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Bakgrund 

Bakgrunden till denna magisteruppsats är en föreläsning i bibliometri vid 
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. 
Föreläsaren presenterade där Lotkas lag om författares produktivitet som en 
enkel funktion: 

 
f(n)=C/n2 

 
där f(n) betecknade antal forskare inom ett visst ämnesområde som under en 
viss tid publicerat n artiklar. C var en konstant som betecknade antalet 
författare som publicerat endast en artikel. Formeln innebär att om 100 
författare publicerat en artikel, har 25 publicerat två, 11 publicerat tre, o.s.v. 
Lagen kan också uttryckas grafiskt som en kurva där ca 61 procent av 
författarna publicerat en artikel, 15 procent två artiklar, 7 procent tre artiklar, 
o.s.v. Enligt föreläsaren gällde lagen inom i stort sett alla ämnesområden. 
Lagen kunde enligt honom användas bl.a. för att utvärdera bibliografier. Om 
fördelningen på de publikationer man fått fram i bibliografin avvek från Lotkas 
fördelning kunde man misstänka att bibliografin var ofullständig. En liknande 
presentation av Lotkas lag gavs i den bibliometriska bok, Introduktion till 
bibliometri, som ingick i kurslitteraturen (Kärki & Kortelainen, 1998; s. 28).  

Själv hade jag svårt att smälta denna ”lag”, åtminstone i den ganska 
oreflekterade form den presenterats ovan. Ska det verkligen vara samma för-
delning oavsett ämnesområde, typ av publikation, tidsperiod etc.?  

Syfte och disposition 
Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka vad lagen har för 
empiriskt stöd. Hur giltig är den? Förutom att presentera lagens teoretiska 
grund och tidigare empiriska undersökningar kommer jag att undersöka lagens 
giltighet på i detta sammanhang ej tidigare undersökt bibliografiskt material.  

Jag kommer till att börja med att ge en kort introduktion till bibliometrin 
och bibliometriska lagar. Därefter följer en genomgång av litteraturen runt 
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Lotkas lag: Vad skrev Lotka själv? Hur har lagen uppfattats? Hur beräknas 
parametrarna i den matematiska funktionen och hur kan lagen testas? För min 
egen empiriska undersökning har jag, utifrån personligt intresse, valt tre olika 
bibliografier inom ämnesområdet entomologi. I samband med att den under-
sökningen presenteras (kapitlet ”Tillämpning på bibliografier inom 
entomologi”) formuleras ett antal specifika frågeställningar, baserade på den 
inledande litteraturgenomgången. Resultaten sammanfattas och kommenteras i 
kapitlet ”Avslutande kommentarer”. 

Vad är bibliometri? 
”Bibliometrins mål är att genom kvantitativa analyser av främst vetenskaplig 
litteratur beskriva vetenskapens och teknologins utveckling” (Kärki & Korte-
lainen, 1998, s. 5). Bibliometrin innebär att man, på olika sätt, mäter veten-
skaplig kommunikation.1 Grundantagandet är att litteraturen speglar 
forskningsaktiviteten. Centrala variabler inom bibliometrin är publikationer, 
författare, källmaterial och citeringar. 

Genom att kvantitativt mäta antal publikationer inom ett visst ämnes-
område, och hur dessa publikationer fördelar sig över tiden, på olika länder, 
forskningsinstitutioner, tidskrifter, författare, delområden etc., kan man klar-
göra t.ex. var forskning inom området bedrivs. Man kan även få en uppfattning 
om hur publiceringsverksamheten (och underförstått även forskningen) inom 
området förändras över tiden (ökar/minskar den?, förflyttas fokus till nya 
delområden?, ökar/minskar forskningen inom något land mer än i andra?, etc.). 
Korrelerat med andra mått som t.ex. BNP eller befolkningsmängd kan man 
jämföra publiceringsverksamheten i olika länder. Här inryms även identifiering 
av vilka tidskrifter som är mest centrala inom området, vilka författare som är 
mest produktiva eller vilka språk som forskningen publiceras på.  

Det finns ett ganska stort antal sådana deskriptiva studier över specifika 
ämnesområden. Ett par exempel på typiska titlar på sådana studier är ”A 
bibliometric study of differential item functioning” (Gomez Benito m.fl., 2005) 
och ”Mapping the field: a bibliometric analysis of the research utilization 
literature in nursing” (Estabrooks m.fl., 2004). Sådana publikationer kan 

                                                 
1 Parallellt med bibliometri förekommer begreppen informetri, webometri och scientometri med delvis 
överlappande betydelse. Informetri är det bredaste begreppet och täcker även muntlig kommunikation. 
Scientometri täcker olika slags vetenskaplig kommunikation och webometri information på Internet.  
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återfinnas såväl i tidskrifter specialiserade på bibliometri, som i tidskrifter med 
fokus på det ämnesområde som studien behandlar.  

