragmentariskt. 
Då inte alla bibliotekarier har sin ursprungliga bakgrund i natur- eller samhällsveten-
skap, ter sig säkert inslagen av statistik överdrivet avskräckande för många. Här skulle 
det finnas användning för en mer användarvänlig handbok i ämnet, som presenterar de 
viktigaste metoderna praktiskt, inklusive grundläggande statistik. Jag tror dessutom att 
nybörjarlitteratur skulle kunna bidra till ämnets standardisering och sammanhållning på 
sikt. 

Den forskningsaktivitet som finns kring bibliometri är ett tecken på att området har en 
ljus framtid. Ett livaktigt forskningscentrum är Centrum för informetriska studier, CIS. 
CIS bildades 1997 vid Danmarks Biblioteksskole i Köpenhamn och är numera beläget 
vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås. 
CIS ger ut en egen rapportserie. Forskare från CIS deltar i Nordic Workshop on 
Bibliometrics and Research Policy, som anordnas varje år cirkulerande mellan fyra 
nordiska länder. Deltagande forskare har publicerat flera artiklar i internationella böcker 
och kärntidskrifter. CIS leds av professor Irene Wormell vid Institutionen Biblioteks- 
och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås. 

Det råder ingen tvekan om att bibliometri innebär spännande möjligheter för biblioteka-
rier, inte minst vid forsknings- och specialbibliotek. Bibliometriska undersökningar kan 
ge informationsspecialisten möjlighet att utöka servicen mot sin institution. Genom att 
erbjuda bibliometrisk kompetens kan bibliotekarier utöka sin service, närma sig fo rsk-
ningen och bli mer delaktig, och detta helt utifrån sitt eget kompetensområde, B & I.  
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6 Sammanfattning 

I denna uppsats har en bibliometrisk undersökning gjorts. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka publiceringen inom ämnet evidensbasering i socialt arbete, och därför har 
publiceringen av tidskriftsartiklar i ett urval tidskrifter undersökts. Fyra frågeställningar 
har presenterats: Hur publiceringen om evidensbasering i socialt arbete har utvecklats 
över tid, för sig själv och jämfört med publiceringen om utvärdering i socialt arbete; vil-
ka författare och nationaliteter som har publicerat flest artiklar om ämnet i tidskrifterna; 
vilka av tidskrifterna har publicerat flest artiklar om ämnet; samt vilka de vanligaste 
samförekomsterna av ett urval termer är i dokumentbeskrivningarna. 

I kapitel 2 har jag presenterat ämnet bibliometri som ett sätt att mäta pub licering. I en 
genomgång av tidigare forskning refereras de för denna undersökning mest relevanta 
delarna av sju tidigare bibliometriska studier. I urvalet har studier av pub liceringen 
inom ett begränsat ämne prioriterats. Aspekter av dessa undersökningar har i denna 
uppsats diskuterats som förebild för denna undersökning. 

I kapitel 3 har jag försökt föra ett teoretiskt resonemang om bibliometri utifrån veten-
skapens möjligheter och tillvägagångssätt för att mäta abstrakta fenomen. För att mäta 
ett svårfångat fenomen kan man göra en operationalisering, där man bestämmer vilka 
indikatorer man ska mäta. Bibliometrin har bland annat sådana indikatorer för att mäta 
vetenskaplig aktivitet. Man kan säga att bibliometrin i första hand mäter publicering, 
och först i andra hand säger något om aktiviteten bakom denna publicering. För att göra 
tolkningar av resultaten krävs både kunskaper i det ämnesområde som undersöks och 
medvetenhet om bibliometrins möjligheter och brister. 

Vidare diskuterar jag kritik mot bibliometrins bristande enhetlighet, och tar bland annat 
upp några förslag på förbättringar av bibliometrin som förekommer i litteraturen. Jag 
förklarar som min avsikt att ha en medvetenhet om de risker med och brister hos biblio-
metrin som jag diskuterat, när jag gör undersökningen och analyserar resultaten. I 
kapitel 3.2 beskriver jag de metoder jag använder, och diskuterar mina val utifrån tidi-
gare forskning och den teoretiska diskussionen. 

