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1 Inledning 

Det nytter ikke meget, hvis katalogisering, systematisering, præsentation & opstilling etc. 
udføres perfekt, hvis selve materialerne ikke er udvalgt, så de bedst muligt svarer till 
brugernes behov og bibliotekets funktion i det samlede bibliotekssystem. Materialvalget 
udgør derfor livsnerven i alle bibliotekprocesser.1 

Informationsförsörjning i ett bibliotek handlar om hur informationssökare kan 
hjälpas att nå den information som är relevant för dem. Informationsförsörj-
ningen består av olika system i informationssökningen, t.ex. ett referenssystem 
som ger hänvisningar till dokument som kan vara relevanta och ett bestånds-
system som gör det möjligt att lokalisera dokument. Beståndets utveckling är 
en förutsättning för en fungerande informationsförsörjning. 

Ett universitetsbiblioteks uppgift är att ge service i första hand till studen-
terna, lärarna och forskarna vid det egna universitetet. För att kunna göra detta 
måste man känna till användarnas olika informationsbehov. Hur identifierar 
biblioteken ett områdes kunskapskällor och väljer bland dem? Hur vet bibliote-
ken vilka behov studenter eller forskare har? 

Tidigare ansågs användaren ha nytta av stora samlingar som sträckte sig 
över många discipliner. Potentiell användning upplevdes lika viktig som den 
verkliga. Nu styrs universitetsbiblioteken av efterfrågan inom ett specifikt 
ämnesområde och material inom t.ex. humanistiska ämnen samlas i ett biblio-
tek och material inom naturvetenskapliga ämnen i ett annat. I Sverige har vi ett 
ansvarsbibliotekssystem där vissa bibliotek har tilldelats ansvaret inom ett 
ämnesområde. Ansvarsbiblioteksystemet har syftet att förbättra och effekti-
visera informationsförsörjningen till forsknings- och utvecklingsverksamhet 
samt högre utbildning. Eftersom inget bibliotek kan äga allt det material som 
användaren kan behöva har det blivit viktigare att kunna välja relevant mate-
rial. Samtidigt har biblioteken ställts i en ny situation i materialvalet i och med 
att elektronisk publicering ökar. Beståndsutveckling handlar mer om att ha 

 
1 Hjørland, Birger, Faglitteratur: kvalitet, vurdering og selektion, Borås, 1995, s. 1. 
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tillgång till information än om att äga material. Oavsett om materialet tillhör de 
fysiska samlingarna eller om man har tillgång till det via elektronisk doku-
mentleverans måste biblioteket ha kunskap om vilken information som är rele-
vant för en viss användargrupp. Potentiell användning och framtida behov är 
fortfarande viktiga för bibliotek. Man vill gärna vara steget före genom att följa 
utvecklingen inom forskning och utbildning vid det egna universitetet. En indi-
kator på kvaliteten i biblioteksverksamheten är hur väl biblioteket kan till-
mötesgå användarens behov av information. 

En viktig del av arbetet i ett universitetsbibliotek är att skapa kontakter med 
institutioner och ämnesspecialister. Problemet för biblioteken är att få forskare 
att satsa sin forskningstid på att se till att pengarna som institutionerna betalar 
används på ett sätt som ger institutionen den service den behöver. Biblioteken 
försöker samla in denna information på flera sätt som kompletterar varandra, 
t.ex. med hjälp av användarundersökningar, låne- och fjärrlånestatistik, genom 
att jämföra bestånd hos andra bibliotek i samma ämnesområde, och genom att 
följa upp förlagskataloger. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna uppsats är att presentera ett sätt att inhämta information 
om biblioteksanvändarens behov och om informationsstrukturen inom ett 
ämnesområde. Med hjälp av källanalys, som är en bibliometrisk metod, kan 
man få fram information som är till hjälp när man fattar beslut om beståndet. 
När man utvärderar bibliotekets verksamhet är det viktigt att undersöka biblio-
tekets täckning av väsentlig litteratur. Jag gör en källanalytisk undersökning i 
domänen jordbruk för att få information dels om vilka medier (monografier 
eller tidskrifter) som används mest och dels om vilka tidskrifter som är de vik-
tigaste. Jag undersöker hur gammalt material som har använts. Jag hävdar att 
om en bibliometrisk undersökning med ett relativt stort material visar att vissa 
källor är mycket refererade av lokala ämnesspecialister borde det ge ett under-
lag för överväganden om huruvida detta material borde finnas i biblioteket eller 
ej. För universitetsbibliotek är det av intresse att veta vilket material forskare 
och studenter i tvärvetenskapliga ämnen behöver. 

 Min konkreta frågeställning är: Kan källanalys av avhandlingar utnyttjas 
som metod för beståndsutveckling i ett universitetsbibliotek? De frågor som 
väcks om användningen av metoden vid praktiskt arbete i ett universitets-
bibliotek är följande: Är metoden pålitlig? Är resultaten nyttiga och relevanta? 
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Kan undersökningen upprepas över tid? Är metoden för undersökningen för 
komplicerad och tidskrävande? 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap har en ny teori om domän-
analys utformats. Min fråga är om kunskapen om ett ämnes struktur ökas ge-
nom källanalys. 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

The domain analytic paradigm in information science (IS) states that the best way to un-
derstand information in IS is to study the knowledge-domains as thought or discourse 
communities, which are parts of society’s division of labour. Knowledge organisation, 
structure, cooperation patterns, language and communication forms, information systems 
and relevance criteria are reflections of the objects of the work of these communities and 
their role in society. The individual person’s psychology, knowledge, information needs 
and subjective relevance criteria should be seen in this perspective.2 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap har Birger Hjørland utformat en 
teori om domänanalys. Han namnger och utvecklar ett perspektiv som länge 
har funnits inom informationsvetenskap. Hjørland ser bl.a. ämnesanalyser som 
föregångare för domänanalysen, och han nämner t.ex. Tefko Saracevics artikel 
”Relevance: A Review of and a Framework for the Thinking on the Notion in 
Information Science”. 3 En ämnesanalys är en analys  av innehållet i eller rele-
vansen av ett dokument, och utförs oftast i samband med katalogisering eller 
indexering. 4 

Få forskare har explicit föreslagit att forskningen inom informationsveten-
skap borde utgå från discipliner, ämnen eller domäner, snarare än individer. 
Domänanalys betonar betydelsen av den vetenskapliga och ämnesmässiga 
miljö som informationssökaren tillhör och påverkas av. Domänanalys är, enligt 
Hjørland, ett alternativ till metodologisk individualism, som har dominerat 
inom informationsvetenskapen. 5 Metodologisk individualism innebär att sam-
hällsvetenskapliga förklaringar görs utifrån enskilda individer. Forskarens sätt 
att söka information styrs enligt den metodologiska individualismen av hans 
personliga egenskaper och inte av den sociala miljön. Den motsatta positionen, 

 
2 Hjørland, Birger & Hanne Albrechtsen, ”Towards a New Horizon in Information Science: Domain-
Analysis”, Journal of the American Society for Information Science 46:6, 1995, s. 400. 
3 Saracevic, Tefko, ”Relevance: A Review of and a Framework for the Thinking on the Notion in 
Information Science”, Journal of the American Society for Information Science 26, 1975, ss. 321-343, 
diskuterad i Hjørland & Albrechtsen 1995, s. 401. 
4 Hjørland, Birger, Information Seeking and Subject Representation. An Activity-Theoretical Approach to 
Information Science, Westport, 1997, s. 39. 
5 Hjørland 1995, s. 409. 
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den metodologiska kollektivismen, förklarar individens agerande utifrån soci-
ala sammanhang. Forskarens sätt att söka information påverkas av att han är, 
t.ex., forskare på historiska institutionen vid Uppsala universitet. Domänanaly-
ser beskriver informationsstrukturer som sociala strukturer som skapas i växel-
verkan mellan aktörer inom ämnet. Individen blir inte åsidosatt, utan hans eller 
hennes kunskaper, uppfattningar och prioriteringar påverkar ämnets struktur. 
Utgångspunkten för forskning är att förstå och beskriva kunskapsdomäner och 
individer i domäner och inte enbart forska om enskilda individers informa-
tionssökning och -återvinning. Teorin om domäner är en teori om informa-
tionsvetenskap som bygger på kunskapsteorin och vetenskapssociologin. 6 

Det är svårt att jämföra domänanalysen med andra teorier inom biblioteks- 
och informationsvetenskap eftersom teorier är få inom ämnet.7 Att ämnet är 
fragmentariskt och att det görs mycket praktiskt undersökningsarbete utan ge-
nerella teoretiska slutsatser innebär ett hinder för ämnets utveckling och tillva-
ron som ett vetenskapligt ämne.8 

Inom kunskapsorganisation finns det teorier för analys av information för 
att kunna organisera information. Hjørland nämner fyra teorier: 

1. The object paradigm: The path to understanding how information should be organised 
is to analyze the nature of common information objects themselves. 

2. The communication paradigm: The best way to understand information is to study in-
formation-seeking and use communicatively, examining how people construct ques -
tions and create answers to these questions. 

3. The behavioral paradigm: The best method for studying how information should be 
organized is to observe how people interact with potential sources. 

4. The cognitive paradigm: The best way to approach the organisation of information is 
to study how people think and to mimic those regularities of thought.9 

Utgångspunkten för dessa teorier är oftast en individ och i och med detta skiljer 
de sig från domänanalysen. 

Inom informationsåtervinning har det funnits ett stort intresse för tekniska 
lösningar (”physical paradigm”10) och i samband med detta har man antingen 
glömt användarperspektivet eller försökt organisera informationsåtervinningen 
efter den enskilda användarens behov. 

 
6 Hjørland 1995, s.13. 
7 Hjørland 1995, s. 409. 
8 Hjørland, Birger, ”Theory and Metatheory of Information Science: A New Interpretation”, Journal of 
Documentation 54:5, 1998, s. 607. 
9 Hjørland 1995, s. 413. 
10 Hjørland 1995, s. 409. 
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Genom att forska om domäner kan man få information om generella och 
ämnesspecifika drag, om informationsbehov och -användning. Detta kan ut-
nyttjas i beståndsutveckling i bibliotek och i informationsåtervinning, t.ex. när 
man konstruerar sökspråk och databaser som riktar sig till humanister eller 
naturvetare. Vi känner redan till några generella drag inom humaniora jämfört 
med naturvetenskap, t.ex. att informationssökare inom humaniora ögnar genom 
fler referenser än naturvetare, att humanister använder fler monografier än tid-
skrifter, och att de utnyttjar mer äldre material än naturvetare. Vissa ämnen 
inom humaniora skiljer sig naturligtvis från de generella dragen; filosofer, t.ex., 
använder nog tidskrifter minst lika mycket som monografier. Dessutom är 
informationsstrukturer inte stabila och undersökningar måste upprepas vid 
olika tidpunkter och vid olika universitet för att ge information om lokala rikt-
ningar inom ämnet. En av de svåraste uppgifterna för informationsvetenskapen 
är enligt Hjørland att definiera generella, till skillnad från ämnesspecifika, 
principer och strategier i informationsanvändning och -sökning.11 

Domänanalys är användbar även i det praktiska arbetet i universitets-
bibliotek. Eftersom mängden av information växer och tvärvetenskaplig forsk-
ning ökar blir det svårare att definiera vilket material som används inom ett 
ämne. På grund av minskande anslag för biblioteken är det viktigt att bara för-
värva sådant som är relevant. Det blir också lättare för användaren att hitta 
exakt den information som hon behöver om det inte finns mycket irrelevant 
som måste sållas bort. Bibliotek behöver information om domäner på både ett 
generellt, ett ämnesspecifikt och ett lokalt plan. Hjørland hävdar att ”[t]he 
subject-based approach is powerfully embodied in the operating structures and 
traditions of academic/research librarianship.”12 Hjørland introducerar informa-
tionsselektion och materialval som en del av informationsvetenskapen. 

1.3 Definitioner av begrepp 

Bibliometri 

Bibliometri innebär kvantitativa analyser, främst av vetenskaplig litteratur, där målet är att 
beskriva vetenskapens och teknologins utveckling. Bibliometrins grundantagande är att 
litteraturen avspeglar forskningsaktiviteten, eftersom offentliggörande av resultat samt 
formell kommunikation även i vidare bemärkelse är en viktig del av vetenskapen och tek-
nologin. Bibliometri är således i första hand forskning i vetenskaplig kommunikation. 

 
11 Hjørland & Albrechtsen 1995, s. 417. 
12 Hjørland 1995, s. 401. 
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Kommunikation kan bibliometriskt undersökas i fyra dimensioner: 1. Producenter: en-
skilda författare eller gruppbildningar såsom forskningsgrupper, institutioner, forsknings-
områden eller länder analyseras. Producenterna undersöks i egenskap av såväl avsändare 
som mottagare. 2. Produkter: enskilda dokument såsom artiklar, konferensbidrag, böcker, 
patent, eller aggregat såsom tidskrifter eller konferensrapporter. 3. Begrepp: författarnas 
egna termer i titlar och texter eller indextermer och klassifikationskoder som används för 
att beskriva dokumenten. 4. Källciteringar samt motiv för citeringarna.13 

Bibliometri, som tidigare kallades statistisk bibliografi, har utvecklats inom 
informationsforskningen. Man använder alltså statistiska metoder för att analy-
sera publikationer som i princip kan vara även annat än vetenskaplig litteratur. 
För att få relevanta resultat med statistiska metoder förutsätts att man har rela-
tivt stort analysmaterial. Inom biblioteks- och informationstjänster används 
bibliometrin för att analysera bestånd och planera informationsförsörjning. 

Bibliometrins utveckling på 1900-talet påverkades av flera faktorer. När 
publiceringsverksamheten växte fick man behov av verktyg för att överblicka 
användningen av den ökande mängden vetenskapligt material. Inom veten-
skapssociologin intresserade man sig för vetenskapssamfund och deras normer 
och belöningssystem. Detta ledde till undersökningar av publiceringssystem 
med bibliometriska metoder. Inom vetenskapsforskning började man mäta ve-
tenskapens växt med bibliometrisk metod. En viktig faktor för det växande 
intresset för metoden var den tekniska utvecklingen och grundandet av cite-
ringsindex. 

Citation Index - Citeringsindex 
Citation Index skapades ursprungligen för informationsåtervinning i natur-
vetenskap och teknik av Institute for Scientific Information (ISI) i USA. Insti-
tutet grundades av Eugene Garfield 1958. Först fanns indexet i tryck och sedan 
skapades databaser. Science Citation Index innehåller sökbara referenser till 
dokument inom naturvetenskap och teknik (databasen heter SCISEARCH).14 
Senare grundades det samhällsvetenskapliga indexet ’Social Sciences Citation 
Index’ (databasen SSCI) och det humanistiska ’Arts & Humanities Citation 
Index’ (databasen A & HCI). Databaserna innehåller artiklar hämtade ur 8 000 
vetenskapliga tidskrifter. De flesta tidskrifterna är från det anglosaxiska språk-
området. Citeringsindexet består av tre delar: en ämnesordsdel (Subject Index) 
med sökbara ord hämtade från artiklarnas titlar, en egentlig bibliografidel 
(Source Index) där man söker på författare och en citeringsdel (Citation Index) 

 
13 Kärki, Riitta, Introduktion till bibliometri, Helsingfors, 1998, ss. 9-10. 
14 Databaser tillgängliga via Uppsala universitetsbibliotekets hemsida, http://w3.ub.uu.se. 
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där man söker på en citerad författare. I databaserna kan man alltså söka infor-
mation om ett ämne och få upp artiklar med litteraturförteckning. Det som är 
speciellt med dessa databaser är att man kan följa hänvisningar i litteraturför-
teckningar och se i vilka andra verk man har använt den sökta artikeln i fortsatt 
forskning. 

Citering och referens  
När det gäller bibliometri och undersökningar som använder en bibliometrisk 
metod är ’citeringar’, ’hänvisningar’, ’källor’ och ’referenser’ ofta förekom-
mande begrepp. Orden ’hänvisning’ och ’citering’ används som synonymer i 
uppsatsen. Detsamma gäller ’källa’ och ’referens’. Innebörden och använd-
ningen av begreppen förklaras med hjälp av en figur (figur 1), vars idé jag har 
hämtat från Bo Järneving. 15 Namnen i exemplet har ändrats. 

När man inom bibliometrin undersöker vilka referenser eller källor ett do-
kument har är utgångspunkten för undersökningen själva dokumentet (käll-
analys). I figur 1 är Kim är en av Annas referenser och att Pelle är en av Kalles 
referenser. 

När man undersöker hänvisningar eller citeringar är det av intresse vilket 
dokument som erhåller hänvisningar (hänvisningsanalys). I figur 1 har Kalle 
erhållit en hänvisning från Anna och Anna  har erhållit en hänvisning från 
Kalle. 