Citeringsanalyser är en viktig del inom bibliometrin. Man studerar då de 
citat som dokument ger till respektive får från andra dokument. På så vis kan 
man få en bild av vilken litteratur som används och bedöma enskilda 
dokuments betydelse för forskarsamfundet. Analysen kan delas upp i två delar: 
källanalys respektive hänvisningsanalys. Vid källanalysen studeras litteratur-
förteckningar i publikationer för att se vilken typ av källor som använts. Vid 
hänvisningsanalysen undersöks hur ett dokument använts; hur och var det 
citerats. Man antar här att ett dokuments betydelse speglas i hur många 
citeringar det fått och hur dessa citeringar fördelas geografiskt, tids- och 
ämnesmässigt.2 Med hänvisningsanalys kan även förhållanden mellan olika 
dokument och mellan olika forskningsområden spåras.  

Citeringsingsanalyser har blivit populära inte minst på grund av de 
citeringsindex som finns tillgängliga. ISI Web of Knowledge med databaserna 
Science Citation Index, Social Sciences Citation Index och Arts & Humanities 
Citation Index har funnits länge och nu tillhandahåller även Scopus ett 
citeringsindex. Med hjälp av citeringsindexen kan man söka på en författare, se 
vilka artiklar han/hon publicerat och se hur många citeringar de olika 
publikationerna fått. Genom att klicka vidare kan man även se vilka de 
citerande dokumenten är, hur många citeringar de fått, vilka andra dokument 
de citerar, o.s.v.3 Web of Knowledge är onekligen ett passande namn! 

Citeringar utnyttjas även för beräkning av olika bibliometriska indikatorer, 
bl.a. Journal Impact Factor (JIF), vilken används för att värdera olika 
tidskrifter. ISI Web of Knowledge publicerar JIF i Journal Citation Reports, 
uppdelat på olika ämnesområden.4 En tidskrifts JIF anger det genomsnittliga 
antalet citeringar per artikel i tidskriften. Citeringarna används i Journal 
Citation Reports även för att beräkna Immediacy Index (anger hur snabbt 
artiklar i en tidskrift citeras) och Cited half-life (anger den tid då artiklar i 
tidskriften erhållit 50 procent av alla citeringar).  

                                                 
2 Sambandet mellan antal citeringar och vetenskaplig betydelse är dock inte självklart, alla citeringar är 
t.ex. inte positiva (Nicolaisen, 2002). 
3 Man bör dock observera att citeringsindexen inte alls täcker all litteratur och därmed inte alla citeringar. 
4 se Journal Citation Reports http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=JCR&Func=Frame  
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Användningsområden för bibliometri 
Bibliometrin kan, som ovan nämnts, användas deskriptivt för att beskriva ett 
ämnesområdes struktur. Den kan vidare användas för att undersöka hur 
forskning inom en disciplin utnyttjas inom andra discipliner, för att identifiera 
forskningsfronter, för att spegla kommunikation mellan olika forskare eller för 
att identifiera ett ämnesområdes kärntidskrifter (Jarneving, 2001). Biblio-
metriska studier kan på så sätt vara en del i en domänanalys av ämnesområdet 
(Hjørland, 2002). I biblioteksarbetet kan bibliometriska metoder komma till 
användning vid beståndsutveckling. Med hjälp av bibliometriska indikatorer 
och metoder kan t.ex. tidskrifter inom en disciplin rangordnas, vilket kan 
utnyttjas när ett forskningsbibliotek ska ta ställning till vilka tidskrifter som ska 
tillhandahållas (Jarneving, 2001; Salminoja, 2001). 

Även den enskilde forskaren kan ha nytta av bibliometriska analyser, 
metoder och indikatorer. Deskriptiva analyser av ämnesområdet kan ge 
forskarna en överblick över sitt områdes struktur; citeringsanalyser kan vara till 
hjälp vid identifiering av värdefull litteratur och inflytelserika författare; 
tidskriftsindikatorer kan användas vid val av tidskrifter att särskilt hålla sig 
ajour med eller vid val av tidskrifter för egen publicering.  

Bibliometrin har också kommit till användning vid värdering av forskning 
och forskare (Seglen 1996, 1997). Ett exempel är Bo Rothstein som i en 
debattartikel i Dagens Nyheter, med bibliometriska argument (antal inter-
nationellt publicerade artiklar och citeringar), hävdar att den svenska 
genusforskningen (som är ett omhuldat forskningsområde) är ganska medioker 
eller åtminstone föga synlig internationellt. Detta jämfört med forskningen vid 
Arbetslivsinstitutet (som den borgerliga regeringen beslutat lägga ned), som 
han menar håller skaplig internationell klass (Rothstein, 2006). Seglen (1996, 
1997) varnar dock för användning av citeringsbaserade indikatorer vid 
forskningsevaluering, eftersom de är förbundna med en rad felkällor. 