Resultaten av undersökningen redovisas i kapitel 4 och diskuteras i kapitel 5. Materialet 
för undersökningen är dokumentbeskrivningar av tidskriftsartiklar, hämtade från den 
elektroniska databasen Social Services Abstracts (SSA). Med en sökfråga samlas poster 
in ur databasen. Sökfrågan fångar in dokument som har termer om evidensbasering och 
nära relaterade begrepp i artiklarnas titlar eller ämnesord. Sökningen är begränsad till 
157 tidskrifter som i tidskriftsdatabasen Ulrich’s periodicals directory finns i någon av 
kategorierna “Drug abuse and alcoholism” och “Social services and welfare”. 
Sökningen samlar in poster för 161 artiklar ur femtio av dessa tidskrifter. 

Första gången frasen ”evidence based” förekommer i titlar eller ämnesord bland artik-
larna är 1999. Relaterade begrepp ger träffar från så tidigt som 1985. En jämförelse 
mellan publiceringen om evidensbasering och publiceringen om utvärdering, ”evaluati-
on”, visar att utvärderingsartiklarna var fler än evidensartiklarna för varje enskilt år. En 
topp i publiceringen om utvärdering inträffar år 2000. Åren därefter sammanträffar en 
nedgång i publiceringen om utvärdering med att publiceringen om evidensbasering 
ökar. 
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Summan av antalet författare till var och en av de 161 artiklarna ger 321 författardelta-
ganden. 295 unika författare har gjort dessa författardeltaganden. Medelvärdet för antal 
författare per artikel är 1,99. Författarna har som medelvärde deltagit i författandet av 
1,09 artiklar. De författare som har skrivit fler än två av artiklarna är fem: Irwin Epstein, 
Eileen Gambrill, Matthew O. Howard, Ken Peake och Aaron Rosen. Av dessa är en 
kvinna. Bland samtliga författare var könsfördelningen däremot mycket jämn. 

Antalet författare som skrivit två artiklar är cirka 1/20 av antalet som skrivit en enda arti-
kel. 93–94 procent av författarna har skrivit en enda artikel. Jämfört med de studier av 
vetenskaplig produktivitet som gjordes av Alfred J. Lotka på 1920-talet, har detta mate-
rial en hög grad av författare som skriver endast en artikel, och få författare som skriver 
flera artiklar. Möjliga förklaringar skulle kunna vara att ämnet är ungt, smalt och att få 
har specialiserat sig inom det. 

Cirka 69 procent av författarna till artiklarna är från USA och 16 från Storbritannien. 
Den stora andelen amerikanska och brittiska författare kan delvis bero på att tidskrifter 
från dessa länder är överrepresenterade i materialet. I ett studium av artiklar per år och 
land för åren 2000–2004 översteg Storbritanniens pub licering USA:s år 2002, året innan 
USA:s publicering ökade kraftigt. Man kan tolka resultatet som att ämnet fick ett 
genombrott tidigt i Storbritannien. 

Av de femtio tidskrifterna i materialet har tolv börjat indexeras i SSA år 2000 eller se-
nare. Fyra av de femtio tidskrifterna började ges ut under 2000-talet, och tio av dem har 
startats 1990 eller senare. Därmed kan det finnas många artiklar som inte representeras i 
denna undersökning, vilket kan påverka resultaten. 

Den tidskrift som har publicerat flest av de undersökta artiklarna är Research on social 
work practice med 25 artiklar. En indelning av tidskrifterna i zoner efter fördelning av 
artiklar enligt Samuel Clement Bradfords metod ger fem ”kärntidskrifter” för ämnet: 
Nordisk sosialt arbeid, Research on social work practice, Social work, Social work & 
social sciences review och Social work in mental health. Samtliga dessa har publicerat 
flera än sex artiklar om ämnet. 

En graf ritad enligt Bradfords metod ger dock inte den typiska formen för fördelning en-
ligt Bradfords lag. Detta kan bero på att ämnet eventuellt inte har den mognad som ger 
den typiska fördelningen. Min slutsats är att man bör vara försiktig med att betrakta de 
fem nämnda tidskrifterna som kärntidskrifter, då förändringar i fördelningen kan 
komma att ske i takt med att ämnet mognar. 