En förklaring till intresset för hänvisningar är att citeringsindex och databa-
serna gjorde det mycket lättare att i stor skala undersöka hur mycket en förfat-
tares artikel har använts i fortsatt forskning, dvs. hur mycket man har hänvisat 
till artikeln. Man har undersökt relationer mellan olika författares forskning 
och mellan olika vetenskaper. 

 
15 Järneving, Bo, ”The Cognitive Structure of Scientometrics”, magisteruppsats i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap vid bibliotekshögskolan i Borås, 1999, s. 3. 
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Figur 1. Ett exempel med två dokument, med citeringar och referenser 
 
Författare: Kalle 
 
Referenser: 
Tore 
Pelle 
Anna 
 

 Författare: Anna 
 
Referenser: 
Kim 
Tom 
Kalle 

 
Kim är en av Annas referenser och Pelle är en av Kalles referenser. 
Anna har hänvisats till av Kalle och Kalle har hänvisats till av Anna. 

Bibliometriska metoder 
Forskning som använder hänvisningar som analysmaterial kallas citeringsana-
lys. Man kan därtill indela citeringsanalys i tre olika typer enligt den använda 
metoden, nämligen hänvisningsanalys, källanalys och cocitering. Jag använder 
källanalys i min undersökning. 

Hänvisningsanalys innebär att man granskar vilka hänvisningar verket har 
erhållit. Man undersöker hur många eller vilka som har citerat det. Man grans-
kar hur mycket uppmärksamhet publikationen har fått genom att undersöka hur 
mycket den citerats. Hänvisningsanalyser har blivit populära på grund av ISI:s 
databaser. 

Materialet i källanalysen består av litteraturförteckningar i ett dokument. 
Utgående från källitteraturens uppgifter analyseras t.ex. mängden litteratur 
inom ett område och dess egenskaper och struktur. Denna typ av källanalys är 
främst av intresse för informationsforskningen och siktar vanligen på tillämp-
ningar inom biblioteks- och informationstjänsterna. Med hjälp av källanalys 
kan man granska forskningskommunikation och beskriva vetenskapens ut-
veckling .16 

I cociteringsanalyser undersöker man publikationers inbördes relationer. 
Antag att dokument A hänvisar till dokumenten B och C. Då kan man konsta-
tera att B och C är cociterade i dokument A. Cocitering används när man un-
dersöker relationer mellan två eller flera forskare. 

 
16 Kärki 1998, s. 21. 
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1.4 Metod och material 
Undersökningsmaterialet består av litteraturförteckningar i doktorsavhand-
lingar publicerade 1998 vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), i ämnet jord-
bruk. Avhandlingarna är 56 till antalet. Jag har valt att analysera alla avhand-
lingar under ett år i ämnet. Ett annat alternativ vore att välja ett delområde 
inom jordbruk och undersöka avhandlingar från flera år och därigenom nå dju-
pare kunskap om källmaterial inom ett ämne. Jag vill dock med min undersök-
ning belysa domänen jordbruk i stort och dess olika delområden. Avhandling-
arnas ämnesval speglar lantbruksforskningens inriktning i Sverige. Vid univer-
sitetsbiblioteken (t.ex. vid Uppsala universitet och SLU), där man arbetar med 
elektronisk publicering av avhandlingar är frågan om utnyttjandet av referenser 
i avhandlingar aktuell. Databaser som innehåller referenser från avhandlingar i 
alla ämnen vid ett universitet skulle ge stora möjligheter att se t.ex. hur mycket 
olika ämnen använder varandras material. Detta ger generell information om 
domäner som kan vara användbar för planering av beståndet av tvärvetenskap-
liga och mångvetenskapliga ämnen och när man diskuterar vilka ämnen och 
institutioner som ska stå för finansieringen av t.ex. humanistiskt bestånd. 

Användargruppen som undersöks är alltså doktorander. Jag analyserar tid-
skriftsmaterialet med hjälp av en databas som jag skapat för uppsatsen. 
Variabler som jag har med i databasen är: (i) namnet på institutionen där av-
handlingen lagts fram, (ii) tidskriftsnamn och (iii) årtal när den citerade artikeln 
publicerades. Hänvisningar till monografier behandlas manuellt. Alla referen-
ser numreras för att kunna få fram antalet olika publikationstyper som har refe-
rerats. Numrering gör det möjligt att återgå till referensen om det skulle behö-
vas. Slutligen jämför jag resultaten av undersökningen med bibliotekets be-
stånd och undersöker om de mest använda tidskrifterna finns på biblioteket. Jag 
undersöker inte hur forskarna har fått tag i det material de har hänvisat till. Om 
en forskare har tillgång till material på något annat sätt än via universitets- eller 
institutionsbibliotek är det inte säkert att andra forskare och studenter i ämnet 
har den tillgången. Dessutom har ett ansvarsbibliotek ett övergripande ansvar 
för litteratur- och dokumentförsörjning inom ett ämnesområde. 

Jag har valt att undersöka behovet av vetenskapliga tidskrifter därför att be-
sluten över dem är svåra att fatta och påverkar biblioteken mycket. Efterfrågan 
på tidskrifter är stor på grund av att mycket av den vetenskapliga kommunika-
tionen sker i dem. Utbudet av titlar växer och det är omöjligt för den som inte 
är ämneskunnig att veta vilka som är bra. I fråga om tvärvetenskapliga ämnen 
är det ännu svårare att ha en uppfattning om vilka tidskrifter som är kärntid-
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skrifter. Tidskrifter är dyra att köpa och hantering och förvaring av dem kräver 
resurser. Dessutom vill många bibliotek ha både tryckta och elektroniska tid-
skrifter. Det är viktigt för biblioteken att värdera tidskrifter för att kunna välja 
en del ur mängden. Beståndsutvecklingen vid ett universitetsbibliotek styrs av 
den lokala efterfrågan och det eventuella särskilda ansvaret för ämnet. Biblio-
tekens ekonomiska resurser och fördelning mellan olika medier påverkar be-
sluten. Ökade kostnader för tidskrifter har vid flera universitetsbibliotek lett till 
att det finns mindre resurser för inköp av monografier. 

En fördel med att ha avhandlingar som analysmaterial för en bibliometrisk 
undersökning är att materialet avspeglar det lokala behovet inom ett bestämt 
ämne och den lokala inriktningen av forskningen inom ämnet. När biblioteket 
vill få information från institutioner om vilka tidskrifter som anses vara viktiga 
kan det vara svårt att skapa ett kontinuerligt informationsutbyte med forskarna. 
En annan fördel med att undersöka avhandlingar är att informationen i dem är 
lättillgänglig. Eftersom det är fråga om kunskapsprov är de kvalitetsgranskade 
dokument, vilket är en fördel när man vill ha underlag för materialvalet i be-
ståndsutvecklingen. Avhandlingsarbetet leds av en handledare som ska kunna 
påpeka om doktoranden missar någon väsentlig källa. På så sätt borde avhand-
lingen representera relevant material inom kunskapsområdet. Nackdelen med 
att använda kunskapsprov som undersökningsmaterial är att doktoranden förut-
sätts visa beläsenhet, varför det kan det finnas källor i litteraturförteckningen 
som i realiteten inte har använts. 

Materialet i min undersökning är så pass omfattande att jag måste nöja mig 
med att granska enbart källförteckningar och inte analysera noter. 

1.5 Forskningsöversikt 

1.5.1 Vetenskapliga tidskrifter 
Den formella kommunikationen inom vetenskaperna sker via publikationer, 
som ofta är artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Man måste komma ihåg att den 
formella kommunikationen fångar upp bara en del av den vetenskapliga kom-
munikationen, som kan ske även på lektioner och föreläsningar, på konferenser 
och seminarier nationellt och internationellt. Forskare inom samma institution 
känner till varandras forskningsresultat innan resultaten publiceras. Men veten-
skapliga framsteg förutsätter att forskare offentliggör sina resultat till allas 
kännedom. När forskaren har publicerat sina resultat i en vetenskaplig tidskrift 
har resultaten blivit offentlig kunskap. Tidigare var det allra viktigaste argu-
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mentet för att publicera i tidskrifter att den nya kunskapen spreds brett och 
snabbt. Nu är det lika viktigt att dokumentera för alla som forskar inom samma 
område att man har nått ett visst resultat. Publikationernas funktion är främst 
rapportering av resultat samt strävan efter erkännande av forskning. Forskarens 
benägenhet att publicera artiklar i tidskrifter har påverkats även av det faktum 
att publikationer påverkar forskarens meritlista. I vårt samhälle som satsar 
mycket på kunskap och information finns det en stark efterfrågan på veten-
skapliga tidskrifter. Det är omöjligt att ange det totala antalet vetenskapliga 
tidskrifter, eftersom det inte finns någon fullständig förteckning, och eftersom 
definitionen av en vetenskaplig tidskrift inte är enhetlig. Vanligtvis menas med 
vetenskapliga tidskrifter sådana tidskrifter som anlitar ämnesspecialister för 
bedömning av manuskript som skickats till tidskriften för publicering. Ämnes-
specialisterna, s.k. ”referees”, är själva forskare på området. Många vetenska-
per har blivit starkt specialiserade och nya tvärvetenskapliga ämnesområden 
har formats. Det finns ett stort och växande antal specialiserade tidskrifter som 
betjänar en allt snävare kundkrets. Det har uppstått en situation där biblioteken 
inte mera kan tillmötesgå användarnas behov utan insatser och prioriteringar. 

I Sverige ger Kungliga biblioteket vart tredje år ut en rapport om utveck-
lingen vid de vetenskapliga biblioteken i landet. Den senaste rapporten, 
”Svenska forskningsbibliotek. Treårsrapport”, omfattar åren 1994-1997.17 I 
rapporten finns information från 29 universitets- och högskolebibliotek och 
från 55 specialbibliotek. Enligt rapporten har leverantörernas priser på veten-
skapliga tidskrifter stigit med 25 procent. Naturvetenskapliga och medicinska 
tidskrifter har blivit över 30 procent dyrare och tekniktidskrifter nästan 25 pro-
cent dyrare under perioden 1994-1997. Prisökningen inom humaniora ligger 
mellan 15 och 20 procent. Man förutspår att priserna fortsätter att stiga. Be-
ståndet av seriella publikationer (dvs. tidningar, tidskrifter, årsböcker, rapport-
serier, kongresserier och monografiserier) i forskningsbiblioteken har minskat. 
Enligt treårsrapporten beror detta 

med stor sannolikhet på att tidskriftspriser och förvärvskostnader inte har haft samma ut-
veckling under perioden. Tidskriftspriserna har stigit med nästan 25 procent medan för-
värvskostnaderna för hela forskningsbibliotekssektorn endast har stigit med knappt 6 pro-
cent, från 189 miljoner 1993/4 till 200 miljoner 1997.18 

 
17 Åslund, Henrik,”Svenska forskningsbibliotek. Treårsrapport .” Stockholm, Kungliga Biblioteket, 
BIBSAM. http://www.kb.se/BIBSAM/utredn/trears/trearsrp.html, 1998. 
18 Åslund 1998, s. 7. 
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Stigande tidskriftspriser och minskade förvärvsanslag har lett till att bibliote-
ken säger upp prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter. Beståndet av seri-
ella publikationer har minskat med 18 procent i högskolebiblioteken och med 
5,5 procent i universitetsbiblioteken. Bibliotek med många tidskrifter måste 
ständigt arbeta med att försöka optimera utbudet. En princip som tillämpas vid 
många universitetsbibliotek är att en ny titel förutsätter en struken titel för mot-
svarande kostnad. Samtidigt växer behovet och utbudet av information i sam-
hället. Studentantalet har ökat med 15 procent och bibliotekens lokala utlån har 
ökat med 35 procent. Det kommer nya tekniska lösningar och produkter. Bib-
liotekens resurser räcker inte till allt. 

Den elektroniska publiceringen av tidskrifter löser några befintliga problem 
(t.ex. att samma tidskrift inte behöver köpas in av filialer eftersom alla kan 
använda den elektroniska), men skapar också nya problem (t.ex. tillgång till 
arkivexemplar). I boken University Libraries and Scholarly Communication av 
Anthony Cummings beskrivs universitetsbibliotekens situation i USA, som är 
densamma som i Europa.19 

1.5.2 Avhandlingar som material för källanalys 
I Sverige har det bara gjorts några få bibliometriska undersökningar med av-
handlingar som undersökningsmaterial. Bibliometri som ett område inom bib-
lioteks- och informationsvetenskap är inte särskilt populärt i Sverige. Vid 
Umeå universitet arbetar en grupp forskare (Inforsk) som intresserar sig för att 
med bibliometrisk metod undersöka vetenskapens strukturer och den veten-
skapliga kommunikationen. 

Mats Cavallin och Jan Nilsson gjorde en bibliometrisk undersökning som 
en del av en större undersökning som heter FUTUBI-projektet.20 Projektets 
syfte var att utveckla metoder för att utvärdera och uppfölja universitetsbiblio-
tekens verksamhet. Undersökningarna genomfördes parallellt vid Göteborgs 
och Lunds universitetsbibliotek 1994. Studien består av fyra delundersök-
ningar. Den bibliometriska undersökningen handlade om graden av litteratur-
försörjning och litteraturens användning som en del av kvalitetsaspekten av 
bibliotekstjänsterna. Man undersökte bibliotekens täckning av väsentlig litte-
ratur som en del av utvärderingsverksamheten. Materialet för undersökningen 
bestod av 25 avhandlingar vardera inom fakultetsområdena medicin, natur-

 
19 Cummings, Anthony, University Libraries and Scholarly Communication, Okänd ort, 1992, ss. 83-99. 
20 Cavallin, Mats & Jan Nilsson, FUTUBI-projektet: Förstudie angående utvärdering av 
universitetsbibliotek, BIBSAM-rapport nr 9, Stockholm, 1994. 
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vetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, vid båda universiteten. Det rörde 
sig alltså om 100 avhandlingar från Göteborg och 100 avhandlingar från Lund. 
Från varje avhandling valdes 30 hänvisningar ut för undersökningen. Man 
undersökte 6 000 hänvisningar, med avseende på om det refererade materialet 
fanns i respektive bibliotek. Sedan utsändes en enkät till avhandlingarnas för-
fattare, där de bads att redogöra för hur de hade fått tag i referenserna som in-
gick i undersökningen. Resultaten visade att Göteborg hade 47 procent av ma-
terialet men endast 31 procent hade lånats från biblioteket. Lund hade 70 pro-
cent av det citerade materialet men bara tio procent hade lånats från biblioteket. 

I USA är den bibliometriska metoden i flitig användning och det finns 
många undersökningar av avhandlingsmaterial. Här presenteras några under-
sökningar från de senaste åren. Sherri Edwards publicerade 1999 en rapport, 
”Citation Analysis as a Collection Development Tool: A bibliometric Study of 
Polymer Science Theses and Dissertations”. 21 Hon gjorde undersökningen vid 
det tekniska universitetet i Akron, Ohio. Hon undersökte ett tvärvetenskapligt 
ämnesområde, polymerteknologi, som omfattar kemi, biokemi, fysik, matema-
tik och biologi. Materialet för studien bestod av 32 magisteruppsatser och 32 
doktorsavhandlingar som hade publicerats 1990–1996. I de undersökta av-
handlingarna fanns 3 648 hänvisningar och i uppsatserna 2 226 hänvisningar. 
Syftet var att få information om vilka medier man hänvisade till och om vilka 
titlar som var de mest citerade bland tidskrifterna. De sammanslagna resultaten 
visade att 72,8 procent av hänvisningarna gällde tidskrifter och 15,4 procent 
monografier. Resultatet stödjer bibliotekets förvärvsplan som tilldelar tid-
skriftsinköp 78,9 procent av förvärvsbudgeten. Edwards gjorde en lista över 
citerade tidskrifter, vilkas antal uppgick till 405. De 40 mest citerade tidskrif-
terna stod för 75 procent av hänvisningarna. Hon jämförde denna kärntid-
skriftslista på 40 titlar med de tidskrifter som fanns i biblioteket och upptäckte 
att 36 titlar av 40 fanns i biblioteket. Men i biblioteket fanns även sådana titlar 
som inte fanns i kärntidskriftslistan. En användarundersökning visade att dessa 
titlar ändå var lästa i biblioteket. Edwards slutsats var att bibliometriska meto-
der bör användas tillsammans med andra metoder. 