Bibliometriska lagar 
Inom bibliometrin förekommer ett antal statistiska regelbundenheter som 
formulerats som olika ”lagar”. De tre viktigaste är Lotkas lag om författares 
produktivitet, Bradfords lag om artiklars fördelning på olika tidskrifter samt 
Zipfs lag om ords fördelning i texter. Det är i första hand de två förstnämnda 
som brukar appliceras vid bibliometriska studier. Lagarna har vissa likheter 
med varandra och är empiriskt baserade. De ska dock inte betraktas som 
absoluta; sociologiska lagar är helt enkelt inte lika allmängiltiga som natur-
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vetenskapliga lagar. Hur lagarna ska testas, deras förhållande till varandra och 
hur de ingående parametrarna5 matematiskt ska beräknas, behandlas i ett stort 
antal artiklar. Viktiga tidskrifter för sådana artiklar är exempelvis Journal of 
Documentation, Scientometrics, Information Processing & Management och 
Journal of the American Society for Information Science (och dess efterföljare 
Journal of the American Society for Information Science and Technology). 
Denna teoretiska litteratur är ofta mycket matematiskt orienterad och svår att ta 
till sig för icke-matematiker. Lotkas lag ges en utförlig beskrivning senare i 
texten och här ges bara de övriga lagarna en kort presentation. 

Bradfords lag 
Studier av hur vetenskapliga artiklar inom ett visst ämnesområde fördelar sig 
på olika tidskrifter, har visat att ett stort antal artiklar publiceras i en liten 
mängd ”kärntidskrifter”, medan resterande artiklar sprids ut över ett mycket 
stort antal tidskrifter. Ordnas tidskrifterna i sjunkande ordning efter produk-
tivitet inom ett visst ämnesområde, kan de indelas i en kärna av tidskrifter med 
fokus på ämnesområdet, samt i flera zoner runt kärnan. Zonerna innehåller lika 
många artiklar som kärnan, men antalet tidskrifter som artiklarna fördelar sig 
på tillväxer i förhållandet 1:n:n2, där n är ungefär 5 eller 6. Lagen innebär att 
om man låter kärntidskrifterna utgöra de produktivaste skrifter som 
tillsammans publicerar t.ex. en tredjedel av artiklarna inom området och vi 
antar att dessa kärntidskrifter är 4 stycken, återfinns nästa tredjedel av artik-
larna i 20 tidskrifter och resterande tredjedel fördelar sig på 100 tidskrifter (om 
n=5). För mer information om Bradfords lag och en historisk belysning, se 
Hertzel (2003, s. 306 ff).  

Zipfs lag 
Zipfs lag beskriver matematiskt hur ett fåtal ord i ett språk används mycket ofta 
medan det stora flertalet ord används sällan.6 Om orden i en textmassa 
rangordnas efter hur ofta de används, är frekvensen av ett ord omvänt pro-
portionell mot dess rang. Om Pn är frekvensen av ett ord med rangen n är 
Pn≈1/na. Exponenten a är ungefär 1. Detta innebär att ett ord med rangen 2 
förekommer ungefär hälften, ett ord med rangen 3 en tredjedel så ofta, som ett 

                                                 
5 ”Parameter … i matematiken storhet som är konstant under en viss process men som sedan kan ges ett 
annat värde. I ekvationen för en rät linje, y=ax+b, är a och b parametrar” (Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se, 2007-02-26). 
6 Lagen formulerades av lingvisten George Kingsley Zipf 1935 i boken The Psycho-Biology of Language 
(Kärki & Kortelainen, 1998; s. 28). Zipf är även är känd för ”Principle of least effort”.  
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ord med rangen 1, o.s.v. Exponenten a är dock inte samma över hela registret; 
för de ”vanliga” orden är den ungefär 1 men den är ungefär 2 för de ovanligare 
orden.7  

Presentation av Lotkas lag 

Vad skrev egentligen Lotka själv? 
Lotka inledde sin artikel från 1926 med orden ”It would be of interest to deter-
mine, if possible, the part which men of different calibre contribute to the pro-
gress of science” (Lotka, 1926; s. 317).8 Han utgick från forskarnas produktion 
i form av publikationer och undersökte specifikt två olika ämnesområden, kemi 
och fysik. För kemi använde han bokstäverna A och B i författarindexet i 
Chemical Abstracts för åren 1907–1916. I fysik utgick han från författarindexet 
i Auerbach’s Gesichtstafeln der Physik. Den senare publikationen är snävare 
genom att den bara listar de viktigaste publikationerna inom sitt område men 
tidsmässigt är den bredare genom att den täcker hela historien t.o.m. år 1900. 
Totalt omfattade materialet från Chemical Abstracts 6891 författarnamn; 
motsvarande tal för Auerbach’s data var 1325.  