En cowordanalys gjordes, där samförekomsten av grupper av termer räknas. Grupperna 
består av termer med ämnesmässig släktskap. Begreppen söktes i artiklarnas titlar och 
abstrakt. Den vanligaste av de utvalda grupperna var evidensbasering. Evidensbasering 
tillsammans med begrepp om barn och familj var den vanligaste samförekomsten, följd 
av evidensbasering tillsammans med begrepp om drogmissbruk och alkoholmissbruk. 
Begreppet metaanalys har flest samförekomster med termer om familj och barn. 

Bibliometri diskuteras slutligen som ett område som fler bibliotekarier skulle kunna an-
vända. Genom att erbjuda bibliometriska undersökningar kan informationsspecialister 
som bibliotekarier vid forsknings- och specialbibliotek utöka sin service och samarbeta 
med forskare vid sin institution. 
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Bilagor 

1. Sökfråga  

Denna sökfråga användes för att samla in dokumentbeskivningar för artiklar om evidensbasering ur 
urvalet tidskrifter. ID är fältkod för identifiers, dvs. ämnesord som inte ingår i den kontrollerade 
vokabulären. TI är fältkod för ord ur artiklarnas titlar. DE är fältkod för termer ur den kontrollerade 
vokabulären. IS är fältkoden för tidskrifternas ISSN-nummer. OR och AND är booleska operatorer. 
Frågan är formulerad så att poster fångas in där a) någon av termerna finns i den bibliografiska 
beskrivningen samt b) tidningen har ett av de ISSN-nummer som ingår i sökfrågan. 