Louise S. Zipp publicerade 1996 en undersökning, ”Theses and Disserta-
tion Citations as Indicators of Faculty Research Use of University Library 
Journal Collections”. 22 Hennes syfte var att undersöka om källanalys av 

 
21 Edwards, Sherri, ”Citation Analysis as a Collection Development Tool”, Serials Review 25:1, 1999. 
22 Zipp, Louise, ”Thesis and Dissertation Citations as Indicators of Faculty Research Use of University 
Library journal collections”, Library Resources & Technical Services 40:4, 1996. 
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magisteruppsatser och avhandlingar ger relevant information om materialbeho-
vet på fakultetsnivå. Hennes hypotes var att doktorandernas och D-studenternas 
forskningsintressen speglar forskningsinriktningar på högre nivå på institutio-
nerna och fakulteten. Hon utnyttjade tidigare källanalyser av avhandlingar, 
uppsatser och fakultetens publikationer i ämnena biologi och geologi och ska-
pade en lista över fakultetens mest citerade tidskrifter och en annan lista över 
avhandlingarnas mest citerade tidskrifter. De tio mest hänvisade tidskrifterna 
var desamma i båda listorna. Zipps slutsats är att källanalys som använder av-
handlingar och D-uppsatser som material kan ge representativ information om 
materialbehoven på institutionen, förutsatt att det undersökta materialet är rela-
tivt stort. 

Margaret J. Sylvia publicerade 1998 en undersökning, ”Citation Analysis 
as an Unobtrusive Method for Journal Collection Evaluation Using Psychology 
Student Research Bibliographies”. 23 Hon gjorde undersökningen vid St. Marys 
universitet i Texas. Hennes syfte var att undersöka om det finns tidskrifter som 
ofta hänvisas till men inte finns i biblioteket och vice versa. Hon gjorde en lista 
över de mest citerade tidskrifterna och en lista över mest prisvärda titlarna. 
Listan över prisvärda titlar skapades genom att jämföra tidskrifternas pris och 
antal hänvisningar. Hennes material bestod av 63 D-uppsatser (”Master the-
ses”) och 94 mindre uppsatser. I biblioteket fanns 70 procent av titlarna som 
hänvisades mest till men 16 titlar av de mest prisvärda saknades. Enligt Sylvia 
ska källanalys användas i kombination med andra behovsanalysmetoder. 

Rosalind Walcott undersökte 1994 tidskriftsbehovet och beståndet i biologi 
vid universitetsbiblioteket i Stony Brook i New York. Biblioteket behövde se 
över beståndet och få information om vilka tidskrifter som var viktigast för den 
aktivaste användargruppen, nämligen doktorander. Walcotts undersökning be-
stod av 2 030 hänvisningar i ett urval av avhandlingar som hade publicerats 
1989–1992 i biologi. 91 procent av hänvisningarna gällde tidskrifter. Hennes 
undersökning skilde sig från de andra i det att olika delområden inom biologi 
var behandlade som en del av domänen biologi, men skillnader mellan delom-
råden var redovisade.24 

 
23 Sylvia, Margaret, ”Citation Analysis as an Unobtrusive Method for Journal Collection Evaluation 
Using Psychology Student Research Bibliographies”, Collection Building 17:1, 1998. 
24 Walcott, Rosalind, ”Local Citation Studies–A Shortcut to Local Knowledge”, Science and Technology 
Libraries 14:3, 1994. 
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1.5.3 Citeringsbeteende  
Eftersom den bibliometriska forskningen baserar sig på citeringar förbättrar 
kännedom om citerings- och publikationspraxis analysens pålitlighet. Orsaker 
till citeringsbeteende kan sökas i faktorer som hänför sig till vetenskapens 
normativa idealbild och i subjektiva motiv. I Blaise Cronins bok The Citation 
Process diskuteras i vilken utsträckning forskaren påverkas av normer och 
subjektiva motiv och om det är möjligt att ha kunskap om citeringsbeteende.25 

 Vad vetenskap är och vilka dess normer eller värderingar är har diskuterats 
länge inom olika discipliner. Den amerikanska vetenskapssociologen Robert 
Merton har analyserat det vetenskapliga publiceringssystemet och hur veten-
skaplig forskning fungerar. Han presenterade fyra grundläggande och generella 
normer som påverkar medlemmar i vetenskapssamfundet: universalism (forsk-
ningens värde avgörs av allmängiltiga och opersonliga kriterier), kritiskt tän-
kande (viljan att ifrågasätta etablerade rutiner, auktoriteter, och teorier), ge-
mensam rätt att använda föregående forskningsresultat (viljan att dela forsk-
ningsresultat med andra och binda sig att ange vems forskning man bygger på), 
oegennytta och osjälviskhet (personliga motiv får inte styra strävan efter ny 
kunskap).26 

Det diskuteras hur mycket sådana normer som Merton presenterar styr cite-
ringsbeteendet och hur mycket man påverkas av andra orsaker. Forsknings-
texter innehåller hänvisningar till litteraturen och i källförteckningar eller i 
fotnoterna anges vilka de refererade källorna är. Eugene Garfield som grun-
dade ISI skriver att det finns mycket skrivet om olika sätt att göra hänvisningar 
men lite om när man ska hänvisa.27 Eftersom citeringsbeteende är beroende av 
ämnesdisciplin och kultur går det inte att ge ett allmängiltigt regelverk. När 
Garfield frågade redaktörer för vetenskapliga tidskrifter och forskare kom det 
ändå fram att man i första hand är angelägen att betala de intellektuella skul-
derna. Garfield skriver: ”Such acknowledgement is widely believed to be fun-
damental to ethical scholarly behavior”.28 

Före skapandet av Science Citation Index intresserade man sig inte mycket 
för citeringar.29 Sedan man började uttnyttja databaser för att värdera 
vetenskaplig verksamhet på grundval av hur mycket man publicerade och hur 

 
25 Cronin, Blaise, The Citation Process, London, 1984. 
26 Merton, Robert King, The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations, Chicago, 
1973, ss. 267-278. 
27 Garfield, Eugene, ”When to Cite”, The Library Quarterly, 66:4, 1996, s. 451. 
28 Garfield 1996, s. 450. 
29 Cronin, 1984, s. 7. 
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mycket man hänvisades till växte intresset för citeringar. Man började reflek-
tera över vad citeringar egentligen är och hur man citerar. 

Norman Kaplan definierade citeringarnas funktion i den vetenskapliga 
verksamheten på följande sätt: 

The citation is probably among the more important institutional devices for coping with 
the maintenance of the imperative to communicate one’s findings freely as a contribution 
to the common property of science while protecting individual property rights with respect 
to recognition and claims to priority.30 

Garfield har listat 15 skäl till varför en författare hänvisar till en annan förfat-
tare: visa respekt för föregående forskning, ge erkännande till relaterade arbe-
ten, identifiera metod och verktyg för en undersökning, bakgrundsläsning, rätta 
sitt eget tidigare arbete, rätta någon annans arbete, kritisera andras arbete, 
styrka argument, informera om ett kommande arbete, hänvisa till okända arbe-
ten, styrka data och fakta, identifiera den ursprungliga publikationen där en idé 
diskuterades, identifiera den ursprungliga publikationen där en term diskutera-
des, ta avstånd från ett arbete eller idé, samt opponera sig mot andras företräde 
till ett argument.31 De två första skälen har funktionen att betala intellektuella 
skulder. Garfield: ”Authors are not aware of their intellectual debts. Others 
make naive assumptions about what is common knowledge.”32 

På vilket sätt kan man undersöka en sådan process som författares beslut att 
hänvisa till ett annat dokument eller att låta bli att hänvisa? Det mest naturliga 
sättet är kanske att fråga författaren. Enligt Donald O. Case finns det hittills 
bara få empiriska studier om motiv för hänvisningar.33 Han gjorde en studie 
inom domänen kommunikation, där han undersökte vilka författare som var 
mest citerade inom ämnet. Sedan skickade han en enkät till alla (133 personer) 
som hade citerat dessa två valda författare under perioden1995–1997. Enkäten 
bestod av 32 frågor om varför de hade citerat och om deras relation till den 
citerade författaren och dokumenten. Case fick 56 svar. Han kom fram till att 
inom ämnet kommunikation hänvisar man gärna till litteraturöversikter, ”con-
cept-markers”, sådant som stödjer författarens egen argumentation och sådant 
som kritiseras i de egna dokumenten. 34 

 
30 Kaplan, N., ”The Norms of Citation Behavior: Prolegomena to the Footnote”, American Documenta-
tion 16:3, 1965, s. 181. 
31 Garfield 1996, s. 452. 
32 Garfield 1996, s. 452. 
33 Case, Donald, O., ”How Can We Investigate Citation Behavior? A Study of Reasons for Citing Litera-
ture in Communication”, Journal of the American Society for Information Science 51:7, 2000. 
34 Case 2000. 
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Denna metod har kritiserats t.ex. för att citeringar anses vara en slutprodukt 
av en tankeprocess och det kan vara svårt att återge orsakerna efteråt.35 Har 
författaren klart för sig varför hon citerar så som hon gör? Är författaren ärlig 
eller ger hon socialt önskvärda svar istället för sanningen? Kommer författaren 
ihåg rätt?36 

Det finns metoder som använder fotnoter för att undersöka motiv för hän-
visningar. Man kan analysera i vilket sammanhang i texten fotnoterna före-
kommer. Då läser man texten och drar slutsatser om vilken funktion citeringen 
har i kontexten. Ett annat sätt är att analysera var i texten fotnoterna förekom-
mer. En vetenskaplig text består vanligtvis av forskningsöversikt, presentation 
av metod, resultat och diskussion. Citeringar t.ex. i forskningsöversikten anses 
representera normativa citeringar, dvs. sådana citeringar som innehåller bak-
grundsinformation och erkännande av tidigare forskning. Med hjälp av dessa 
två metoder har man gjort försök att kategorisera hänvisningar beroende på 
vilken funktion man ansåg dem ha.37 

Det finns problem med validitet och realibilitet när man undersöker cite-
ringar. Det finns variationer i motiv för hänvisningar som är bundna till publi-
kationstyp, publiceringsland, storlek och typ av ämnesområde. Författare cite-
rar inte alla dokument som han har använt; standardverk tas för givna och in-
formella källor hänvisas inte. Man hänvisar till något som inte har använts, 
t.ex. standardverk som andra invigda i ämnet förväntar ska finnas med i litte-
raturlistan. Material som finns nära till hands refereras mer. Själva den biblio-
metriska metoden kan innebära validitets- och reabilitetsproblem på grund av 
fel i urvalet av material och inexakthet och fel i hänvisningar. 

 
35 Cronin 1984, s. 28. 
36 Case 2000, s. 643. 
37 För mer diskussion om kategorier, se t.ex. Cronin 1984 ss. 42-49. 
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2 Undersökningen 

2.1 Materialval och domänanalys 

”Domænanalyser” kan desuden bidrage med relevant viden om f.eks. dækningsgrad og 
relevans inden for de forskellige fag og praksisdomæner i forhold til bibliotekets mål. 
Sådanne domæneanalyser kan strække sig fra det meget empiriske (f.eks. bibliometriske 
undersøgelser) til det mere teoretiske (f.eks. et fags paradigmer), og disse analysers 
konsekvenser for materialebehovet og materialevalgets teori og praksis kan trækkes op.38 

Ett biblioteks verksamhet har alltid ett syfte och ett mål. Målsättningen för ett 
universitetsbibliotek är nära knuten till vilka användare biblioteket har. Mål-
sättningen för folkbiblioteken styrs av bibliotekslagen. Hur verksamheten i ett 
bibliotek organiseras påverkas av externa faktorer såsom biblioteksanvändare, 
den lokala moderorganisationen (ett universitet, en myndighet eller ett företag), 
kommunen och staten, centrala biblioteksorganisationer, materialproducenter 
och interna faktorer såsom personalens kunskaper, samt de tekniska, finansiella 
och materiella resurserna. När moderorganisationerna för universitetsbibliote-
ken, dvs. universiteten, har ställts under lönsamhetskrav och hårdare ekono-
miska villkor, har detta påverkat även bibliotekens verksamhet. Effektivisering 
av verksamheten sker ofta genom att man försöker öka informationen i organi-
sationen. De som deltar i verksamheten ska veta vilka mål organisationen har 
och vilken roll de själva har i organisationens verksamhet. Detta förbättrar även 
verksamhetens kvalitet. 

I många bibliotek formulerar man en övergripande målsättning (s.k. poli-
cydokument) och en konkret och detaljerad verksamhetsplan för olika funktio-
ner. Man kontrollerar regelbundet om organisationen har följt planerna och 
utvärderar verksamheten. Vid Lantbruksuniversitetets bibliotek har man defi-
nierat bibliotekets målsättning. 

 
38 Hjørland 1995, s.13. 
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Målsättningen för beståndsutvecklingen i ett bibliotek presenterar de motiv 
och beslut som ligger till grund för aktiviteter i beståndsutvecklingen. Där de-
finieras vilka principer som gäller för magasinering och gallring och vilka prio-
riteringar man har för förvärvet. En målsättning för beståndsutveckling definie-
rar också materialbeståndets storlek och sammansättning. Sammansättningen 
av material styrs av vilka målgrupper biblioteket har och vilka ämnen som ska 
vara representerade i beståndet. Ett effektivt sätt att beskriva en önskad äm-
nestäckning i beståndet är att definiera ämnenas anskaffningsnivå.39 Anskaff-
ningsnivån är en angivelse av hur omfattande och djupgående täckningen av 
ämnet ska vara, sett i förhållande till andra ämnen. Täckning av ett ämne inne-
bär hur beståndet ska vara sammansatt med hänsyn till språkbegränsning, tids-
begränsning, geografisk begränsning och på vilken nivå materialet ska vara 
(populärvetenskaplig litteratur, studentlitteratur eller litteratur för forsknings-
nivå). På detta sätt kan man planera den löpande beståndsutvecklingen i ämnet. 
En beskrivning av bibliotekets materialbestånd utifrån ämnenas anskaffnings-
nivåer är ett av de bästa redskapen för att skapa överblick över bestånden och 
ett bra verktyg i själva materialvalet.40 

För bibliotekarien som är ansvarig för materialvalet inom ett ämne är det 
viktigt att ha överblick över det befintliga materialutbudet för att kunna identi-
fiera material som är relevant för ämnet (s.k. retrospektivt materialval). Att 
kontinuerligt följa materialproduktionen inom ämnet är en förutsättning för det 
löpande materialvalet. Inom vissa ämnen vill användare ha litteratur framskaf-
fad på ett så tidigt stadium som möjligt. För att kunna uppfylla denna önskan 
måste bibliotekarien ha kännedom om vad som händer inom ämnet och kunna 
planera det framtida materialvalets inriktning. Om bibliotekarien har personliga 
kontakter med ämnets forskare är det lättare att följa strömningarna inom äm-
net och få konkreta inköpsförslag och synpunkter på bibliotekets service inom 
ämnet. 

Materialvalet inom ett ämnesområde ska bygga på kunskap om vilka typer 
av dokument som föredras inom området, vilka funktioner de tjänar, och vilka 
användarna är. Därför kan domänanalys, som bl.a. omfattar analyser av infor-
mationsstrukturer och av ämnets kvalitetsnormer, ge ett viktigt underlag för 
beslutsprocessen vid materialvalet. Det konkreta valet sker mellan olika slags 
material och dokumenttyper. Valet bygger på kunskap om medier och publika-
tionsformer i relation till ämnesområde och målgrupp. Ett ämne kan utveckla 

 
39 Hjørland 1995, s. 40. 
40 Hjørland 1995, s. 45. 
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sina egna dokumenttyper eller använder befintliga dokumenttyper för sina sär-
skilda behov, t.ex. kartor i geografi och domstolsbeslut i juridik. 

Relevans- och kvalitetskriterierna för material vid ett forskningsbibliotek är 
knutna till ämnenas traditioner vid universitetet och inom vetenskapssamfun-
det.41 Forskarsamfundet har rollen att producera ny forskning och kunskap och 
bära ansvaret för kvalitet och relevans. Det har utvecklats sätt att värdera kva-
liteten i forskning, t.ex. referee-systemet och recensioner. Enligt Hjørland bör 
bibliotekarien känna till dessa mekanismer för att kunna utnyttja dem själv vid 
materialvalet. De kunskapsteoretiska och vetenskapssociologiska perspektiven 
inom domänanalysen kan påverka materialvalet. 