Lotka (1926) sammanställde, för respektive bibliografi, en tabell med antal 
publikationer (x) i stigande skala i en kolumn och antal författare (y) som 
bidragit med x publikationer i en annan kolumn. I ytterligare en kolumn angav 
han den procentuella andelen författare som bidragit med x publikationer. 
Genom att plotta data i en figur med den procentuella andelen författare på den 
ena och antal publikationer på den andra axeln, fann han (med logaritmisk 
skala på båda axlarna) att datapunkterna låg nära en rät linje. Genom att 
använda regression med minstakvadratmetoden bestämde han lutningen på 
linjen till 2,021 för data från Auerbach’s och till 1,888 för data från Chemical 
Abstract. Vid regressionen utslöts data för x>17 och x>30 för data från 
Auerbach’s respektive Chemical Abstracts eftersom ”beyond this point fluc-

                                                 
7 Beskrivningen av Zipfs lag baseras på Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Zipf ; 2007-01-10) 
8 Alfred James Lotka (1880-1949) var kemist, demograf och matematiker. Han föddes i nuvarande 
Ukraina och emigrerade till USA 1902. Lotka är mest känd för Lotka-Volterras ekvation, en ekvation om 
växelverkan mellan olika arter som konkurrerar om samma resurser. Ekvationen, som Lotka och Vito 
Volterra publicerade oberoende av varandra, har haft mycket stor betydelse inom forskningen i 
populationsdynamik. Senare delen av sitt yrkesverksamma liv arbetade Lotka på ett försäkringsbolag. 
(Roussaeu: http://users.pandora.be/ronald.rousseau/html/lotka.html ; 2007-01-18) 
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tuations become excessive owing to the limited number of persons in the 
sample” (Lotka, 1926; s. 320).9  

Lotka formulerade en generell formel som beskrev förhållandet mellan för-
fattare (y) och publikationer (x) som ”xny=const” (Lotka, 1926, s.320). 

Konstanten, som han i texten omnämnde som c, motsvarade andelen 
författare som bara bidragit med en publikation. Eftersom exponenten n låg 
nära 2 för hans båda dataset kallade han specialfallet, n=2, för ”inverse square 
law of scientific productivity” (Lotka, 1926, s. 320). För specialfallet härledde 
han värdet för c till 6/π2 (=0,6079; alltså 60,79 procent) (Lotka, 1926, s. 320). 
Uttryckt på annat sätt innebar den omvända kvadratlagen att andelen personer 
som bidrar med två publikationer är en fjärdedel (1/22) av dem som bidrar med 
bara en, de som bidrar med tre är en niondel (1/32), o.s.v. Lotka fann det 
anmärkningsvärt att hans två dataset, som täckte olika ämnesområden och olika 
tidsperiod, gav så lika resultat (Lotka, 1926, s. 323). Han hävdade dock inte att 
den omvända kvadratlagen skulle gälla generellt inom alla ämnesområden.  

De olika parametrar som ingår i Lotkas formel har i litteraturen givits flera 
olika beteckningar, vilket kan verka förvirrande. Hädanefter kommer jag 
konsekvent att använda beteckningen C för konstanten som betecknar andelen 
forskare med en publikation, b för exponenten, n för antal publikationer och yn 
för antal författare med n publikationer. Att komma ihåg inför den fortsatta 
presentationen av Lotkas lag, är att ett högt värde på b innebär ett jämförelsevis 
högt värde på C och därmed hög andel författare med ett fåtal publikationer. 
Ett lågt värde på b medför på motsvarnade sätt en jämförelsevis hög andel 
författare med många publikationer. 

Hur har lagen uppfattats? 
Enligt en reviewartikel om Lotkas lag dröjde det 15 år, till 1941, innan Lotkas 
artikel första gången citerades och till 1949 innan hans modell första gången 
kallades för ”Lotkas lag” (Potter, 1981; s. 21),.10 Länge uppfattades lagen som 
den omvända kvadratlagen, där alltså exponenten b antar värdet 2. Exempelvis 
ger Price (1963) Lotkas lag ganska stort utrymme i sin bok Little science, big 
science. Han förutsätter dock att exponentens värde ska vara 2. Givet detta 
finner han att om man vet hur många artiklar som producerats inom ett 