(ID=(evidence base* OR practice guideline* OR treatment guideline* OR empirically based OR meta-analy* 
OR metaanaly*) OR TI=(evidence base* OR practice guideline* OR treatment guideline* OR empirically based 
OR meta-analy* OR metaanaly*) OR DE=evidence based practice) AND IS=(0157-6321 OR 0312-407X OR 
1447-0748 OR 1488-0318 OR 0038-0164 OR 0942-4482 OR 0019-5634 OR 0046-8819 OR 1204-
3206 OR 0020-8728 OR 1461-7234 OR 0037-8054 OR 0045-3102 OR 1468-263X OR 0010-3802 OR 
1468-2656 OR 0735-0414 OR 1464-3502 OR 1358-6173 OR 0144-5596 OR 1467-9515 OR 0002-
9432 OR 0965-2140 OR 1360-0443 OR 1359-6357 OR 0009-4021 OR 0010-3829 OR 0010-3853 OR 
1573-2789 OR 0095-2990 OR 1097-9891 OR 1082-6084 OR 1532-2491 OR 0147-1473 OR 1536-
691X OR 0047-2379 OR 1541-4159 OR 0022-0426 OR 1043-7797 OR 0047-2794 OR 1469-7823 OR 
1520-801X OR 0096-882X OR 0037-7317 OR 1044-3894 OR 0037-7910 OR 1553-0949 OR 0037-
7961 OR 1537-5404 OR 0037-8046 OR 1545-6846 OR 0885-9787 OR 1094-3412 OR 1556-3308 OR 
0091-6544 OR 0091-1674 OR 1573-3343 OR 0098-1389 OR 1541-034X OR 0191-5096 OR 0820-
909X OR 1542-6432 OR 1542-6440 OR 0376-8716 OR 0194-472X OR 0360-7283 OR 1545-6854 OR 
1050-9674 OR 1540-8558 OR 0925-4994 OR 1573-0751 OR 0308-5759 OR 1740-469X OR 0364-
3107 OR 1544-4376 OR 0731-7115 OR 1545-2301 OR 0145-935X OR 1545-2298 OR 0148-8376 OR 
1540-7314 OR 1055-0887 OR 1545-0848 OR 0160-9513 OR 1540-9481 OR 1095-158X OR 0145-
2134 OR 1532-8759 OR 1545-682X OR 0190-7409 OR 0964-9069 OR 1469-9621 OR 1057-736X OR 
1052-2158 OR 1540-4072 OR 0732-5223 OR 1545-231X OR 0144-333X OR 0167-9163 OR 0333-
1342 OR 1042-8232 OR 1540-7616 OR 0261-0183 OR 1461-703X OR 0734-7324 OR 1544-4538 OR 
0197-5897 OR 1745-655X OR 0737-5778 OR 0814-723X OR 1555-5240 OR 1555-5259 OR 0176-
1714 OR 1432-217X OR 0262-9798 OR 0740-5472 OR 1020-4067 OR 1471-695X OR 0959-5236 OR 
1465-3362 OR 0749-6753 OR 1099-1751 OR 0886-6708 OR 0886-1099 OR 1552-3020 OR 1030-
2646 OR 1533-2640 OR 1533-2659 OR 0884-1233 OR 1540-7349 OR 1522-8878 OR 1522-9033 OR 
0959-0684 OR 0891-7140 OR 1540-7128 OR 0265-0533 OR 1465-3885 OR 0951-824X OR 0261-
5479 OR 1470-1227 OR 1067-828X OR 1547-0652 OR 0897-7186 OR 1540-4064 OR 0899-7640 OR 
1552-7395 OR 0955-3959 OR 1531-3204 OR 1531-3212 OR 1012-1080 OR 1043-9463 OR 1477-
2728 OR 1053-0789 OR 1573-658X OR 0269-7580 OR 0957-8765 OR 1573-7888 OR 1054-8289 OR 
1550-1558 OR 1049-7315 OR 1552-7581 OR 1053-8712 OR 1547-0679 OR 1053-8720 OR 1540-
4056 OR 0280-7270 OR 1049-2089 OR 1548-6869 OR 0937-9614 OR 1436-1396 OR 0952-9136 OR 
1099-0852 OR 0843-4468 OR 0953-5225 OR 1047-0905 OR 0261-4154 OR 1606-6359 OR 1476-
7392 OR 1369-6866 OR 1468-2397 OR 1070-5309 OR 1545-6838 OR 0968-7637 OR 1465-3370 OR 
1070-5422 OR 1543-3706 OR 1067-7283 OR 1080-0220 OR 1356-7500 OR 1365-2206 OR 1120-
9747 OR 0218-5385 OR 1325-8362 OR 1079-6126 OR 1469-9389 OR 1357-6283 OR 1469-5804 OR 
1087-5549 OR 1540-7608 OR 1359-5474 OR 0214-0314 OR 1092-6755 OR 1544-452X OR 1091-
1359 OR 1540-3556 OR 0146-4310 OR 1369-1457 OR 1468-2664 OR 1455-0725 OR 1458-6126 OR 
1366-8803 OR 1469-3615 OR 1080-9716 OR 1521-1037 OR 1523-9179 OR 1521-3668 OR 1093-
9644 OR 1532-6918 OR 1460-6690 OR 1468-0173 OR 1741-296X OR 1533-256X OR 1533-2578 OR 
1533-2624 OR 1533-2632 OR 0352-7956 OR 1097-4911 OR 1473-3250 OR 1741-3117 OR 1538-
1501 OR 1538-151X OR 1536-710X OR 1536-7118 OR 1533-2942 OR 1533-2950 OR 1533-2985 OR 
1533-2993 OR 1399-1442 OR 0219-2462 OR 1317-5734 OR 1084-7219 OR 1321-6627 OR 1330-
2965 OR 1845-6014 OR 1527-8565 OR 1085-0430 OR 1455-6901 OR 1458-6118)  
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2. Tidskrifterna där artiklarna är publicerade 

Samtliga tidskrifter är fortfarande aktiva och registreras fortfarande i SSA. 