Enligt Riitta Kärki kan en undersökning inte både beskriva ämnet och vara 
av praktisk nytta i biblioteksarbetet. Kärki slår fast att: ”En klar definition av 
undersökningens syfte är väsentlig: vid granskning av ett områdes kognitiva 
eller sociala struktur fäster man uppmärksamhet vid annat än i en undersökning 
där man t.ex. vill ha underlag för ett vetenskapligt biblioteks beståndspolitik.”42 

Detta är motsatsen till vad Hjørland argumenterar för: ”Et andet viktigt 
formål er at se bibliotekernes materialvalg som del af en mere generel viden 
om forskningsevaluering, selektion af viden og information og kvalitetsstyr-
ningsprocesser.”43 Och vidare: 

When we advocate domain studies as a new approach in IS, we are suggesting a theoreti-
cal integration of two contemporary lines of research in IS, which lacks such an integra-
tion: cognitive studies and such studies as bibliometric studies, which we have labelled 
predecessors to domain studies.44 

2.2 Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bildades 1977 genom sammanslagning av 
Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, Veterinärinrättningen i Skara och tre 
högskolor: Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan. 45 
Motivet för sammanförandet av jordbrukets högskolor var behovet av samver-
kan inom forskningen samt mellan utbildning och forskning. På detta sätt för-
bättrades också informationsverksamheten inom lantbruk gentemot alla aktörer 
på området.46 

 
41 Hjørland 1995, s. 91. 
42 Kärki 1998, s. 45. 
43 Hjørland 1995, s. 222. 
44 Hjørland & Albrechtsen 1995, s. 413. 
45 SLU:s hemsida: http://www.slu.se/dettaar/presentation/index.html. 
46 Statens offentliga utredningar 1991: 101, Landskap, näring, kunskap. Huvudbetänkande av utred-
ningen angående översyn av Sveriges lantbruksuniversitet. Stockholm, 1991, s. 17. 
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Verksamheten vid SLU är fördelad på ungefär 70 institutioner inom tre 
fakulteter: fakulteten för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk, vete-
rinärmedicinska samt skogsvetenskapliga fakulteten. Fakulteten för jordbruk, 
landskapsplanering och trädgårdsbruk är största fakultet med 1 432 anställda 
varav 949 forskare/lärare, 184 forskarstuderande och 2 100 studenter.47 

Universitets huvudverksamhet är förlagd till Alnarp, Skara, Skinnskatte-
berg, Ultuna och Umeå. Vid SLU arbetade 1999 totalt 3 110 personer, och 
drygt 4 250 studenter och 830 forskarstuderande får sin utbildning där.48 
Statsanslagen för 1999 var 1 072 mkr (50 procent av inkomsterna), externa 
anslag 602 mkr (37 procent) och universitets egna inkomster 225 mkr (12 pro-
cent). Kostnaderna för universitet fördelades på följande sätt: utbildning 
403 mkr (21 procent), forskning och forskarutbildning 1 310 mkr (70 procent), 
fortlöpande miljöanalys 97 mkr (5 procent) och information 75 mkr (4 pro-
cent). Bibliotekens andel av universitets kostnader 1997 var 2,07 procent. 

SLU är det enda universitetet i sitt slag i Sverige. Utbildningsprogrammen 
omfattar jordbruk, skogsbruk, veterinärmedicin, livsmedel, bioteknik, land-
skapsarkitektur, miljövård och ekonomi. Flera av dessa ämnen gränsar till 
samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi och historia. Ett tvärvetenskapligt 
synsätt breddar SLU:s kärnområde. Viktiga stödämnen är kemi, matematik och 
statistik.49 

Fakulteten för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk har sedan 
tillkomsten 1977 utvecklat och fört fram nya områden inom grundläggande 
biologisk forskning (bioteknik, molekylärbiologi och genetik). De biologiska 
vetenskaperna expanderar starkt. Detta beror bl.a. framstegen inom molekylär-
biologi och datateknik, vilka medfört att kunskapen om livsprocesserna ökat 
mycket.50 Lantbruksvetenskap är tillsammans med medicin och biologi de 
områden där Sverige ligger främst beträffande antalet internationellt publice-
rade vetenskapliga artiklar.51 

2.3 Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek - SLUB 
SLU-biblioteket (SLUB) består av tio enheter lokaliserade på fem orter: 
Alnarp, Skara, Skinnskatteberg, Umeå och Uppsala. 1999 hade SLUB 69 an-

 
47 SLU, hemsida för fakulteteten för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk: www.jltfak.slu.se. 
48 SLU:s hemsida: http://www.slu.se/dettaar/arsredovisning/index.html. 
49 Förvärvpolicydokument för SLU, 2000. 
50 SLU:s hemsida: http://www.slu.se/dettaar/strategi/pdf/forskstrat99.pdf. 
51 SOU 1991:101, s. 106. 



 24

ställda.52 Det fanns 654 809 monografier (tillväxt från 1998: 8 218 titlar). Anta-
let löpande seriella titlar var 4 942, varav 4 080 tidskrifter och årsböcker.53 
Antalet löpande seriella titlar minskade från 1998 till 1999 med 950 titlar. I 
löpande seriella titlar ingår tidningar, tidskrifter, årsböcker samt serier (rap-
portserier, kongresserier och monografiserier) Information om hur mycket en 
delmängd, t.ex. tidskrifter, minskade är inte tillgänglig.54 Driftkostnaderna för 
biblioteket under 1999 var 37 989 000 kr, vilket innebär en minskning med 
157 000 kr från 1998 De största utgifterna var lönerna med 21 354 000 kr (en 
minskning med 148 000) och förvärvskostnaderna med 10 265 000 kr (en ök-
ning med 1 634 000).55 

Vid SLUB har man formulerat mål och strategier för verksamheten. Enligt 
bibliotekets förvärspolicy strävar man efter ett i hög grad användarstyrt för-
värv. Förvärvet ska spegla användarnas behov och ska i möjligaste mån ske i 
samarbete med dessa. Biblioteket strävar efter att vara lyhört för nytillkomna 
ämnesområden och uppmärksamt på vilka ämnesområden som inte längre är 
aktuella.56 För att hålla ett bra och uppdaterat bestånd av forsknings- och 
student litteratur arbetar man för en aktiv medverkan av forskarna och lärarna i 
förvärvsprocessen, genom att ha kontaktpersoner på institutionerna och genom 
att besöka dessa. 

 SLUB:s verksamhet påverkas mycket av moderorganisationens behov. En 
annan påverkande faktor är att SLUB av BIBSAM (Kungliga bibliotekets av-
delning för nationell samordning och utveckling) utsetts till ansvarsbibliotek 
inom ämnesområdena lantbruk, skogsbruk, veterinärmedicin och miljövård. 
Ansvarsbiblioteken har ett nationellt ansvar för bestånds-, referens- och infor-
mationsservice, utvecklingsverksamhet och fortbildning inom sitt område.57 
Ibland ställer biblioteksanvändarna större förväntningar på ansvarsbiblioteken 
än vad som ursprungligen var syftet med ansvarsbibliotekssystemet. BIBSAM 
betonar att ansvarbiblioteksuppgiften är begränsad till de verksamheter som 
finansieras via BIBSAM-anslagen, vilka utgör bara några få procent av biblio-
tekens totala anslag och sällan används till att utöka förvärvsbudgeten. 58 I stäl-
let satsar biblioteken på att starta projekt som leder till bättre informationsför-

 
52 SLUB:s hemsida: http://www.bib.slu.se/bibliotek/statistik/slubsifr3.html. 
53 SLUB:s hemsida: http://www.bib.slu.se/bibliotek/statistik/slubsifr2.html. 
54 SLUB:s hemsida: http://www.bib.slu.se/bibliotek/statistik/slubsifr2.html. 
55 SLUB:s hemsida: http://www.bib.slu.se/bibliotek/statistik/slubsifr4.html. 
56 Förvärvpolicydokument för SLU, 2000. 
57 SLUB:s hemsida: http://www.bib.slu.se/bibliotek/ansvarsbibl.html. 
58 Persson, Olle, Forskningsbibliotek i utveckling. En studie av ansvarsbibliotek i Sverige, BIBSAM-
rapport nr 11, Stockholm, 1994. 
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sörjning och på så sätt gynnar biblioteksanvändaren på ett mer övergripande 
sätt. Vid SLUB är EPSILON-projektet ett exempel på ett sådant BIBSAM-
projekt, vars mål är att förbättra tillgången till information genom att publicera 
avhandlingar i elektronisk form. 

2.4 Flervetenskaplighet och tvärvetenskaplighet 

There is a subtle restructuring of knowledge in the late twentieth century. New division of 
intellectual labor, collaborative research, teaching, hybrid fields, comparative studies, in-
creased borrowing across disciplines and a variety of “unified”, “holistic” perspectives 
have created pressures upon traditional divisions of knowledge.59 

Med tvärvetenskaplig forskning menas sådan forskning som överskrider orga-
nisationsgränser och traditionella ämnesgränser. Man använder idéer och me-
toder från andra discipliner och det finns en samverkan mellan två eller flera 
vetenskaper. 

Tvärvetenskaplighet kan definieras med hjälp av en hierarkisk indelning. 
Emin Tengström urskiljer tre ambitionsnivåer i den tvärvetenskapliga forsk-
ningen. Den fler- eller mångvetenskapliga nivån innebär att man har en ge-
mensam tankeram. Flera forskare arbetar i samma projekt med ett tema men 
var och en har utgångspunkten från sitt eget ämne. Den genuint tvärveten-
skapliga nivån innebär arbete med frågeställningar som är nya eller behandlas 
ensidigt inom enskilda ämnen. Forskarnas strikt ämnesmässiga identitet modi-
fieras. Teorier och modeller appliceras från andra ämnen. På den ämnesbil-
dande nivån bildas nya begrepp, och egna teorier för ämnet växer fram. 60 På 
detta sätt kan det uppstå nya ämnen genom att specialiteter avskiljs från 
moderämnet eller att två etablerade ämnen utvecklar gränsområdet till ett nytt 
vetenskapsområde, t.ex. biokemi ur biologi och kemi.61 Med etablerade ämnen 
menas ämnen som hålls samman av intellektuell tradition, av en gemensam 
begreppsvärld, modeller och teorier. 

Jordbruk kan ses som ett mångvetenskapligt ämne som stödjer sig på de 
naturvetenskapliga ämnena. Det finns ämnen som befinner sig inom den ge-
mensamma ramen ”att forska om biologiska resurser och deras hållbara ut-
nyttjande,” men utgångspunkterna är varierande, t.ex. växter och växtförädling, 

 
59 Klein, Julie Thompson, Interdisciplinarity. History, Theory & Practice, Detroit, 1990, s. 11. 
60 Tengström, Emin, ”Biblioteks- och informationsvetenskap – ett fler- eller tvärvetenskapligt område?”, 
Svensk biblioteksforskning, 1993:1, s. 12. 
61 Tengström 1993, s. 10. 
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husdjursgenetik och markvetenskap. Jordbruk kan beskrivas som en domän 
med två kärnor: en allmänvetenskaplig och oftast na turvetenskaplig grund-
forskningsdel och en SLU-specifik, tillämpad del. Tillämpad forskning är 
forskning som söker ny kunskap med bestämd tillämpning i sikte, till skillnad 
från grundforskning, som söker ny kunskap utan något specifikt ändamål. 

2.5 Lantbruk, jordbruk och agrikultur 
Vad heter ämnet egentligen? I Nationalencyklopedins ordbok förklaras lant-
bruk som ”yrkesmässig växtodling och husdjursskötsel för produktion av 
föda”.62 Jordbruk är enligt ordboken ”yrkesmässigt odlande av jord, ibland 
inklusive kreatursskötsel och skogsbruk”, 63 och agrikultur definieras som ”jord-
bruk, särskilt om näringsgrenen i dess helhet”. 64 Någon helt entydig definition 
av dessa termer finns inte att tillgå. Den exakta innebörden varierar beroende 
på vem som använder respektive uttryck, var, när och i vilket sammanhang. 
Det faktum att ’lantbruk’ förekommer i Sveriges Lantbruksuniversitets namn 
och ’jordbruk’ förekommer i fakultetsnamnet (fakulteten för jordbruk, land-
skapsplanering och trädgårdsplanering) kunde tolkas så att det övergripande 
begreppet för skogsbruk, jordbruk och husdjurskötsel och veterinärmedicin är 
lantbruk och att jordbruk är underordnat i förhållande till detta. I min uppsats 
kommer jag att följa fakultetsindelningen av ämnen vid SLU och kalla ämnet 
för undersökningen ’jordbruk’, innefattande husdjursrelaterade ämnen (dock 
inte veterinärmedicin), men inte skogliga ämnen. När jag översätter engelskans 
’agriculture’ översätts det till ’agrikultur’. 

Jordbruk innefattar flera delområden. Med delområden menar jag olika 
ämnen (som forskas och studeras) inom jordbruk, såsom växtbiologi, moleky-
lärbiologi, husdjursgenetik, markvetenskap och livsmedelsvetenskap. Genom 
att undersöka vilket delområdes litteratur forskare inom domänen jordbruk 
utnyttjar kan man utröna vilket delområde som har störst inflytande inom do-
mänen. Relationerna mellan delområden kan sålunda belysas med hjälp av 
källanalys. Olika ämnen är olika stora vid fakulteten. Denna indelning speglar 
jordbruksforskningens inriktning i Sverige. För bibliotekets förvärv är det vik-
tigt att veta hur mycket man ska satsa på olika delområdens material. Likaså är 
det viktigt att känna till olika delområdens behov av olika material (monogra-

 
62 Nationalencyklopedins ordbok , Göteborg och Höganäs, 2000. 
63 NE:s ordbok . 
64 NE:s ordbok . 
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fier eller tidskrifter) och hur stor efterfrågan på äldre material är inom ett visst 
ämne. 

2.6 Resultat av undersökningen 
När man analyserar hänvisningar till tidskrifter möter man olika problem. För-
fattarna har olika sätt att förkorta tidskrifternas namn. För att vara säker på att 
jag hittat rätt tidskrift har jag använt citeringsindex-databaserna och sökt arti-
keln som refererats och på så sätt fått det fullständiga namnet på tidskriften. 
Tyvärr har databaserna inte äldre material än från 1986 och dessutom finns inte 
alla tidskrifter med i databaserna. I sådana fall har jag i fö rsta hand sökt på 
SLU:s hemsida, där man har en sökmöjlighet för förkortningar av tidskrifter 
som ingår i SLU:s bestånd. I andra hand har jag sökt på två internetsidor, 
”Journal Abbreviation Sources” 
(www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/JAS.htm) och ”The Internet 
Directory of Publications” (www.publist.com). Jag har även använt LIBRIS 
med avancerad sökning som har utökats med utländsk titelinformation. 65 Man 
kan söka i LIBRIS med förkortningar genom att trunkera ord. Jag har även sökt 
i andra bibliotekskataloger som man har tillgång till via Uppsala universitets-
biblioteks hemsida.66 Om jag inte lyckats identifiera tidskriften med dessa 
hjälpmedel har jag till slut vänt mig till SLUB. 67 

Definitionen av vad som skall betraktas som tidskrifter är svår. Detta bely-
ses med hjälp av följande två exempel. Är Proceedings of the Japan Academy 
och Technical Bulletin of United States Department of Agriculture tidskrifter, 
konferenstryck, rapporter eller monografier? Jag har tillämpat den formella 
katalogiseringen i LIBRIS och använder den publikationstyp man anger där. I 
huvudposten i LIBRIS för Technical Bulletin of United States Department of 
Agriculture ger man uppgiften: ”Detta är en skriftserie” och i marc-posten ser 
etikettfältet ut på följande sätt: ”000 c f”. I detta fall är det alltså frågan om en 
monografi. Proceedings of the Japan Academy har katalogiserats som tid-
skrift/årsbok ( i marc-posten: ”000 c g”). En annan sak man kan undra över är 
att årsböcker i LIBRIS hamnar under samma beteckning som tidskrifter. Å 
andra sidan finns det små stencilliknande skrifter som bara för att delarna till-

 
65 Biblioteksdatabasen LIBRIS hemsida: http://www.libris.kb.se. 
66 Uppsala universitetsbiblioteks hemsida: http://w3.ub.uu.se. 
67 e-postkommunikation med bibliotekarie Sven Erik Berving vid SLU. 
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delats självständiga titlar i LIBRIS kategoriseras på samma sätt som monogra-
fier. 68 

Hänvisningar som är ofullständiga eller felaktiga har lämnats utanför un-
dersökningen. Med detta menas hänvisningar som har givits utan årtal eller 
utan tidskriftens namn och hänvisningar där tidskriftens namn har förkortats så 
att det kan tolkas på flera olika sätt och det inte går att verifiera hänvisningen 
på databaserna för citeringsindex. 

Den följande redovisningen av undersökningen påbörjas med att visa vilka 
delämnen som ingår i undersökningen, hur många avhandlingar i olika deläm-
nen som finns med, samt hur många hänvisningar som finns i avhandlingarna. 
Sedan följer analysen av hänvisningar med redovisning av hur mycket man har 
hänvisat till monografier respektive tidskrifter. Först ges resultaten för domä-
nen och sedan redovisas resultaten för delämnena. Nästa steg i analysen rör 
hänvisningar till tidskrifter. Först redovisas de mest citerade tidskrifterna i do-
mänen jordbruk och sedan de tio mest citerade tidskrifterna i de delämnen som 
har minst två avhandlingar. Sista delen av undersökningen består av redovis-
ningar av det hänvisade materialets ålder. 