                                                 
9 Det högsta antalet publikationer av en enskild författare var för Auerbach’s 48 st. och för Chemical 
Abstracts 386 st. Det senare en imponerande siffra, särskilt som det rörde sig om produktionen under bara 
10 år! 
10 Det var Zipf (mannen bakom Zipfs lag) som först använde benämningen Lotkas lag (Potter, 1981; s. 
26). 
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ämnesområde, kan man också förutsäga hur många författare som producerat 
dessa. Om ämnet innehåller t.ex. 1 000 artiklar har dessa skrivits av ca 300 för-
fattare; 180 har bara skrivit en artikel och 30 författare har skrivit mer än 10 
(Price, 1963, s. 49). Han använder också lagen för att kunna identifiera en 
produktiv elit: ”…an objective method for separating the major from the minor 
contributors” (Price, 1963, s. 46). De mest produktiva författarna, som 
tillsammans utgör kvadratroten av det totala antalet författare, har producerat 
hälften av alla artiklar inom området. Detta har även blivit känt som Price lag.11

Enligt Potter (1981) finns i den tidiga litteraturen flera påståenden om att 
Lotkas omvända kvadratlag ska ha befunnits giltig inom flera olika ämnes-
områden. Några sådana studier tycks dock inte ha publicerats (Potter, 1981, s. 
29). Den omvända kvadratlagens giltighet förefaller således under den tiden ha 
varit något av en vandringssägen.  

Först 1973 applicerades Lotkas modell på nya ämnesområden (Potter, 
1981; s. 21) och sedan rullade det på. Det finns nu en mängd analyser av 
bibliografier med avseende på Lotkas lag och hans arbete har blivit flitigt 
citerat.12 Flertalet av dessa empiriska studier ger litet stöd för den omvända 
kvadratlagen (se t.ex. Pao, 1986; Nicholls, 1989). Däremot ger dessa studier, 
med få undantag, gott stöd för vad som kallats Lotkas generella lag:13

 
f(n)=C/nb 

Enligt denna är exponenten b en parameter som kan anta olika värden beroende 
på bibliografins ämnesområde och tidsomfång. Parameterns värde kan variera 
betydligt; den är ibland nära 2 eller lägre, men oftast högre. Även enligt den 
generella lagen fördelar sig författarna, efter sin produktivitet, på ett karak-
täristiskt sätt. Några ”lotkafördelningar”, med olika värden på exponenten b, 
visas i figur 1. Mycket generellt tolkat betyder Lotkas lag helt enkelt att få för-
fattare är produktiva och flertalet bara producerar en eller två artiklar 
(Estabrooks m.fl., 2004). Hädanefter kommer jag med ”Lotkas lag” mena den 
generella lagen såvida inte annat anges.  

                                                 
11 Price lag innebär att om det inom ett område finns 100 författare har hälften av publikationerna skrivits 
av de tio (=√100) mest produktiva. Nicholls (1988) har testat Price lag men funnit litet empiriskt stöd för 
den. 
12 Vid en sökning på citeringar av Lotkas artikel från 1926 i Web of Science, 1986-2006, erhålls nästan 
500 träffar.  
13 I engelskspråkig litteratur kallas den generella lagen ofta för ”Lotka’s inverse power law” eller ”the 
generalized form of Lotka’s law”. 
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Trots att en mängd studier vederlagt den omvända kvadratlagens giltighet, 
fortlever den i litteraturen. Även i många relativt nya publikationer anges 
Lotkas lag som den omvända kvadratlagen (t.ex. Clausen & Wormell, 2001; s. 
160; Elging, 2006; s. 8). Kärki & Kortelainen (1998; s. 28) skriver:  

Lotkas lag gäller vetenskaplig produktivitet. Den är en omvänd kvadratlag, som säger att 
antalet författare till n publikationer i en särskild population är 1/n² av antalet författare 
som producerar en enda publikation. 

Kärki & Kortelainen (1998; s. 28) ger dock referenser till artiklar av Pao och 
Nicholls utan att förklara att dessa faktiskt funnit att den omvända 
kvadratlagen inte gäller generellt. Som framgått av inledningen lever den 
omvända kvadratlagen även kvar bland föreläsare på högskolenivå. 
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Figur 1. Lotkafördelningar med olika värden på exponenten b. Värden på n >11 visas inte. 