 Tidskriftens titel Artiklar Refereed Utges 
sedan 

I SSA 
sedan 

Språk 

1 Addiction 3 Ja 1884 1993 Engelska 

2 The American Journal of Drug and Alcohol 
Abuse 

1 Ja 1975 1991 Engelska 

3 American Journal of Orthopsychiatry 1 Ja 1930 1978 Engelska 

4 Australian and New Zealand Journal of Family 
Therapy, The 

3 Nej 1979 1989 Engelska 

5 Australian Social Work 1 Ja 1947 1998 Engelska 

6 The British Journal of Social Work 5 Ja 1971 1987 Engelska 

7 Child & Family Social Work 1 Ja 1996 2003 Engelska 

8 Child Abuse and Neglect 4 Ja 1977 1981 Engelska 

9 Child Welfare 6 Ja 1920 1979 Engelska 

10 Children & Schools  6 Nej 1978 2003 Engelska 

11 Children and Youth Services Review 6 Ja 1979 1979 Engelska 

12 Clinical Social Work Journal 1 Ja 1973 1978 Engelska 

13 Community Mental Health Journal 1 Ja 1965 1977 Engelska 

14 Cuadernos de Trabajo Social 1 Nej 1987 2000 Spanska 

15 Diskurs 1 Ja 1990 2000 Tyska 

16 Drug and Alcohol Review 1 Ja 1982 2000 Engelska 

17 Drugs: Education, prevention & policy 1 Ja 1994 1994 Engelska 

18 Families in Society 3 Ja 1920 1990 Engelska 

19 Groupwork 2 Nej 1988 1988 Engelska 

20 Health & Social Work 4 Ja 1976 1989 Engelska 

21 Journal of Addictive Diseases 1 Ja 1978 1991 Engelska 

22 Journal of Baccalaureate Social Work 1 Ja 1995 1996 Engelska 

23 Journal of Child & Adolescent Substance Abuse 1 Ja 1989 1994 Engelska 

24 Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social 
Work 

1 Ja 1991 2000 Engelska 

25 Journal of Ethnicity in Substance Abuse 1 Ja 1986 2002 Engelska 

26 Journal of Health & Social Policy 2 Ja 1989 1989 Engelska 

27 Journal of Marital and Family Therapy 1 Ja 1975 1979 Engelska 

28 Journal of Offender Rehabilitation 1 Ja 1976 1990 Engelska 

29 Journal of Social Work 4 Ja 2001 2001 Engelska 
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30 Journal of Social Work Education 6 Ja 1965 1985 Engelska 

31 Journal of Social Work Practice 1 Ja 1983 1991 Engelska 

32 Journal of Social Work Practice in the Addictions 1 Nej 2001 2001 Engelska 

33 Journal of Studies on Alcohol 1 Ja 1940 1978 Engelska 

34 Journal of Teaching in Social Work 1 Ja 1987 1987 Engelska 

35 Maatskaplike Werk/Social Work 2 Ja 1965 1989 Afrikaans, 
Engelska 

36 Nordisk Sosialt Arbeid 7 Nej 1981 2002 Danska, 
Norska, 
Svenska 

37 Professional Development: The International 
Journal of Continuing Social Work Education 

2 Ja 1981 1998 Engelska 

38 Qualitative Social Work 1 Nej 2002 2002 Engelska 

39 Research on Social Work Practice 25 Ja 1990 1991 Engelska 

40 Social Service Review 1 Ja 1927 1978 Engelska 

41 Social Work 9 Ja 1956 1981 Engelska 

42 Social Work & Social Sciences Review 10 Ja 1989 1989 Engelska 

43 Social Work Education 5 Nej 1980 1987 Engelska 

44 Social Work in Health Care 5 Ja 1975 1977 Engelska 

45 Social Work in Mental Health 7 Nej 2002 2002 Engelska 

46 Social Work Research 3 Ja 1977 1999 Engelska 

47 Social Work with Groups 2 Ja 1978 1978 Engelska 

48 Substance Use & Misuse 4 Ja 1966 1999 Engelska 

49 Violence and Victims  2 Ja 1986 1989 Engelska 

50 Youth & Policy 1  Nej 1982 1995 Engelska 
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3. Sökfrågor för cowordanalys 

I tabellen visas de begrepp som analyserades i kolumnen till vänster. Begreppen visas som 
termer i den form som ingår i sökfrågan. I kolumnen till höger visas de sökfrågor som 
användes i referenshanteringsprogrammet ProCite för att sortera fram poster med begreppen. 

Begrepp Sökfråga 

Evidence base* TITLE="evidence base*" OR TITLE="evidence-base*" OR 
ABSTRACT="evidence base*" OR ABSTRACT="evidence-base*" 

Family, Families, 
Adolescen*, Child*, Youth 

TITLE=family OR families OR adolescen* OR child* OR youth OR 
ABSTRACT=family OR families OR adolescen* OR child* OR youth 

Guideline* TITLE="guideline*" OR ABSTRACT="guideline*" 

Meta-analy*, Metaanaly* TITLE="meta-analy*" OR ABSTRACT="meta-analy*" OR TITLE=metaanaly* 
OR ABSTRACT=metaanaly* 

Drug*, Addiction, 
Alcohol*, Substance abuse 

TITLE=drug* OR addiction OR alcohol* OR "substance abuse" OR 
ABSTRACT=drug* OR addiction OR alcohol* OR "substance abuse" 