2.6.1 Delområden 
Inom domänen jordbruk kan man skilja mellan grundläggande ämnen såsom 
mikrobiologi, molekylärbiologi och kemi och tillämpade ämnen som växtpa-
tologi, husdjursgenetik och husdjurens utfodring och vård.69 Vid fakulteten för 
jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsplanering publicerades 56 avhand-
lingar i serien Agraria 1998. Alla är sammanläggningsavhandlingar. En sam-
manläggningsavhandling består av ett antal artiklar som ofta är tidigare publi-
cerade i vetenskapliga tidskrifter. Den första delen av avhandlingarna är en 
sammanfattning som bygger på artiklarna. En traditionell avhandling i huma-
nistiska och samhällsvetenskapliga ämnen består av ett längre verk. Hänvis-
ningarna jag undersöker är hänvisningar i sammanfattningsdelen. Avhandling-
arna i min undersökning publicerades inom 19 olika delområden inom jord-
bruk. I tabell 1 redovisar jag i första kolumnen vilka ämnen som ingår i under-
sökningen och i andra kolumnen hur många avhandlingar som har publicerats 
inom respektive ämnen. I den tredje kolumnen redovisas hur många hänvis-
ningar i avhandlingarna i respektive ämne det finns sammanlagt. I ämnet växt-
biologi har det alltså publicerats tolv avhandlingar och dessa tolv avhandlingar 

 
68 e-postkommunikation med Sven Erik Berving, 2001-03-02. 
69 Telefonsamtal med 1:e byråsekreterare Marianne Wiklund vid SLU, 2001-03-20. 
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har sammanlagt 1 601 hänvisningar. På sista raden i tabellen redovisas den to-
tala mängden hänvisningar som ingår i undersökningen, alltså 5 814 hänvis-
ningar i 56 avhandlingar. 

 
Tabell 1 
Antal avhandlingar och hänvisningar per ämne 

 
Ämne     avhandlingar      hänvisningar 
Växtbiologi     12         1 601 
Livsmedelsvetenskap   5            545 
Markvetenskap     5            418 
Husdjursgenetik     5            262 
Molekylärbiologi    4            419 
Ekonomi      3            206 
Husdjurens utfodring   3            506 
Lantbruksteknik     3            223 
Växtpatologi     3            375 
Kemi       2            122 
Mikrobiologi     2            297 
Radioekologi     2            119 
Djurfysiologi     1             90 
Hortikulturell växt- 
förädling      1            76 
Ekologi & 
Växtproduktionslära   1            67 
Norrländsk 
Jordbruksvetenskap    1            86 
Statistik        1            86 
Vattenbruk       1          114 
Växtvetenskap     1          202 
Totalt          56             5 814 

Det största ämnet är växtbiologi, med tolv avhandlingar. Ämnet kommer att ha 
en stor inverkan på undersökningen, eftersom att det har så mycket mer mate-
rial än andra ämnen. Jag har ändå medvetet valt att undersöka allt material från 
ett år inom hela domänen jordbruk, för att kunna få en bild av helheten som 
består av delar som inte är lika stora. De olika storlekarna hos delområdena i 



 30

domänen är verkliga skillnader som speglar forskningens inriktning. Slutsatsen 
som kan dras är att växtbiologi är ett stort ämne i domänen jordbruk och av 
särskild vikt. Detta påverkar förvärvet hos bibliotek. Behovet av material i 
växtbiologi är stort. 

2.6.2 Hänvisningar till olika publikationstyper 
Man har visat att i naturvetenskaperna utnyttjas tidskrifter i stor utsträckning. I 
en tidigare nämnd undersökning av Sherri Edwards om polymerteknologi, 
gällde 72,8 procent av hänvisningarna tidskrifter.70 I Rosalind Walcotts 
undersökning i ämnet biologi, som jag presenterat ovan, var andelen hänvis-
ningar till tidskrifter 91 procent.71 Också i min undersökning hänvisade man 
mest till tidskrifter. Av det totala antalet hänvisningar, 5 814, var 4 521 hänvis-
ningar till tidskrifter (77,8 procent). Monografier hänvisade man till 1 293 
gånger (22,2 procent). I monografikategorin ingick 83 konferenstryck, 173 
rapporter och 82 avhandlingar. SLU:s avhandlingar (42 hänvisningar) och rap-
portserier (69 hänvisningar) citerades relativt mycket. Detta kan bero på att 
största delen av jordbruksforskningen i Sverige bedrivs vid SLU. Det kan 
också bero på att material som producerats vid det egna universitetet är lätt att 
få tag på i SLU:s bibliotek, som t.ex. har avhandlingar i tre exemplar i bestån-
det. För biblioteket är det naturligtvis väsentligt att veta att materialet från det 
egna universitetet är efterfrågat, och det ska finnas i biblioteket. Samtidigt mo-
tiverar detta de projekt som strävar efter elektronisk publicering av avhand-
lingar, uppsatser och rapportserier. Om elektronisk publicering leder till att 
mängden tryckta avhandlingar, uppsatser och rapporter minskar i biblioteket är 
det en process som sparar bibliotekets resurser utan att försämra tillgänglig-
heten till information. 

I tabell 2 redovisas hur mycket man i de olika delämnena inom jordbruk 
har hänvisat till monografier och tidskrifter. I den första kolumnen ges ämnets 
namn. I den andra kolumnen ges det sammanlagda antalet hänvisningar till 
tidskrifter, först i absoluta tal och sedan i procent. I den tredje kolumnen ges 
det sammanlagda antalet hänvisningar i ämnet till monografier, först i absoluta 
tal och sedan i procent. Längst till höger finns det totala antalet hänvisningar i 
ämnet. 

 
70 Edwards 1999. 
71 Walcott 1994, s. 4. 
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Tabell 2 
Hänvisningar till tidskrifter och monografier 

 
Ämne 

 

  

Tidskrifter, 

antal 

 

Tidskrifter, 

procent 

 

Monograf., 

antal 

 

Monograf., 

procent 

 

Totalt, 

antal 

 

Växtbiologi 1 382 86,3 219 13,7 1 601 

Livsmedelsvetenskap 442 81,1 103 18,9 545 

Markvetenskap 292 69,9 126 30,1 418 

Husdjursgenetik 185 70,6 77 29,4 262 

Molekylärbiologi 401 95,7 18 4,3 419 

Ekonomi  88 42,7 118 57,3 206 

Husdjurens utfodring 408 80,6 98 19,4 506 

Lantbruksteknik 135 60,5 88 39,5 223 

Växtpatologi 290 77,3 85 22,7 375 

Kemi 116 95,1 6 4,9 122 

Mikrobiologi 247 83,2 50 16,8 297 

Radioekologi  48 40,3 71 59,7 119 

Djurfysiologi  73 81,1 17 18,9 90 

Hortikulturell växt - 

Förädling 

 

 69 

 

90,8 

 

  7 

 

9,2 

 

76 

Ekologi & 

Växtproduktionslära 

 

 27 

 

40,3 

 

   40 

 

59,7 

 

67 

Norrländsk 

Jordbruksvetenskap 

 

 58 

 

67,4 

 

   28 

 

32,6 

 

86 

Statistik  33 38,4    53 61,6 86 

Vattenbruk  66 57,9    48 42,1 114 

Växtvetenskap 161 79,7    41 20,3 202 

Totalt  4 521  1 293  5 814 

Mediabudgeten för året 2001 är totalt 10 558 000 kr. Till tidskrifter används 80 
procent av budgeten och till monografier drygt 10 procent och knappt 10 pro-
cent till databaser. Procenttalen har varit oförändrade de senaste åren, men an-
delen monografier har ökat det sista året.72 Min undersökning visar att inom 
domänen jordbruk är denna satsning på tidskrifter riktig. När man tittar på 

 
72 e-postkommunikation med bibliotekarie Eva Söderbaum vid SLU, 2001-04-26. 



 32

olika delområden inom jordbruk kan man upptäcka skillnader. Den största an-
delen tidskriftshänvisningar hade molekylärbiologi (95,7 procent), kemi (95,1 
procent) och växtbiologi (86,3 procent). Monografier har varit en viktigare 
informationskälla än tidskrifter i fyra ämnen, ekonomi (57,3 procent monogra-
fier), radioekologi (59,7 procent monografier), växtproduktionslära (59,7 pro-
cent monografier) och statistik (61,6 procent monografier). Man måste komma 
ihåg att undersökningsmaterialet i växtproduktion och i statistik bara består av 
en avhandling och att det inte går att dra några generella slutsatser från ett så 
litet underlag. 

I ämnen som har tendensen att hänvisa mer till monografier finns det behov 
att undersöka om man tar hänsyn till detta vid förvärvet. 

2.6.3 De viktigaste tidskrifterna 
Tidskrifter hänvisades till 4 521 gånger. Man hänvisade till 967 olika tidskrif-
ter. Med andra ord behövdes det 967 olika tidskrifter för att kunna möta det 
behov som doktorander i jordbruk hade i sin informationssökning. Drygt hälf-
ten, 495 tidskrifter (51,2 procent), citerades bara en gång. 56 tidskrifter (16,3 
procent) citerades två gånger och 70 tidskrifter (7,2 procent) citerades tre 
gånger. 

I bibliometriska studier har det visat sig att en liten mängd kärntidskrifter 
innehåller en betydande del av artiklarna inom ett ämnesområde. Resten av 
artiklarna sprider sig till ett stort antal tidskrifter. Detta fenomen kallas Brad-
fords lag om spridning efter S. C. Bradford, som var den förste att beskriva 
den. 73 Om man delar hänvisningar i tre zoner som var och en innehåller ungefär 
lika många hänvisningar, ökar antalet citerade tidskrifter per zon i förhållandet 
1:n:n2. I min undersökning innehåller den första zonen 25 tidskrifter och den 
andra 132. Då borde den tredje zonen innehålla 697 tidskrifter om storleksför-
hållandet mellan den andra och den tredje zonen ska vara som förhållandet 
mellan den första och den andra zonen. 74 I min undersökning innehåller den 
tredje zonen 810 tidskrifter istället för 697. Detta kan förklaras med att många 
tidskrifter citerades bara en gång. Idén att illustrera Bradfords lag med hjälp av 
en pyramid (figur 2) har jag fått från Ingegerd Rabows föredrag i Ultunabib-
lioteket hösten 2001.75 

 
73 Bradford, S. C., ”Sources of Information on Specific Subjects”, Engineering 137, 1934, s. 86. 
74 Den första zonen innehåller 25 tidskrifter, den andra zonen innehåller 25 x 5,28 = 132 tidskrifter och 
den tredje zonen borde innehålla 132 x 5,28 = 697 tidskrifter. 
75 Karolinska Institutets biblioteks hemsida: http://kib.ki.se/info/proj_pub. 
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Figur 2. Bradfors lag om spridning tillämpad i min undersökning 

 
 
 
1 522 hänvisningar  25 tidskrifter 
 
1 521 hänvisningar 132 tidskrifter 
 
1 478 hänvisningar 810 tidskrifter 
 
 
Tidskriftskärnan består av 25 tidskrifter som står för en tredjedel av hän-

visningarna, dvs. pyramidens översta zon i figur 2. Om tidskriftskärnan inne-
håller många tidskrifter tyder detta på att ämnet är heterogent. I en undersök-
ning av Sara von Ungern-Sternberg har hon fått en kärnzon för agrikultur som 
innehåller 30 av de 218 tidskrifter som ingick i undersökningen, alltså 13 pro-
cent. Jämförelsevis fick hon en kärnzon för mikrobiologi som innehöll 4,8 pro-
cent (6 tidskrifter) av de 126 citerade tidskrifterna, och för botanik en kärnzon 
som innehöll 7,1 procent (16 tidskrifter) av 226 tidskrifter. von Ungern-
Sternberg drar slutsatsen att agrikultur är ett heterogent ämnesområde.76 I min 
undersökning om domänen jordbruk omfattar kärnzonen 2,6 procent av alla de 
967 tidskrifter som ingick i undersökningen. Detta innebär att domänen, så som 
jag har den definierat denna genom valet av undersökningsmaterial, är homo-
gen. 

I tabell 3 nedan redovisas de 64 viktigaste tidskrifterna, som står för 50 
procent (2 268 hänvisningar) av alla hänvisningar till tidskrifter. Listan inne-
håller alltså hela kärnområdet i figur 2 och en del av den andra zonen. Tid-
skrifterna är ordnade i fallande ordning, från de mest citerade till mindre cite-
rade. I tabell 3 ges först tidskriftens namn, sedan antalet hänvisningar som tid-
skriften har erhållit. I den tredje kolumnen ges antalet ämnen som har hänvisat 
till tidskriften i fråga. Detta anser jag vara viktig information, då ämnena är 
olika mycket representerade i undersökningen. Om tidskrifterna citerats inom 
flera delämnen är detta en bekräftelse på att tidskriften är viktig för domänen 
jordbruk. Alltså, på den första raden redovisas att tidskriften Plant Physiology 

 
76 von Ungern-Sternberg, Sara, Verktyg för planering av tvärvetenskaplig informationsförsörjning, 1994, 
s. 152. 
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citerats 159 gånger inom fyra olika delämnen. En fullständig redovisning av 
vilka ämnen som hänvisat till tidskrifter finns i första bilagan i slutet av uppsat-
sen. I texten nämns de tidskrifter som har citerats av minst sex delämnen. 

För biblioteket är det värdefullt att veta om en tidskrift används inom flera 
ämnen. Kontakter som biblioteket har med ämnesspecialister vid universitet 
riktar sig ofta till en eller några institutioner åt gången. Då kan det vara svårt att 
få en uppfattning om vilka tidskrifter som är gemensamma för olika delämnen i 
en domän, speciellt om dessa tidskrifter inte hör till tidskriftskärnan. Ännu svå-
rare är det att få information om vilka tidskrifter som används inom flera olika 
domäner. 
 
Tabell 3 
De mest citerade tidskrifterna 

 
Tidskriftens namn       hänvisningar      ämnen 
Plant Physiology        159      4 
The Plant Cell          97      2 
Science            91      8 
The Journal of Biological Chemistry     89      5 
Proceedings of the National Academy 
of Science of the USA        89      6 
Applied and Environmental Microbiology   70      5 
Nature            67      9 
Phytopathology          64      3 
Poultry Science          64      3 
Journal of Bacteriology        63      5 
Journal of Animal Science       58      5 
Theoretical and Applied Genetics     57      4 
Plant Molecular Biology        56      1 
Planta            53      2 
Journal of Dairy Science       52      6 
Physiologia Plantarum        52      3 
Biochemistry          50      4 
The Plant Journal         48      1 
Molecular Plant-Microbe Interactions     44      3 
Journal of Molecular Biology      39      3 
Plant and Soil          37      4 
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Annual Review of Phytopathology     33      3 
Molecular and General Genetics      31      3 
Cell            30      2 
Canadian Journal of Botany       29      5 
Annual Review of Plant Physiology and 
Molecular Biology         27      1 
Molecular Microbiology        27      2 
Soil Biology & Biochemistry      26      3 
Avian Diseases          24      1 
Swedish Journal of Agricultural Research   24      5 
Acta Agriculturae Scandinavica      23      7 
Canadian Journ. of Fisheries & Aquatic Science  23      2 
Embo Journal          23      3 
Hereditas           23      1 
Journal of Agricultural and Food Chemistry   23      6 
Journal of the American Chemical Society   23      3 
Cereal Chemistry         22      5 
Soil Science Society of America Journal    21      3 
Phytochemistry          20      4 
Plant Systematics and Evolution      20      1 
Water Research          20      2 
Carbohydrate Research        20      5 
Genome           19      2 
FEBS Letters          18      4 
Plant Diseases          18      2 
Plant Science           18      2 
Nordic Journal of Botany       18      2 
Journal of the Science of Food and Agriculture  18      2 
Livestock Production Science      17      2 
Plant, Cell and Environment        17      4 
Water Science and Technology      17      2 
Structure           16      1 
Starch-starke          16      1 
Plant and Cell Physio logy       16      1 
Lipids            16      3 
European Journal of Biochemistry     15      5 
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Biochemical and Biophysical Research 
Communication          15      4 
Animal Production         15      3 
Milchwissenschaft         15      1 
Soil and Tillage Research       15      2 
Journal of Food protection       15      5 
Biochemical Journal        14      4 
Health Physics          14      1 
Journal of Environmental 
Economics and Management      14      1 

Jag har undersökt vilket ämne tidskriften anses behandla, enligt Ulrich’s Perio-
dicals Directory. 77 Detta innehåller information om tidskrifter, t.ex. om en tid-
skrift är kvalitetsgranskad, vem som publicerar tidskriften, om tidskriften finns 
som elektronisk resurs och tidskriftens ämnesområde och klassifikation efter 
Deweys klassifikationssystem. I den andra bilagan redovisas de 64 mest cite-
rade tidskrifternas ämnesområden. 