Det har diskuterats vad som ligger bakom den karaktäristiska 
lotkafördelningen och den har setts som uttryck för kumulativ fördel, ”success-
breeds-success”: en författare med redan många publikationer är mer benägen 
att publicera igen än en som varit mindre produktiv. Det har också antagits att 
framgångsrika författare har en stigande produktivitet, publicerar fler artiklar 
per tidsenhet, under sina karriärer (Huber, 1998). Huber (2001, 2002) och 
Huber & Wagner-Döbler (2001) har analyserat vetenskaplig produktion och 
delat upp den i olika variabler som tillsammans ger en lotkafördelning. Där 
ingår bl.a. produktiviteten (publikationer per tidsenhet) som de menar, 
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tvärtemot tidigare antaganden, sker med mer eller mindre konstant hastighet 
under författarnas karriärer. Individernas produktivitet varierar slumpmässigt 
runt medelvärdet. Författarnas produktivitet (ett uttryck för deras talang) följer 
en exponentialfördelning och inte en normalfördelning; flertalet producerar 
alltså med låg hastighet medan få producerar över medelvärdet. Vidare följer 
en annan variabel, författarnas karriärer (ett uttryck för deras uthållighet), 
också en exponentialfördelning – flertalet har kort karriär medan få har längre 
karriär än medelvärdet. Slutligen är karriärens längd kopplad till talangen; 
talangfulla författare har ofta längre karriärer än de mindre talangfulla. 

Lotkas lag har inte bara applicerats på författares produktivitet inom ett 
specifikt ämne, utan även inom andra områden. Exempelvis har Fox & 
Kochanowski (2004) funnit att artister som erhåller guldskivor fördelar sig 
enligt Lotkas generella lag liksom dataprogrammerare inom ”open source” 
(Newby m.fl. 2003). Rowlands (2004) har också visat att författare som pub-
licerar sig vid ett stort mångfacetterat tidskriftsförlag fördelar sig enligt samma 
mönster. Fördelningar av den typ som Lotkas lag representerar förekommer 
överhuvudtaget inom ett stort antal områden, naturliga såväl som kulturella 
(Newby, 2005). 

Här kan det vara på sin plats att påpeka att det funnits flera alternativa 
matematiska modeller för beskrivning av författares produktivitet (se 
Karisiddappa m.fl. (2002; s. 74) som ger en kort översikt). Lotkas modell är 
dock den som haft störst genomslag.  

Hur beräknas parametrar och hur kan lagen testas? 

Exponenten b 
Parameter b i Lotkas lag har traditionellt beräknats genom linjär regression 
enligt minstakvadratmetoden.14 Regressionen genomförs på logaritmerade vär-
den av ni (antal publikationer) och yn (antal författare som bidragit med ni 
publikationer). Plottas datapunkterna ligger ofta punkterna längs en någorlunda 
rät linje, förutom de punkter som gäller för de mest produktiva författarna. Det 
har påpekats att fördelningen för de mest produktiva författarna egentligen inte 
följer samma fördelning som de mindre produktiva (Price, 1963; Yablonsky, 
1980; Behrens & Luksch, 2006). Vid beräkning av b enligt minsta-

                                                 
14 Linjär regression är en metod för att beskriva ett linjärt samband mellan två variabler. Minsta-
kvadratmetoden är ett sätt finna ekvationen på den räta linje som bäst beskriver sambandet utifrån 
befintliga datapunkter. 
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kvadratmetoden brukar man därför trunkera data och utesluta de mest produk-
tiva författarna. Pao (1985) visar, med data från Lotka (1926), hur värdet på 
parameter b kan variera beroende på hur många författare som tas med vid 
regressionen. Var brytpunkten ska sättas har det funnits delade meningar om. 
Pao (1985, 1986) förordar, i likhet med Lotka (1926), plottning av data för att 
identifiera det område där datapunkterna börjar avvika från en rät linje, ett 
förfaringssätt som kan tyckas vara något subjektivt. Alternativt har föreslagits 
att de √Σyn mest produktiva författarna ska uteslutas15, ett objektivt kriterium 
som dock medför att andelen uteslutna författare varierar med det totala antalet 
författare i bibliografin (Pao 1986). Ytterligare ett objektivt kriterium föreslås 
av Nicholls (1986), nämligen att sätta brytpunkten vid det lägsta värdet på n 
där yn=1. Ännu en variant, som tycks fungera ganska bra, är att bara ta med de 
fem första dataparen (Goldstein m.fl., 2004).  

Som alternativ till minstakvadratmetoden förordar Nicholls (1986) att b 
beräknas enligt maximum likelihood-metoden. Denna metod har den fördelen 
att trunkering av data inte behövs och att samtliga värden således tas med, 
något som intuitivt känns mer korrekt. Metoden är dock matematiskt mycket 
mer komplicerad än minstakvadratmetoden och jag ska inte ge mig i kast med 
att försöka förklara den. Ett fritt tillgängligt datorprogram, ”LOTKA” (Rous-
seau & Rousseau, 2000) finns nu för beräkning av parameter b enligt 
maximum likelihood-metoden.16  