Mental health,  Mental 
illness, Mentally ill 

TITLE="mental health" OR "mental illness" OR "mentally ill" OR 
ABSTRACT="mental health" OR "mental illness" OR "mentally ill" 

Risk TITLE=risk OR ABSTRACT=risk 

Evaluation TITLE=evaluation OR ABSTRACT=evaluation 

Policy TITLE=policy OR ABSTRACT=policy 

Best practice* TITLE="best practice*" OR ABSTRACT="best practice*" 

Prevention TITLE=prevention OR ABSTRACT=prevention 

Health care TITLE="health care" OR ABSTRACT="health care" 

 

Exempel på en kombinerad sökfråga formulerad i det sökspråk som används i referens-
hanteringsprogrammet ProCite: 

TITLE=family OR families OR adolescen* OR child* OR youth OR ABSTRACT=family 
OR families OR adolescen* OR child* OR youth AND (TITLE="meta-analy*" OR 
ABSTRACT="meta-analy*" OR TITLE=metaanaly* OR ABSTRACT=metaanaly*) 
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4.  De författare som finns representerade i materialet 

Första författare Kön Land Artikel-
deltaganden 

Förstaförfattare 
till artiklar 

 Ainsworth, Frank Man Australien 1 1 

 Aleman, Andre Man Nederländerna 1 0 

 Angel, Bjorn Oystein Man Norge 1 1 

 Armelius, Bengt Ake Man Sverige 1 0 

 Auerbach, Charles Man USA 1 0 

 Barlow, Constance Kvinna Kanada 1 1 

 Barnes, Helen Kvinna Storbritannien 1 1 

 Barratt, Moira Kvinna Storbritannien 1 1 

 Bashford, Jon Man Storbritannien 1 0 

 Bearison, David J. Man USA 1 0 

 Beattie, Martha C. Kvinna USA 1 1 

 Beckerman, Aaron Man USA 1 0 

 Behar, Lynn Kvinna USA 1 0 

 Bellamy , Chyrell D. Kvinna USA 1 0 

 Berry, Marianne Kvinna USA 1 0 

 Biegel, David E. Man USA 1 1 

 Bilsker, Dan Man USA 1 1 

 Bilson, Andy Man Storbritannien 1 0 

 Blythe,  Betty Kvinna USA 1 1 

 Bowen, Gary L. Man USA 2 0 

 Bowen, Natasha K. Kvinna USA 1 0 

 Boyle , Patrick E. Man USA 1 0 

 Brecklin, Leanne R. Kvinna USA 1 1 

 Brewer, Devon D. Man USA 1 1 

 Bricker-Jenkins, Mary Kvinna USA 1 1 

 Brodowski, Melissa Lim Kvinna USA 1 1 

 Burke, Anne Celeste Kvinna USA 1 1 

 Bybee, Deborah Kvinna USA 1 0 

 Callahan, Jay Man USA 1 1 

 Campbell, Alistair Man Australien 2 2 

 Card, Josefina J. Kvinna USA 1 1 

 Carlson, Erika Kvinna USA 1 0 

 Carpelan, Kerstin Soderholm Kvinna Sverige 1 1 

 Carpentier, Chloe Kvinna Portugal 1 0 

 Caruso, John Man USA 1 0 

 Catalano, Richard F. Man USA 1 0 



 

72 

 