De tre tidskrifter som har citerats av många delämnen i undersökningen har 
en övergripande profil och innehåller artiklar inom olika vetenskaper. Nature 
citeras av nio delämnen: växtbiologi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap, 
markvetenskap, mikrobiologi, husdjursfysiologi, husdjurens utfodring och 
vård, husdjursgenetik och växtpatologi. Science citeras av åtta ämnen: växt-
biologi, molekylärbiologi, djurfysiologi, husdjurens utfodring och vård, hus-
djursgenetik, livsmedelsvetenskap, markvetenskap och norrländsk jordbruks-
vetenskap. Proceedings of the National Academy of Science of USA citeras av 
sex delämnen: växtbiologi, molekylärbiologi, husdjursgenetik, växtpatologi, 
mikrobiologi och kemi. 

Journal of Dairy Science, Acta Agriculturae Scandinavica och Journal of 
Agricultural and Food Chemistry är agrikulturtidskrifter, och de används mest 
av tillämpade ämnen. Journal of Da iry Science citerades av sex delämnen: 
livsmedelsvetenskap, husdjursgenetik, djurfysiologi, husdjurens utfodring och 
vård, norrländsk jordbruksvetenskap och växtbiologi. Acta Agriculturae Scan-
dinavica citerades av sju delämnen: växtbiologi, markvetenskap, husdjurgene-
tik, norrländsk jordbruksvetenskap, växtpatologi, mikrobiologi och husdjurens 

 
77 Ulrich’s Periodicals Directory (databas), via Uppsala universitets hemsida: http://w3.ub.uu.se. 
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utfodring och vård. Journal of Agricultural and Food Chemistry citerades av 
sex ämnen: livsmedelsvetenskap, hortikulturell växtförädling, kemi, husdjurens 
utfodring och vård, lantbruksteknik och växtbiologi. 

I undersökning hänvisades det till 967 tidskrifter. SLUB har alla titlar som 
ingår i de 64 mest hänvisade tidskrifterna. Av alla undersökningens tidskrifter 
finns 776 i SLUB (80,2 procent). Av de tidskrifter som citerades i undersök-
ningen men saknades i biblioteket (dvs. 967–776=191) citerades 133 en gång, 
37 två gånger, elva tre gånger, och sex hänvisades fyra gånger. 

2.6.4 De tio mest citerade tidskrifterna i ämnen med minst två avhand-
lingar 

 
Tabell 4 
De tio mest citerade tidskrifterna i växtbiologi 

 
Tidskriftens namn                        hänvisningar            tidskriftens ämne 
Plant Physiology      154 Biologi: botanik  
Plant Cell         95 Biologi: cytologi, histologi 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences of USA       63 

 
Vetenskap: övergripande 

Plant Molecular Biology      56 Biologi 
Science          56 Vetenskap: övergripande 
Planta          52 Biologi: botanik  
Physiologia Plantarum      50 Biologi: botanik  
The Plant Journal       48 Biologi: botanik  
Theoretical and Applied Genetics   46 Biologi: genetik 
Journal of Bacteriology      41 Biologi: mikrobiologi 
 
Inom växtbiologi citerades 207 tidskrifter och 97 av dessa citerades bara en 
gång (46,8 procent). SLUB saknar 17 citerade tidskrifter. Femton av de som 
fattades i beståndet citerades en gång och två citerades två gånger. SLUB har 
alltså 91,7 procent av tidskrifterna som citerades i ämnet. Detta kan kanske 
anses vara en alltför bra täckning. Biblioteket har många tidskrifter som citera-
des bara en gång, vilket tyder på att de inte hör till de viktigaste tidskrifterna 
för doktorander. Det har visats i tidigare studier att doktorandernas forsk-
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ningsinriktning följer inriktningen på institutionen och kan anses representera 
den institutionella nivån bra.78 I växtbiologi borde man undersöka hur viktiga 
dessa tidskrifter som hänvisades bara en gång är för andra användargrupper 
(studenter) och andra ämnen utanför domänen. 

I Ulrich’s Periodicals Directory är åtta av de tio mest hänvisade tidskrif-
terna i växtbiologi biologitidskrifter och alltså naturvetenskapliga tidskrifter. 
Två tidskrifter, Science och Proceedings of the National Academy of Sciences 
of USA, har artiklar inom flera vetenskapliga ämnesområden. Dessa två tid-
skrifter finns bland de tio mest citerade även i ämnet molekylärbiologi. Biblio-
teket har alla de tio mest refererade tidskrifterna i växtbiologi, både i elektro-
nisk och tryckt form. 

 
Tabell 5 
De tio mest citerade tidskrifterna i livsmedelsvetenskap 

 
Tidskriftens namn                     hänvisningar              tidskriftens ämne 
Journal of Dairy Science    40 Agrikultur: mejeriproduktion  
Starch         16 Kemi: organisk kemi 
Milchwissenschaft      15 Agrikultur 
Journal of Agricultural and 
Food Chemistry        14 

 
Agrikultur: spannmål och jord 

Cereal Chemistry      14 Livsmedel & livsmedelsprod. 
Carbohydrate Research     14 Kemi: organisk kemi 
Journal of AOAC International   12 Kemi: analytisk kemi 
Lipids   11 Biologi: biokemi 
Journal of Dairy Research    10 Agrikultur: mejeriproduktion 
Journal of Food Science       9 Livsmedel & livsmedelsprod. 

 
Inom livsmedelsvetenskap citerades 156 tidskrifter, varav 87 citerades en gång 
(55,8 procent). I SLUB saknas 32 tidskrifter som citerades. Tjugo tidskrifter av 
de som inte fanns i biblioteket citerades en gång, sex citerades två gånger, fyra 
citerades tre gånger och två citerades fyra gånger. Dessa är Scienza e techica 
lattiero-casearia och Reviews in Fish Biology and Fisheries. Hänvisningar till 
material på andra språk än engelska, nordiska språk, tyska eller franska är få 

 
78 Zipp 1996, s. 340. 
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och behovet av sådant material är litet. SLUB hade 79,5 procent av tidskrif-
terna som efterfrågades i undersökningen. 

Fyra av dessa tio mest refererade tidskrifter är klassade som jordbrukstid-
skrifter i Ulrich’s Periodicals Directory, och två som tidskrifter i livsmedels-
vetenskap. Doktorander har även utnyttjat kemitidskrifter (tre tidskrifter) i sin 
forskning. SLUB har fem av de tio mest refererade tidskrifterna i både elektro-
nisk och tryckt form. 

 
Tabell 6 
De tio mest citerade tidskrifterna i markvetenskap 

 
Tidskriftens namn                           hänvisningar        tidskriftens ämne 
Plant and Soil        22 Biology: botanik 
Soil Science Society of America Journal  19 Agrikultur:spannmål&jord 
Acta Agriculturae Scandinavica    13 Agrikultur:spannmål&jord 
Soil and Tillage Research     13 Agrikultur 
Swedish Journal of Agricultural Research 11 Agrikultur 
Soil Use and Management      10 Agrikultur:spannmål&jord 
Soil Biology & Biochemistry      9 Biologi: biokemi 
Journal of Soil Science        8 Agrikultur:spannmål&jord 
Ecological Modelling        7 Miljöstudier 
Agriculture, Ecosystems & Environment     6 Agrikultur  
 
Inom markvetenskap citerades 105 tidskrifter varav 56 (53,3 procent) citerades 
en gång. Nio titlar som citerades en gång fattades i biblioteket. SLUB hade 
91,4 procent av det som citerades. 

I Ulrich’s Periodicals Directory är sju av de mest refererade tidskrifterna 
klassade som jordbrukstidskrifter, två som biologitidskrifter och en som miljö-
tidskrift. SLUB har sju tidskrifter av dessa tio både i elektronisk och tryckt 
form. 

 
Tabell 7 
De tio mest citerade tidskrifterna i husdjursgenetik 

 
Tidskriftens namn                       hänvisningar            tidskriftens ämne 
Poultry Science        20 Agrikultur: djuruppfödning 
Journal of Animal Science     13 Agrikultur: djuruppfödning 
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British Poultry Science      11 Agrikultur: djuruppfödning 
Journal of Animal Breeding and Genetics   9 Agrikultur: djuruppfödning 
Evolution           7 Biologi: genetik 
Theoretical and Applied Genetics     5 Biologi: genetik 
Journal of Dairy Science       5 Agrikultur: mejeriproduktion 
Journal of Theoretical Biology      5 Biologi 
Livestock Production Science      4 Agrikultur: djuruppfödning 
Animal Behaviour         4 Biologi: zoologi, vet. medicin 

 
Inom husdjursgenetik citerades 77 tidskrifter varav 45 citerades en gång (58,4 
procent). Sex tidskrifter fattades i biblioteket. Tre tidskrifter av dem som inte 
fanns i biblioteket citerades två gånger och tre citerades en gång. Biblioteket 
hade 92,2 procent av det som efterfrågades av doktoranderna. De två mest cite-
rade tidskrifterna är desamma som i husdjurens utfodring. Ämnena har även en 
tredje gemensam tidskrift, Livestock Production Science. 

Sex av de tio mest refererade tidskrifterna i husdjursgenetik är klassade 
som jordbrukstidskrifter i Ulrich’s, och fyra är biologitidskrifter. 
 
Tabell 8 
De tio mest citerade tidskrifterna i molekylärbiologi 

 
Tidskriftens namn                    hänvisningar           tidskriftens ämne 
The Journal of Biological Chemistry  54 Biologi: biokemi 
Biochemistry       40 Biologi: biokemi 
Journal of Molecular Biology   37 Biologi: biokemi 
Science         24 Vetenskap: övergripande 
Journal of the American 
Chemical Society      19 

 
Kemi 

Nature         18 Vetenskap: övergripande 
Proceedings of the National Academy 
of Science of the United States   17 

 
Vetenskap: övergripande 

Structure        15 Biologi 
Protein Science       13 Biologi: biokemi 
Journal of Bacteriology     10 Biologi: mikrobiologi 

 
Inom molekylärbiologi citerades 87 tidskrifter varav 43 citerades en gång (52,4 
procent). Åtta tidskrifter som citerades fanns inte i biblioteket. Två av dessa 
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citerades flera gånger, Protein Science citerades 13 gånger och Acta Crystallo-
graphica citerades sex gånger. Två tidskrifter citerades fyra gånger och fyra 
tidskrifter en gång. I biblioteket fanns 90,8 procent av de citerade tidskrifterna. 

I molekylärbiologi har doktoranderna mest använt biologitidskrifter och 
tidskrifter med ett övergripande ämnesområde. Det finns inga jordbrukstid-
skrifter med bland de tio mest citerade tidskrifterna, vilket tyder på att forsk-
ning på doktorandnivå i mikrobiologi vid SLU stödjer sig på naturvetenskap-
liga ämnen. Nio av tio tidskrifter finns i både elektronisk och tryckt form vid 
biblioteket. 

 
Tabell 9 
De tio mest citerade tidskrifterna i ekonomi 

 
Tidskriftens namn                           hänvisningar          tidskriftens ämne 
Journal of Environmental Economics 
and Management       14 

 
Miljövård 

American Journal of Agricultural 
Economics         10 

Agrikultur: lantbrukseko-
nomi 

Ambio            4 Vetenskap: övergripande 
European Review of Agricultural 
Economics           4 

Agrikultur: lantbrukseko-
nomi 

Land Economics         4 Agrikultur: lantbruksekon. 
Natural Resources Journal       4 Miljövård 
American Economic Review      3 Ekonomi 
Environmental and Resource Economics    3 Miljövård 
Journal of Economic Perspectives     3 Ekonomi 
Economic Journal         2 Ekonomi 
 
Inom ekonomi citerades 39 tidskrifter, varav 22 citerades bara en gång (56,4 
procent). I biblioteket saknas sju tidskrifter som citerades. Tre av dessa citera-
des en gång och två citerades två gånger. SLUB täcker 82 procent av de tid-
skrifter som doktoranderna använde i sin forskning i ekonomi. 

Ekonomin har inga kärntidskrifter gemensamma med andra ämnen i domä-
nen, vilket kan förklaras med att ekonomi i grunden är ett samhällsvetenskap-
ligt ämne, som stödjer sig mindre på de etablerade naturvetenskapliga ämnena. 
Tre av tio tidskrifter finns både i elektronisk form och i pappersversion. 
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Tabell 10 
De tio mest citerade tidskrifterna i husdjurens utfodring 

 
Tidskriftens namn                      hänvisningar          tidskriftens ämne 
Poultry Science       42 Agrikultur: djuruppfödning 
Journal of Animal Science    39 Agrikultur: djuruppfödning 
Avian Diseases       24 Veterinärmedicin, biologi 
Livestock Produktion Science   13 Agrikultur: djuruppfödning 
Parasitology       10 Medicin 
Animal Production      10 Agrikultur: djuruppfödning 
Animal Feed Science and Technology   8 Agrikultur: föda  
African Journal of Ecology      7 Biologi: ekologi 
Tropical Grasslands        7 Agrikultur: spannmål & jord 
Avian Pathology        7 Veterinärmedicin 
 
Inom husdjurens utfodring citerades 154 tidskrifter, varav 95 bara en gång 
(61,7 procent). I biblioteket saknades 13 tidskrifter som citerades. Journeés de 
la recherche porcine en France citerades 11 gånger. Alla hänvisningarna 
kommer dock från samma avhandling. Två titlar som fattades i biblioteket cite-
rades två gånger och 10 citerades en gång. I biblioteket fanns 91,5 procent av 
det citerade materialet. 

De mest använda tidskrifterna är jordbrukstidskrifter och medicinska tid-
skrifter. Av de tio mest citerade tidskrifterna finns tre både i elektronisk och 
tryckt form. 

 
Tabell 11 
De tio mest citerade tidskrifterna i lantbruksteknik 

 
Tidskriftens namn                         hänvisningar        tidskriftens ämne 
Weed Research        8 Agrikultur: spannmål & jord 
Journal of Experimental Botany    6 Biologi: botanik  
Journal of the American Society 
for Horticultural Science     6 

Biologi: trädgårdsskötsel, 
botanik 

Journal of Horticultural Science & 
Biotechnology         5 

Biologi: trädgårdsskötsel, 
botanik 

Swedish Journal of Agricultural Research 5 Agrikultur 
Zeitschrift für Acker- und Pflanzenbau  3 Finns inte med i Ulrich’s  
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Resources, Conservation & Recycling  3 Miljövård 
Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten    3 Finns inte med i Ulrich’s 
American Industrial Hygiene Association 
Journal          3 

 
Arbetsmiljö 

Journal of Environmental Engineering  3 Miljövård, lantbruksteknik 
 

Inom lantbruksteknik citerades 76 tidskrifter, varav 46 bara en gång (60,5 pro-
cent). I SLUB saknades 13 tidskrifter som citerades. Tio av dessa citerades en 
gång, två citerades två gånger och en tidskrift tre gånger. I biblioteket fanns 
82,9 procent av det citerade materialet. 

I lantbruksteknik har doktoranderna hämtat sitt material från biologitid-
skrifter likaväl som från lantbruks- eller miljötidskrifter. Två tidskrifter av de 
tio mest citerade finns även i elektronisk form i biblioteket. 
 
Tabell 12 
De tio mest citerade tidskrifterna i växtpatologi 

 
Tidskriftens namn                     hänvisningar          tidskriftens ämne 
Phytopathology       45 Biologi: botanik  
Applied and Environmental 
Microbiology       30 

Biologi: mikrobiologi, biotek-
nologi 

Soil Biology & Biochemistry   16 Biologi: biokemi 
Annual Review of Phytopathology  14 Biologi: botanik  
Plant Disease       12 Agrikultur: spannmål & jord 
Canadian Journal of Microbiology    8 Biologi: mikrobiologi 
Systematic and Applied Microbiology   7 Biologi: mikrobiologi 
European Journal of Plant Pathology    7 Biologi: botanik  
Plant and Soil         6 Biologi: botanik  
Journal of Bacteriology       6 Biologi: mikrobiologi 
 
Inom växtpatologi citerades 89 tidskrifter, varav 46 citerades endast en gång 
(51,7 procent). I SLUB saknade 17 tidskrifter som citerades, fem av dessa cite-
rades en gång, två citerades två gånger. Biblioteket hade 80,9 procent av de 
tidskrifter som doktoranderna använde i sin forskning. 

Doktorander i växtpatologi har använt mycket biologitidskrifter i sin forsk-
ning. Fem av dessa finns i elektronisk såväl som tryckt form. 