Värden på b beräknade enligt maximum likelihood-metoden är inte de-
samma som värden från samma dataset beräknade med minstakvadratmetoden. 
Nicholls (1986) beräknade b enligt båda metoderna på 15 olika dataset och i 10 
fall var värdet högre med maximum likelihood-metoden; i 5 fall högre med 
minstakvadratmetoden. I knappt hälften av fallen (sex) var skillnaden liten, 
<0,1 enheter, men den kunde också vara så stor som 0,65 enheter för ett sampel 
där b beräknades till 2,10 med minstakvadratmetoden och till 2,75 med 
maximum likelihood-metoden. Enligt Nicholls (1986) ger beräkning av para-
meter b med maximum likelihood-metoden genomgående lägre värden på Dmax 

(innebörden av Dmax förklaras närmare under ”Testning”) än då parametern 
beräknats med minstakvadratmetoden, ett indicium på att maximum likelihood-
metoden verkligen är att föredra vid parameterberäkningen. Även Goldstein 
m.fl. (2004) och Burrell (2004) hävdar att denna metod är den bästa.  

                                                 
15 Detta kan härledas från ”Price lag” (Pao, 1986).  
16 En begränsning med programmet är att det bara beräknar b inom intervallet 1,26-3,29; för fördelningar 
som ger högre eller lägre värden än inom intervallet kan programmet inte användas.  
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Någon konsensus om hur parametrarna ska estimeras finns dock inte. Det 
förekommer i litteraturen fortfarande flera olika sätt att beräkna b på och i 
många sentida artiklar används ännu regression med minstakvadratmetoden. 
Newby m.fl. (2003) lanserar t.ex. en variant av denna som dock Burrell (2004) 
menar är helt felaktig och på ett pedagogiskt sätt förklarar varför. För att 
förbättra funktionens anpassning till empiriska data har det också föreslagits ett 
tillägg av en exponentiell korrektionsfaktor: 

 
f(n)=C/nbexp(-cx) 

Denna korrektionsfaktor, exp(-cx), ger bättre passning för de data som gäller de 
mest produktiva författarna och har använts av Behrens & Luksch (2006). 

Konstanten C  
Värdet av konstanten C (andelen författare med endast en publikation) är 
avhängigt av värdet på exponenten b. Konstanten kan approximeras utifrån 
värdet på b enligt en formel först beskriven av Pao (1985): 

 
 19 

C= 1/( ∑1/nb+1/(b-1)(20b-1)+1/(2(20b ))+b/(24(19b+1)) 
 n=1 

 

Hur värdet av C förändras med olika värden på b visas i nedanstående tabell 
och i figur 1. 

Tabell 1. Värden för konstanten C i Lotkas lag vid olika värden på exponenten b. 

exponenten 
b 

konstanten 
C 

Procent 
författare 

med bara en 
publikation 

exponenten 
b 

konstanten 
C 

Procent 
författare 

med bara en 
publikation 

1,4 0,3220 32,2 2,5 0,7454 74,5 
1,5 0,3828 38,3 2,6 0,7660 76,6 
1,6 0,4375 43,7 2,7 0,7848 78,5 
1,7 0,4868 48,7 2,8 0,8019 80,2 
1,8 0,5313 53,1 2,9 0,8176 81,8 
1,9 0,5715 57,2 3,0 0,8319 83,2 
2,0 0,6079 60,8 3,1 0,8450 84,5 
2,1 0,6409 64,1 3,3 0,8681 86,8 
2,2 0,6709 67,1 3,5 0,8875 88,8 
2,3 0,6981 69,8 3,7 0,9039 90,4 
2,4 0,7229 72,3 4,0 0,9239 92,4 
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Vilka författare ska tas med? 
Vid sammanställning av data har det funnits delade meningar om hur 
publikationer med flera författare ska behandlas. Vid kvantifiering av för-
fattarskap finns tre möjligheter för hur författare ska krediteras när artiklar har 
flera författare: 

1. Endast första författare (senior author) krediteras.  

2. Alla författare ges full kredit.  

3. Författare ges kredit i förhållande till sitt bidrag.17  

Lotka (1926) tog bara med första författarnamnet och ignorerade med-
författare.18 Även Pao (1985), trogen Lotkas metodik, utgick från endast första 
författare. Detta har kritiserats av bl.a. Nicholls (1986, 1989). Delat författar-
skap är ett uttryck för samarbete och författarordningen speglar inte alltid de 
olika författarnas relativa bidrag till publikationen (Lindsey, 1980). Lotkas 
modell är en diskret funktion som förutsätter att ni (antal publikationer) antar 
heltalsvärden. Detta innebär att modellen inte kan användas om författare 
tilldelas andelar av en publikation. Rousseau (1992) har också visat att frek-
venser baserade på delar av författarskap inte ger en lotkafördelning. På senare 
tid har det vanligaste varit att alla medförfattare tas med och ges full kredit vid 
sammanställning av data. Bookstein (1990) har också matematiskt visat att 
oavsett om man behandlar medförfattare enligt modell 1 eller 2 ovan, så för-
delar sig författarna enligt Lotkas generella lag. 