Första författare Kön Land Artikel-
deltaganden 

Förstaförfattare 
till artiklar 

 Catan, Liza Kvinna Storbritannien 1 1 

 Chaffin, Mark Man USA 1 1 

 Chansuthus, Daryl Man USA 1 0 

 Chapman, Mimi V. Kvinna USA 1 1 

 Chernin, Mark E. Man USA 1 1 

 Cherry, Donna J. Kvinna USA 1 0 

 Chilvers, Rupatharshini Kvinna Storbritannien 1 0 

 Cleland, Charles M. Man USA 1 0 

 Cohen, Ben Zion Man Israel 1 1 

 Coleman, Heather Kvinna Kanada 1 0 

 Collins, Mary E. Kvinna USA 1 0 

 Colvin, Julanne Kvinna USA 1 0 

 Corcoran, Jacqueline Kvinna USA 1 0 

 Cowger, Charles D. Man USA 1 1 

 Crisp, Beth R. Kvinna Storbritannien 1 1 

 Cwikel, Julie Kvinna Israel 1 1 

 Dakof, Gayle Kvinna USA 1 0 

 Davis , Carol Kvinna Storbritannien 1 0 

 Davis , Cindy Kvinna USA 1 1 

 Dawson, Kari Kvinna USA 1 1 

 De Jong, Tanya L. Kvinna Kanada 1 1 

 Delos Reyes, Christina M. Kvinna USA 1 0 

 Drisko, James W. Man USA 1 1 

 Du Perez, M.S.E. Okänt Okänt 1 0 

 Dumaine, Marian L. Kvinna USA 1 1 

 Dustman, Patricia Kvinna USA 1 0 

 Dyer, Mark Man Storbritannien 1 0 

 Early, Theresa J. Kvinna USA 1 0 

 Egg, Rudolf Man Tyskland 1 1 

 Elek, Elvira Kvinna USA 1 0 

 Ell, Kathleen Kvinna USA 1 0 

 Elliott, Jennifer Kvinna USA 1 0 

 Elliott, Robert Man USA 1 0 

 Engstrom, Christer Man Sverige 1 1 

 Ensing, David Man USA 1 0 

 Epstein, Irwin Man USA 4 0 

 Ferguson, Harry Man Storbritanien 1 1 

 Figueira-McDonough, Josefina Kvinna USA 1 1 
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Första författare Kön Land Artikel-
deltaganden 

Förstaförfattare 
till artiklar 

 Finney, John W. Man USA 1 0 

 Firth, Malcolm T. Man Storbritannien 1 1 

 Fisher, Mike Man Storbritannien 2 2 

 Fishman-Kapiloff, Merri Kvinna USA 1 0 

 Flanzer, Sally Kvinna USA 1 0 

 Fleming, Charles B. Man USA 1 0 

 Floersch, Jerry Man USA 1 0 

 Forde, David R. Man USA 1 0 

 Fountain, Jane Kvinna Storbritannien 1 0 

 Frey, Andy Man USA 1 1 

 Friedrich, Bill Man USA 1 0 

 Frost, Nick Man Storbritannien 1 1 

 Gainey, Randy R. Man USA 1 0 

 Gaitz, Charles M. Man USA 1 1 

 Galambos, Colleen Kvinna USA 1 1 

 Gambrill, Eileen Kvinna USA 4 3 

 Ganzer, Carol Kvinna USA 1 0 

 Garcia, Betty Kvinna USA 1 0 

 Gelman, Caroline Rosenthal Kvinna USA 1 1 

 George-Nichols , Nancy Kvinna USA 1 0 

 Giannone, Vincent Man USA 2 1 

 Gibbs, Leonard Man USA 1 1 

 Giblin, Paul Man USA 1 1 

 Gilgun, Jane F. Kvinna USA 1 1 

 Gillam, Tony Man Storbritannien 1 1 

 Gira, Emmanuelle Kvinna USA 1 1 

 Goldner, Elliot M. Man Kanada 1 0 

 Gonzalez, Manny J. Man USA 1 0 

 Gorey, Kevin M. Man Kanada 2 1 

 Goudena, Paul P. Man Nederländerna 1 0 

 Green, S. Kvinna Sydafrika 1 1 

 Guterman, Neil B. Man USA 1 1 

 Hackstaff, Lynn Kvinna USA 1 1 

 Haggerty, Kevin P. Man Kanada 1 0 

 Hansen, Patricia Kvinna Australien 1 0 

 Hanson, Meredith Kvinna USA 1 0 

 Hansson, Jan Hakan Man Sverige 1 1 

 Haynes, Dennis T. Man USA 1 0 
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Första författare Kön Land Artikel-
deltaganden 