 



 44

Tabell 13 
De tio mest citerade tidskrifterna i kemi 

 
Tidskriftens namn                     hänvisningar              tidskriftens ämne 
Phytochemistry       7 Biologi: botanik  
Cancer Letters       5 Medicin: onkologi 
Journal of Organic Chemistry   5 Kemi: organisk kemi 
Magnetic Resonance in Medcine   4 Finns inte med i Ulrich’s 
Mutation Research      4 Biologi: genetik, biologi,  
Carcinogenesis       4 Medicin: onkologi 
Journal of the American 
 Chemical Society      3 

 
Kemi 

Journal of Physical Organic Chemistry 3 Kemi: fysikalisk & organisk 
Carbohydrate Research     3 Kemi: organisk kemi 
Plant Physiology      3 Biologi: botanik  
 
Inom kemi citerades 66 tidskrifter, varav 36 citerades bara en gång, (56 pro-
cent). I biblioteket saknades 10 tidskrifter som citerades. Åtta av dessa citera-
des en gång, en citerades två gånger, en tidskrift tre gånger. Biblioteket hade 
81,8 procent av de tidskrifter som efterfrågades av doktoranderna. 

Biologi- och kemitidskrifter har använts mest. Två tidskrifter finns enbart i 
elektronisk form i biblioteket och sju tidskrifter finns både som e-tidskrifter 
och papperstidskrifter. 

 
Tabell 14 
De tio mest citerade tidskrifterna i mikrobiologi 

 
Tidskriftens namn                    hänvisningar              tidskriftens  ämne 
Applied and Environmental 
Microbiology       31 

Biologi: mikrobiologi, biotek-
nologi 

Water Research       18 Vattenförsörjning 
Water Science and Technology   14 Vattenförsörjning: miljövård 
Phytopathology       12 Biologi: botanik  
Antonie van Leeuwenhoek      9 Biologi: bioteknologi, mikrobi. 
Biological Control        7 Biologi 
Archives of Microbiology      7 Biologi: mikrobiologi, biokemi 
Plant Disease         6 Agrikultur: spannmål & jord 
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Journal of Food Protection      6 Agrikultur: livsmedel 
Postharvest Biology and Technology    6 Biologi: bioteknologi, agrikul. 
 
Inom mikrobiologi citerades 103 tidskrifter, varav 67 citerades bara en gång. I 
biblioteket saknades 14 tidskrifter som citerades; alla dessa citerades bara en 
gång. Biblioteket hade 86,4 procent av de efterfrågade tidskrifterna. 

I mikrobiologi har man vid sidan av biologitidskrifter använt även jord-
brukstidskrifter. Detta tyder på att forskningen på doktorandnivå kanske har en 
mer tillämpad inriktning, än i de andra naturvetenskapliga ämnena, såsom kemi 
och molekylärbiologi. Sex tidskrifter av de tio mest citerade finns även i elek-
tronisk form i biblioteket. 

 
Tabell 15 
De tio mest citerade tidskrifterna i radioekologi 

 
Tidskriftens namn                         hänvisningar         tidskriftens ämne 
Health Physics        14 Medicin 
The Science of the Total Environment  12 Miljövård 
Journal of Environmental Radioactivity    6 Miljövård, biologi 
Radiation Protection Dosimetry      2 Fysik 
Soviet Journal of Ecology       2 Miljövård: biologi 
Radiation and Environmental Biophysics    1 Biologi : biofysik 
Environmental Pollution        1 Miljövård 
Ecological Modelling        1 Miljövård 
Wildlife Research         1 Biologi: zoologi 
Svensk botanisk tidskrift       1 Biologi: botanik  
 
Inom radioekologi citerades 17 tidskrifter varav 12 citerades bara en gång (70,6 
procent). I biblioteket saknades två tidskrifter som citerades. En av dessa två 
citerades en gång och den andra citerades två gånger. Biblioteket hade 88,2 
procent av tidskrifterna som efterfrågades. 

I radioekologi har miljö- och biologitidskrifter använts mest. Sex av de tio 
mest citerade tidskrifterna finns både i elektronisk form och i pappersversion. 

2.6.5 Tidskriftsmaterialets ålder 
En del av beståndsutvecklingen är att ta ställning till hur gammalt material som 
ska förvärvas och hur länge man ska förvara material i beståndet. Dessa beslut 
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styrs av användarnas behov. Undersökningar om domäner har givit viss gene-
rell information, t.ex. att humanister använder mer gammalt material än natur-
vetare. För att kunna fatta beslut om magasinering eller gallring behöver man 
mer information om olika ämnen. Jordbruk består av ämnen som i olika grad 
stödjer sig på naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Ämnena 
skiljer sig från varandra vad gäller användningen av olika publikationstyper 
och det använda materialets ålder. 

Indikatorer som berör materialets åldrande baseras på antagandet att mate-
rial används mindre ju äldre det är. Man talar om materialets halveringstid, 
vilket är den tid som behövs för att täcka hälften av de undersökta citeringarna, 
räknat bakåt i tiden. 79 

I min undersökning var tidskrifternas halveringstid sju år (1998–1992). 
Tidskrifterna hänvisades till sammanlagt 4 521 gånger. Antalet hänvisningar 
till materialet från 1998–1992 var 2 272 (50,2 procent). Hänvisningar till mate-
rialet från 1990-talet uppdelades på följande sätt: 1998 hänvisades till 103 
gånger, 1997 hänvisades till 331 gånger, 1996 hänvisades till 391 gånger, 1995 
hänvisades till 366 gånger, 1994 hänvisades till 417 gånger, 1993 hänvisades 
till 350 gånger, 1992 hänvisades till 314 gånger, 1991 hänvisades till 238 
gånger, och 1990 hänvisades till 249 gånger. 

I figur 3 redovisas hur hänvisningar till tidskrifter fördelades över tiden. I 
figuren behandlas materialets ålder i decennier. 1990-talet består av nio år i 
undersökningen. Avhandlingarna är publicerade under 1998, vilket är den mest 
troliga förklaringen till att material från 1998 citerades mindre än material från 
andra år under 1990-talet. Hänvisningar till materialet från 1990-talet innebär 
alltså att man hänvisat till material som är 0–9 år gammalt. Hänvisningar till 
material från 1980-talet betyder att man har hänvisat till material som är 10–19 
gammalt, hänvisningar till material från 1970-talet betyder att man har hänvisat 
material som är 20–29 år gammalt, och så vidare. Det som kallas ”äldre” i figur 
3 är material som är äldre än 50 år. 

I figur 3 redovisas hur antalet hänvisningar minskar med materialets ålder. 
Ju äldre material, desto färre hänvisningar: material från 1990-talet citerades 
2 771 gånger (61 procent), material från 1980-talet citerades 1 180 gånger (26 
procent), material från 1970-talet fick 355 hänvisningar (8 procent), 1960-talet 
126 hänvisningar (3 procent), 1950-talet 47 hänvisningar (1 procent) och ännu 

 
79 Wallace 1987, s. 44. 
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äldre material 54 hänvisningar (1 procent). De tre äldsta hänvisningarna är från 
1775 i lantbruksteknik, 1882 i växtvetenskap och 1886 i vattenbruk. 

 
Figur 3. Ålder hos använt tidskriftsmaterial i procent 
 

 
I tabell 16 redovisas hänvisningar till tidskriftsmaterial efter materialets ålder i 
olika delämnen. I växtbiologi och molekylärbiologi upptar material från 1990–
talet 70 procent. I tidigare undersökningar har man kommit fram till att biologi 
är ett naturvetenskapligt ämne där forskarna behöver nytt material för sin 
forskning. 80 I husdjursgenetik utgör material från 1990-talet 36,8 procent, vilket 
är mindre än i andra ämnen. En annan skillnad vad gäller husdjursgenetik gent-
emot andra ämnen i jordbruk är att man har använt mer material från 1970-talet 
än något annat ämne. Husdjurens utfodring hänvisar mer till material från 
1980-talet än andra ämnen. Dessa två ämnen använder mer äldre tidskrifts-
material än andra ämnen. 

 
80 Walcott 1994, s. 7. 
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Tabell 16 
Det citerade materialets ålder i olika ämnen i procent och absoluta tal (inom 
parentes) 

 
Ämne 

 

1990-talet 1980-talet 1970-talet 1960-talet     Äldre   Totalt 

Växtbiologi 71 (975) 22 (311) 5,1 (71) 1,5 (21) 0,3 (4) 1382 

Livsmedelsvetenskap 55 (244) 29 (127) 7,3 (32) 5,4 (24) 3,4 (15) 442 

Markvetenskap 60 (176) 30 (86) 5,8 (17) 0,7 (2) 3,7 (11) 292 

Husdjursgenetik 37 (68) 27 (50) 21 (39) 7,0 (13) 8,1 (15) 185 

Molekylärbiologi 69 (277) 22 (85) 5,4 (22) 2,5 (10) 1,7 (7) 401 

Ekonomi  66 (58) 18 (16) 5,7 (5) 3,4 (3) 6,9 (6) 88 

Husdjurens utfodring 45 (182) 33 (136) 14 (56) 4,9 (20) 3,4 (14) 408 

Lantbruksteknik 59 (80) 22 (29) 11 (15) 3,7 (5) 4,4 (6) 135 

Växtpatologi 61 (178) 26 (76) 8,3 (24) 2,4 (7) 1,7 (5) 290 

Kemi 52 (60) 27 (31) 13 (15) 3,5 (4) 5,1 (6) 116 

Mikrobiologi  69 (171) 24 (60) 6,5 (16) 0 (0) 0 (0) 247 

Radioekologi  50 (24) 31,2 (15) 12 (6) 6,3 (3)  0 (0) 48 

Djurfysiologi  49 (36) 32 (23) 14 (10) 2,7 (2) 2,7 (2) 73 

Hortikulturell växt - 

förädling 

 

68 (47) 

 

25 (17) 

 

5,8 (4) 

 

1,4 (1) 

 

0 (0) 

 

69 

Ekologi och 

växtproduktionslära 

 

70 (19) 

 

18 (5) 

 

7,4 (2) 

 

3,7 (1) 

 

0 (0) 

 

27 

Norrländsk 

jordbruksvetenskap 

 

34 (20) 

 

33 (19) 

 

24 (14) 

 

6,9 (4) 

 

1,7 (1) 

 

58 

Statistik 85 (28) 15 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 

Vattenbruk  64 (42) 29 (19) 1,5 (1) 1,5 (1) 4,5 (3) 66 

Växtvetenskap 46 (74) 44 (70) 3,6 (6) 3,1 (5) 3,7 (6) 161 

Totalt 61 (2759) 26 (1180) 7,9 (355) 2,8 (126) 2,2 (101) 4521 

 

Kunskap om hur många år bakåt en forskare går i sin informationssökning är 
till nytta för förvärvet, när man fattar beslut om magasinering eller gallring. 
Material från de senaste nio åren täcker 61 procent av doktorandernas behov 
inom lantbruk. 

En bibliometrisk undersökning som jag har gjort är förmodligen för arbets-
krävande för att slå igenom som verktyg för beståndsutveckling i universitets-
bibliotek. Men i samband med den elektroniska publiceringen av avhandlingar, 
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uppsatser och rapporter, som pågår t.ex. vid SLU och Uppsala universitet, 
publiceras även litteraturförteckningar och på så sätt kan en databas av dem 
skapas. Med hjälp av en sådan databas kunde man genomföra kontinuerliga 
bibliometriska analyser utan de stora arbetsinsater som är oundvikliga om 
analysmaterialet inte finns i elektronisk form. 
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3 Slutdiskussion 

Eftersom SLU är det enda lantbruksuniversitetet i Sverige och den största delen 
av lantbruksforskningen bedrivs där kan man säga att SLU representerar lant-
bruksforskningen i Sverige. Jag undersökte litteraturförteckningar i avhand-
lingar publicerade under 1998 vid den största fakulteten vid SLU, fakulteten 
för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk. I litteraturförteckningarna 
finns referenser till material som doktorander har använt i sin forskning. Av-
handlingar är kunskapsprov och forskningsresultat som är kvalitetsgranskade 
av forskarsamfundet vid universitetet. Dessutom är artiklarna som ingår i 
sammanläggningsavhandlingar granskade också av vetenskapliga tidskrifter 
som har publicerat artiklarna. Avhandlingar innehåller alltså gedigen forskning 
inom sitt ämnesområde. Min källanalytiska undersökning ger information om 
vilket material som har varit relevant för forskningen i domänen jordbruk. En 
förutsättning för bibliometriska undersökningar i allmänhet är att forskare hän-
visar till det material som de använder i sin forskning. Resultaten av min un-
dersökning innehåller information som är värdefull för bibliotekarier som ar-
betar med beståndsutveckling inom ämnet. 

Domänen jordbruk består dels av naturvetenskapliga ämnen (t.ex. växtbio-
logi, molekylärbiologi, mikrobiologi och kemi) och dels av tillämpade ämnen 
(t.ex. livsmedelsvetenskap, markvetenskap och husdjursgenetik). De natur-
vetenskapliga ämnena vid SLU har de generella kännetecken för sådana ämnen 
som man har funnit i andra undersökningar: man hänvisar mycket till tidskrif-
ter och till nytt material.81 För hela domänen var tidskrifter den mest använda 
publikationstypen, 77,8 procent av 5 814 hänvisningar gällde tidskrifter. I 
undersökningar av naturvetenskapliga domäner kan andelen tidskriftshänvis-
ningar vara ännu högre, i t.ex. Rosalind Walcotts undersökning, som jag nämnt 
tidigare, var andelen hänvisningar till tidskrifter 91 procent.82 

 
81 Hjørland 1995, s. 109. 
82 Walcott 1994, s. 4. 
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I domänen jordbruk finns det delämnen såsom ekonomi, radioekologi, sta-
tistik, ekologi och växtproduktionslära som hänvisat mer till monografier än till 
tidskrifter. Domänen jordbruk består alltså av delämnen som har olika karaktär 
vad gäller materialanvändning, vilket medför att domänen jordbruk inte domi-
neras av tidskrifter i lika hög grad som en del naturvetenskapliga domäner. 

I undersökningen om publikationstyper kom det fram att monografier cite-
rades 1 293 gånger (22,2 procent), av totalt 5 814 hänvisningar. I monografi-
kategorin ingår konferenstryck (82 hänvisningar), rapporter (173) och avhand-
lingar (82 hänvisningar). Man har hänvisat relativt mycket till avhandlingar 
och rapporter från det egna universitetet. Hälften av hänvisningarna till av-
handlingar gällde SLU:s avhandlingar och 40 procent av hänvisningarna till 
rapporter rörde SLU:s rapportserier. En förklaring till detta kan vara att det 
som finns lätt tillgängligt i det egna biblioteket används mycket. En annan för-
klaring kan vara att forskningsinriktningen i Sverige skiljer sig från andra län-
ders, så att det material som publiceras i de internationella vetenskapliga tid-
skrifterna inte uppfyller alla informationsbehov. All forskning kan inte heller 
publiceras i tidskrifter. Universitetet är en viktig publiceringskanal vid sidan 
om de vetenskapliga tidskrifterna och förlagen för forskningen i domänen jord-
bruk. För biblioteket är dessa resultat av undersökningen en bekräftelse på det 
riktiga i att fortsätta tillhandahålla universitets publikationer i biblioteket och 
ett argument för att elektroniskt publicera forskningsresultat och förbättra till-
gängligheten av det egna materialet. 

I undersökningen citerades 967 tidskrifter. För att få fram information om 
vilka som är de viktigaste använde jag Bradfords lag om spridning. Om man 
enligt Bradfords lag delar de undersökta hänvisningarna i tre ungefärligen lika 
stora delar, ökar antalet citerade tidskrifter i förhållandet 1:n:n2. Detta stämmer 
väl i min undersökning, förutom att den största zonen innehåller flera tidskrif-
ter än den borde: 810 i stället för 697 tidskrifter. Detta kan förklaras med det att 
över hälften av tidskrifterna som ingår i undersökningen citerades bara en 
gång. Den första zonen innehåller en liten mängd kärntidskrifter, i detta fall 25 
tidskrifter, som innehåller en betydande del av artiklarna inom domänen jord-
bruk. Man kan naturligtvis hävda att det faktum att domänen hade en homogen 
tidskriftskärna i undersökningen beror på att ämnet växtbiologi hade så stor 
andel i undersökningen. I växtbiologi fanns 1 601 av alla 5 814 hänvisningarna 
i undersökningen. Men eftersom det forskas mycket i delämnet växtbiologi är 
det ändå rimligt att ämnet får stort utrymme i undersökningen. Dessutom, när 
man ser på vilka tidskrifter som finns med bland de tio mest citerade i olika 
delämnen visar det sig att biologitidskrifter används mycket även i andra del-



 52

ämnen. Endast delämnet ekonomi har inte en enda biologitidskrift bland de tio 
viktigaste tidskrifterna. För naturvetenskapliga delämnen i domänen är bio-
logitidskrifter, kemitidskrifter och medicinska tidskrifter de viktigaste; till 
agrikulturtidskrifter hänvisar man mindre. Tillämpade ämnen använder mer 
agrikulturtidskrifter och miljötidskrifter men också naturvetenskapliga tid-
skrifter. Vetenskapliga tidskrifter som har ett övergripande ämnesområde an-
vänds i flera ämnen, och är därför bra val för biblioteket. 