Förstaförfattare 
till artiklar 

 Hecht, Michael Man USA 1 0 

 Hedlund, Susan C. Kvinna USA 1 0 

 Hermodsson, Anne Kvinna Sverige 1 0 

 Hills , Holly A. Kvinna USA 1 0 

 Hogarty, Gerard E. Man USA 1 1 

 Holden, Gary Man USA 2 2 

 Hollway, Wendy Kvinna Storbritannien 1 1 

 Horwath, Jan Kvinna Storbritannien 1 1 

 Houston, Stanley Man Storbritannien 1 1 

 Howard, Matthew O. Man USA 3 3 

 Humphries, Beth Kvinna Storbritannien 1 1 

 Hunt, W.Michael Man USA 1 0 

 Ivers, Rowena G. Kvinna Australien 1 1 

 Jackson, Vivian H. Kvinna USA 1 1 

 Jenson, Jeffrey M. Man USA 2 0 

 Johnson, Michelle A. Kvinna USA 1 1 

 Johnson, Paul Man USA 1 1 

 Katz, Lynne Kvinna USA 1 0 

 Kaye, Elyse Kvinna USA 1 0 

 Keen, Jenny Kvinna Storbritannien 1 1 

 Kemp, Susan P. Kvinna USA 1 0 

 Kenaley, Bonnie Davis  Kvinna USA 1 0 

 Kessler, Michelle L. Kvinna USA 1 0 

 Khurana, Jagjit Man Storbritannien 1 0 

 Kirk, Stuart A. Man USA 1 1 

 Kola , Lenore A. Kvinna USA 1 0 

 Kownacki, Richard J. Man USA 1 1 

 Kubek, Paul Man USA 1 0 

 Kulis , Stephen Man USA 1 1 

 Lanigan, John Man USA 1 0 

 Larner, Glenn Man Australien 1 1 

 Laurence-Carbonatto, C. Kvinna Sydafrika 1 1 

 Lawler, John Man Storbritannien 1 1 

 Allen-Meares , Paula Kvinna USA 1 1 

 LeVasseur, James B. Man USA 1 0 

 Liddle, Howard Man USA 1 0 

 Lightburn, Anita Kvinna USA 1 1 

 Linden, Karna Kvinna Sverige 1 1 
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Första författare Kön Land Artikel-
deltaganden 

Förstaförfattare 
till artiklar 

 Lindsey, Duncan Man USA 1 1 

 Lipsey, Mark W. Man USA 1 0 

 Lipton, Douglas S. Man USA 1 0 

 Littrell, Jill Kvinna USA 1 1 

 Longhofer, Jeffrey L. Man USA 1 1 

 Lundgren, Lena M. Kvinna USA 1 1 

 Macdonald, Geraldine Kvinna Storbritannien 1 1 

 MacLeod, Jennifer Kvinna Kanada 1 1 

 Manoleas, Peter Man USA 1 1 

 Mansson, Sven Axel Man Sverige 1 1 

 Marsch, Lisa A. Kvinna USA 1 1 

 Marsden, Heidi Kvinna Storbritannien 1 0 

 Marsh, Peter Man Storbritannien 1 0 

 Marsiglia, Flavio F. Man USA 1 0 

 Marthinsen, Edgar Man Norge 2 2 

 McCarter, Andrea K. Kvinna USA 1 0 

 McDonald, Jess Man USA 1 0 

 McDonald, John Man Australien 1 0 

 McMillen, Curtis J. Man USA 1 0 

 McNeish, Di Kvinna Storbritannien 1 0 

 Medeiros, Daniel Man USA 1 0 

 Megivern, Deborah A. Kvinna USA 1 0 

 Mehana, Majida Kvinna Förenade Arabemiraten 1 1 

 Miller, Pamela J. Kvinna USA 1 1 

 Mirabito, Diane Kvinna USA 2 0 

 Mitchell, Christopher G. Man USA 1 1 

 Mohamad, Hadi Okänt Storbritannien 1 0 

 Moore, Barbara C. Kvinna USA 1 1 

 Moore, Kathleen A. Kvinna USA 1 1 

 Morago, Pedro Man Storbritannien 1 1 

 Mowbray, Carol T. Kvinna USA 1 1 

 Moyer, Anne Kvinna USA 1 1 

 Munro, Eileen Kvinna Storbritannien 1 1 

 Murphy, Angela Kvinna Australien 1 1 

 Murphy, Karen A. Kvinna USA 1 0 

 Nelson, Geoffrey Man Kanada 1 0 

 Newman, Tony Man Storbritannien 1 1 

 Nieman, A. Kvinna Sydafrika 1 0 
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Första författare Kön Land Artikel-
deltaganden 

Förstaförfattare 
till artiklar 
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