En del delämnen har vissa tidskrifter gemensamma bland de tio viktigaste. 
Växtbiologi har gemensamma tidskrifter med molekylärbiologi och växtpato-
logi. Husdjursgenetik har gemensamma tidskrifter med husdjurens utfodring 
och vård. Växtpatologi har gemensamma tidskrifter med växtbiologi, mikro-
biologi, molekylärbiologi och markvetenskap. Undersökningar om material-
användningen som bara riktar sig på ett ämne kan visa att en viss tidskrift an-
vänds i ämnet, men man får inte veta om tidskriften i fråga används i andra 
ämnen i domänen. Om flera ämnen utnyttjar samma tidskrift är detta ett bra 
argument för att tidskriften ska finnas i biblioteket. 

I beståndsutveckling måste fatta beslut om hur gammalt material som ska 
förvärvas och hur länge ska man förvara material i beståndet. Hur gammalt 
material forskare behöver för sitt arbete skiljer sig mellan olika ämnen och 
domäner. Vi har generell kunskap om olika domäner. Inom naturvetenskapliga 
ämnen används mindre gammalt material än inom humanistiska ämnen. Mate-
rialets åldrande baseras på antagandet att material används mindre ju äldre det 
är. I min undersökning stämmer detta: antalet hänvisningar minskar successivt 
ju äldre materialet är. Hänvisningar till 1990-talet (åren 1990–1998) stod för 61 
procent av alla hänvisningar (4 521) till tidskrifter, 1980-talet för 26 procent 
och 1970-talet för 8 procent. En indikator som man använder när det gäller 
materialets åldrande är halveringstiden, vilket är den tid som behövs för att 
täcka hälften av de undersökta citeringarna, räknat bakåt i tiden. I min under-
sökning var tidskrifternas halveringstid sju år. Jämförelsevis var halverings-
tiden fem år i Walcotts undersökning i ämnet biologi som jag nämnt tidigare.83 

Delämnena skilde sig från varandra vad gäller det använda tidskriftsmate-
rialets ålder. I växtbiologi och molekylärbiologi gällde 70 procent av hänvis-
ningarna material från 1990-talet. I husdjursgenetik, däremot, stod material 
från 1990-talet bara för 37 procent, och material från 1970-talet användes mer 
än i andra ämnen (21 procent). I ämnet husdjurens utfodring och vård hänvisar 

 
83 Walcott 1994, s. 7. 



 53

man mycket till material från 1980-talet (33,3 procent). I dessa två ämnen an-
vänder man mer äldre material än i de andra ämnena i domänen. 
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4 Sammanfattning 

Målen för universitetsbibliotekens verksamhet är att ge service till studenter, 
lärare och forskare. En faktor som påverkar biblioteksverksamhetens kvalitet är 
beredskapen att möta användarnas informationsbehov. Det finns olika metoder 
att hämta in information om detta behov, t.ex. analys av lånestatistik, använ-
darintervjuer och kontakter med institutioner vid universitetet. 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att presentera ett sätt att insamla in-
formation om biblioteksanvändarens behov och om informationsstrukturen 
inom ett ämnesområde. Jag utgår från Birger Hjørlands teori om domänanalys i 
biblioteks- och informationsvetenskap och hans teoretisering av beståndsut-
veckling och materialval i bibliotek. 

Undersökningsmaterialet i min bibliometriska undersökning bestod av 
5 814 hänvisningar i 56 doktorsavhandlingar publicerade 1998 vid fakulteten 
för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk vid Sveriges Lantbruksuni-
versitet. I Sverige bedrivs den allra mesta lantbruksforskningen vid SLU, var-
för min undersökning om lokala informationsbehov hos doktorander torde ge 
en generell beskrivning av materialbehovet och informationsstrukturen vid 
forskning inom domänen jordbruk. Doktorsavhandlingar som kvalitetsgranskas 
av ämnesspecialister vid universitet representerar gedigen forskning inom sitt 
ämnesområde. 

Resultaten av min undersökning visade att vetenskapliga tidskrifter är den 
mest använda publikationstypen; 77,8 procent av hänvisningarna gällde tid-
skrifter. Analysen av delämnen visade att det fanns skillnader mellan olika 
ämnen. Det förekom 967 citerade tidskrifter i undersökningen. Hälften citera-
des bara en gång, medan en liten mängd kärntidskrifter (25 st.) innehöll en 
tredjedel av artiklarna inom domänen jordbruk. Undersökningen visar att mest 
används material som är högst sju år gammalt, men delämnena skiljer sig åt 
även i detta avseende. 

En bibliometrisk undersökning genomförd på det sätt jag gjort är förmodli-
gen ännu alltför arbetskrävande som verktyg för beståndsutveckling i univer-
sitetsbiblioteken. Men i och med att elektronisk publicering blir allt vanligare 
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kommer det mest arbetskrävande momentet, den manuella datainmatningen, i 
framtiden att försvinna. 
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Bilaga 1 

De 64 mest citerade tidskrifterna, antalet hänvisningar tidskrifterna erhållit, 
samt vilka delämnen som hänvisat till tidskriften. 

 
Tidskriftens namn         hänvisningar    ämnen 
Plant physiology           159          4 
Växtbiologi 154, kemi 3, hortikulturell växtförädling 1, ekologi 1 
The plant cell            97           2 
Växtbiologi 95, växtpatologi 2 
Science              91           8 
Växtbiologi 56, molekylärbiologi 24, djurfysiologi 1, husdjurens utfodring 3, 
husdjursgenetik 3, livsmedelsvetenskap 2, markvetenskap 1, hortikulturell 
växtförädling 1 
The journal of biological chemistry       89           5 
Molekylärbiologi 54, växtbiologi 26, livsmedelsvetenskap 7, husdjursgenetik 
1, markvetenskap 1 
Proceedings of the national academy of USA    89           6 

Växtbiologi 63, molekylärbiologi 17, husdjursgenetik 3, växtpatologi 2, mikro-
biologi 2, kemi 1 
Applied and environmental microbiology     70           5 
Mikrobiologi 31, växtpatologi 30, växtbiologi 7, molekylärbiologi 1, mark-
vetenskap 1 
Nature               67           9 
Växtbiologi 33, molekylärbiologi 18, livsmedelsvetenskap 8, markvetenskap 3, 
mikrobiologi 1, djurfysiologi 1, husdjurens utfodring 1, husdjursgenetik 1, 
växtpatologi 1 
Phytopathology           64           3 
Växtpatologi 45, mikrobiologi 12, växtbiologi 7 
Poultry science            64           3 
Husdjurens utfodring 42, husdjursgenetik 20, livsmedelsvetenskap 2 
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Journal of bacteriology         63           5 
Växtbiologi 41, molekylärbiologi 10, växtpatologi 6, mikrobiologi 5, livs-
medelsvetenskap 1 
Journal of animal science         58           5 
Husdjurens utfodring 39, husdjursgenetik 13, norrländsk jordbruksvetenskap 3, 
djurfysiologi 2, mikrobiologi 1 
Theoretical and applied genetics       57          4 
Växtbiologi 46, växtvetenskap 5, husdjursgenetik 5, livsmedelsvetenskap 1 
Plant molecular biology         56           1 
Växtbiologi 56 
Planta              53           2 
Växtbiologi 52, kemi 1 
Journal of dairy science         52           6 
Livsmedelsvetenskap 40, husdjursgenetik 5, djurfysiologi 2, husdjurens utfod-
ring och vård 2, norrländsk jordbruksvetenskap 2, växtbiologi 1 
Physiologia plantarum          52           3 
Växtbiologi 50, hortikulturell växtförädling 1, ekologi & växtproduktion 1 
Biochemistry             50           4 
Molekylärbiologi 40, växtbiologi 8, växtpatologi 1, kemi 1 
The plant journal           48           1 
Växtbiologi 48 
Molecular plant-microbe interactions       44           3 
Växtbiologi 38, växtpatologi 5, mikrobiologi 1 
Journal of molecular biology        39           3 
Molekylärbiologi 37, livsmedelsvetenskap 1, växtbiologi 1 
Plant and soil            37          4 
Markvetenskap 22, växtbiologi 8, växtpatologi 6, ekologi & växtproduktion 1 
Annual review of phytopathology       33          3 
Växtbiologi 18, växtpatologi 14, markvetenskap 1 
Molecular and general genetics       31          3 
Växtbiologi 26, mikrobiologi 1, molekylärbiologi 1 
Cell              30           2 
Växtbiologi 27, molekylärbiologi 3 
Canadian journal of botany         29           5 
Växtvetenskap 13, växtbiologi 9, växtpatologi 8, markvetenskap 4 
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Annual review of plant physiology and molecular biology 27           1 
Växtbiologi 27 

Molecular microbiology         27           2 
Växtbiologi 24, molekylärbiologi 3 
Soil biology & biochemistry         26           3 
Växtpatologi 16, markvetenskap 9, mikrobiologi 1 
Avian diseases            24           1 
Husdjurens utfodring 24 
Swedish journal of agricultural research     24           5 
Markvetenskap 11, lantbruksteknik 5, växtbiologi 5, ekologi & växtproduktion 
2, husdjurens utfodring 1 
Acta agriculturae Scandinavica       23           7 
Markvetenskap 7, växtbiologi 7, husdjursgenetik 4, norrländsk jordbruksveten-
skap 2, husdjurens utfodring 1, mikrobiologi 1,växtpatologi 1 
Canadian journal of fisheries and aquatic science   23           2 
Vattenbruk 22, livsmedelsvetenskap 2 
Embo journal            23           3 
Växtbiologi 14, molekylärbiologi 7, växtpatologi 2 
Hereditas              23           1 
Växtvetenskap 23 
Journal of agricultural and food chemistry     23           6 
Livsmedelsvetenskap 14, hortikulturell växtförädling 3, husdjurens utfodring 2, 
kemi 2, lantbruksteknik 1, växtbiologi 1 
Journal of the American chemical society     23           3 
Molekylärbiologi 19, kemi 3, livsmedelsvetenskap 1 
Cereal chemistry            22          5 
Livsmedelsvetenskap 14, mikrobiologi 4, norrländsk jordbruksvetenskap 2, 
molekylärbiologi 1, växtbiologi 1 
Soil science society of America journal      21          3 
Markvetenskap 19, mikrobiologi 1,växtbiologi 1 
Phytochemistry            20          4 
Växtbiologi 11, kemi 7, hortikulturell växtförädling 1, mikrobiologi 1 
Plant systematics and evolution       20          1 
Växtvetenskap 20 
Water research           20          2 
Mikrobiologi 18, ekonomi 1, livsmedelsvetenskap 1 



 63

Carbohydrate research         20          5 
Livsmedelsvetenskap 14, kemi 3, molekylärbiologi 2, mikrobiologi 1 
Genome              19          2 
Växtvetenskap 16, växtbiologi 3 
FEBS Letters             18          4 
Molekylärbiologi 9, växtbiologi 6, livsmedelsvetenskap 2, mikrobiologi 1  
Plant Diseases            18          2 
Växtpatologi 12, mikrobiologi 6 
Plant Science             18          2 
Växtbiologi 16, hortikulturell växtförädling 2 
Nordic journal of botany          18          2 
Växtvetenskap 17, hortikulturell växtförädling 1 
Journal of the science of food and agriculture     18          7  
Livsmedelsvetenskap 4, markvetenskap 4, norrländsk jordbruksvetenskap 4, 
husdjurens utfodring 2, växtbio logi 2, hortikulturell växtförädling 1, mikro-
biologi 1,  
Livestock production science        17          2 
Husdjurens utfodring 13, husdjursgenetik 4 
Plant, cell and environment        17          4 
Växtbiologi 13, lantbruksteknik 2, markvetenskap 1, växtpatologi 1 
Water science and technology        17           2 
Mikrobiology 14, lantbruksteknik 3 
Structure              16           1 
Molekylärbiologi 16 
Starch-starke            16           1 
Livsmedelsvetenskap 16 
Plant and cell physiology         16           1 
Växtbiologi 16 
Lipids               16           3 
Livsmedelsvetenskap 11, växtbiologi 3, hortikulturell växtförädling 2 
European journal of biochemistry        15           5 
Molekylärbiologi 6, växtbiologi 4, kemi 2, livsmedelsvetenskap 2, mikrobio-
logi 2 
Biochemical and biophysical research communication  15           4 
Växtbiologi 6, molekylärbiologi 5,livsmedelsvetenskap 3, mikrobiologi 1 
Animal produktion          15            3 
Husdjurens utfodring 10, norrländsk jordbruksvetenskap 3, husdjursgenetik 2 
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Milchwissenschaft           15             1 
Livsmedelsvetenskap 15 
Soil and tillage research         15            2 
Markvetenskap 13, lantbruksteknik 2 
Journal of food protection         15            5 
Livsmedelsvetenskap 6, mikrobiologi 6, hortikulturell växtförädling 1, kemi 1, 
växtpatologi 1 
Biochemical journal          14            4 
Växtbiologi 7, livsmedelsvetenskap 3, molekylärbiologi 3, husdjursgenetik 1 
Health physics            14            1 
Radioekologi 14 
Journal of environmental economics and management  14           1 
Ekonomi 14 
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Bilaga 2 

De 64 mest citerade tidskrifterna, och deras ämnesområden enligt Ulrich’s 
Periodicals Directory 

 
Tidskriftens namn Tidskriftens ämne 
Plant Physiology Biologi: botanik  
The Plant Cell Biologi: cytologi, histologi 
Science Vetenskap: övergripande 
The Journal of Biological Chemistry Biologi: biokemi 
Proceedings of the National Academy of 
Science of the USA 

 
Vetenskap: övergripande 

Applied and Environmental Microbiology Biologi: mikrobiologi, bio-
teknologi 

Nature Vetenskap: övergripande 
Phytopathology Biologi: botanik  
Poultry Science Agrikultur: djuruppfödning 
Journal of Bacteriology Biologi: mikrobiologi 
Journal of Animal Science Agrikultur: djuruppfödning 
Theoretical and Applied Genetics Biologi: genetik  
Plant Molecular Biology Biologi 
Planta Biologi: botanik  
Journal of Dairy Science Agrikultur: mejeri 
Physiologia Plantarum Biologi: botanik  
Biochemistry Biologi: biokemi 
The Plant Journal Biologi: botanik  
Molecular Plant-Microbe Interactions Biologi: biokemi 
Journal of Molecular Biology Biologi: biokemi 
Plant and Soil Biologi: botanik  
Annual Review of Phytopathology Biologi: botanik  
Molecular and General Genetics Biologi: genetik 
Cell Biologi: cytologi, histologi 
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Canadian Journal of Botany Biologi: botanik  
Annual Review of Plant Physiology and 
Molecular Biology 

 
Biologi: botanik  

Molecular Microbiology Biologi: mikrobiologi 
Soil Biology & Biochemistry Biologi: biokemi 
Avian Diseases Veterinärmedicin 
Swedish Journal of Agricultural Research Agrikultur 
Acta Agriculturae Scandinavica Agrikultur: spannmål & jord 
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences 

Fisk och fiskerier 

Embo Journal Biologi: biokemi, cytologi, 
histologi 

Hereditas Biologi: genetik, cytologi, his-
tologi 

Journal of Agricultural and Food Chemistry Agrikultur: spannmål & jord 
Journal of the American Chemical Society Kemi 
Cereal Chemistry Livsmedel och 

livsmedelsindustri 
Soil Science Society of America Journal Agrikultur: spannmål & jord 
Phytochemistry Biologi: botanik  
Plant Systematics and Evolution Biologi: botanik  
Water Research Vattenresurser 
Carbohydrate Research Organisk kemi 
Genome Biologi: genetik, cytologi, his-

tologi 
FEBS Letters Biologi: biokemi, bio fysik 
Plant Disease Agrikultur: spannmål & jord 
Plant Science Biologi: botanik  
Nordic Journal of Botany Biologi: botanik  
Journal of the Science of Food and Agri-
culture  

 
Agrikultur: spannmål & jord  

Livestock Production Science Agrikultur: djuruppfödning 
Plant, Cell and Environment Biologi 
Water Science and Technology Vatten resurser, miljöstudier 
Structure Biologi 
Starch-starke Organisk kemi 
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Plant and Cell Physiology Biologi: botanik, cytologi, 

histologi  
Lipids Biologi: biokemi 
European Journal of Biochemistry Biologi: biokemi 
Biochemical and Biophysical Research 
Communication  

 
Biologi: biokemi, biofysik 

Animal Production Finns ej i Ulrich’s 
Milchwissenschaft Agrikultur 
Soil and Tillage Research Agrikultur 
Journal of Food protection Agrikultur, livsmedel & industri 
Biochemical Journal Biologi: biokemi 
Health Physics Medicin 
Journal of Environmental 
Economics and Management 

 
Miljövård 

 