Ett sentida ”problem” är att det inom vissa ämnesområden har blivit allt 
vanligare att artiklar har ett mycket stort antal författare, ibland flera hundra. 
Detta gäller särskilt inom vissa grenar av fysik och medicin. En studie av 
nederländsk fysik har visat att bibliografier med förekomst av artiklar med stort 
antal författare, ofta inte följer Lotkas lag (Kretschmer & Rousseau, 2001). 

Utifrån samma bibliografiska material blir värdet av parameter b olika 
beroende på hur medförfattare behandlas. Inkluderas medförfattare tenderar 
värdet av b bli högre än om endast första författare beaktas (Pao, 1986). Gupta 

                                                 
17 Det är sällan möjligt att objektivt mäta de olika medförfattarnas relativa bidrag. Lindsey (1980) 
förordar att alla medförfattare krediteras lika och att summan av deras bidrag blir 1. För en artikel med 
fyra författare ges alltså alla författare värdet av 0,25 publikationer. 
18 På Lotkas tid var det betydligt ovanligare med delat författarskap än vad det är idag, vilket kan vara en 
anledning till att bara förstanamnen togs med. En ytterligare anledning, som föreslås av Potter (1981), är 
att det skulle tagit Lotka, utifrån det bibliografiska material han förfogade över, mycket längre tid att 
sammanställa data om även medförfattare skulle räknas med.  
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(1987) examinerade en bibliografi över nigeriansk entomologisk litteratur en-
ligt en lotkaiansk ansats och beräknade parameter b på fyra olika sätt: 

1. Samtliga medförfattare inkluderade; alla gavs full kredit för de artiklar de 
medverkat i. 

2. Endast första författare medräknade; medförfattare ignorerade. 

3. För författare som endast förekommer som ensamförfattare. 

4. För författare som aldrig förekommer som ensamförfattare.  

Värdet på exponenten b varierade med beräkningssätt och var 1,9; 1,8; 2,2 och 
2,4 för metod 1, 2, 3 respektive 4. Liknande studier av nigeriansk biokemisk 
(Gupta, 1989) och biomedicinsk litteratur (Nwagwu, 2006) gav samma mönster. 

Tidsperiod 
Bibliografier följer som regel Lotkas generella lag oberoende av den tidsperiod 
som studeras (Pao, 1986; Wagner-Döbler & Berg, 1995) men lotkapara-
metrarnas värde kan påverkas av tidsperiodens längd. Potter, (1981; s. 36) 
ansåg att bibliografin bör omfatta minst 10 år och Price (1963; s. 43) ansåg, 
något ospecifikt, att perioden bör vara så lång att den gör det möjligt för de 
produktiva författarna att producera mer än ett par artiklar.  

Med ett kort tidsspann kommer bara en del av författarnas livsproduktion 
att finnas med i bibliografin. Förlängs tidsperioden kommer en ökande del av 
författarnas hela produktion finnas med. För de som inledde sin bana före 
bibliografins startår och de som inte avslutat den före slutåret kommer dock 
bara delar av produktionen med. Detta innebär att exponenten b tenderar att bli 
lägre när tidsperioden förlängs. Detta har bl.a. visats av Wagner-Döbler & 
Berg (1995). De analyserade en bibliografi inom matematisk logik för åren 
1874–1990. Exponenten b antog värdet 1,72 (motsvarande 52,2 procent 
författare med bara ett bidrag) då alla författare inkluderades. Genom att 
utesluta ”nykomlingar” i bibliografin (författare som inlett sin produktion efter 
1976) och alltså inkludera bara de få som fått huvuddelen av sin livsproduktion 
representerad, sjönk värdet på b till 1,38 (38,8 procent av författarna hade bara 
ett bidrag). Karisiddappa m.fl. (2002) fick liknande resultat i en motsvarande 
analys av en bibliografi över populationsgenetik. 

En annan aspekt av tidsperiodens betydelse, som analyserats av Wagner-
Döbler & Berg (1995), är att vetenskapsområden har en dynamik. Under vissa 
perioder kan ett specifikt område få ett uppsving och attrahera många nya 
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forskare. Om området är i en sådan expansiv fas under den tidsperiod som 
analyseras, kommer många ”nykomlingar” finnas med, vilket resulterar i ett 
högt värde på b.  

Testning 
Ett annat område som det varit delade meningar om är hur lagen ska testas 
(Nicholls 1989). I de tidigaste studierna nöjde man sig ofta med att göra en 
visuell bedömning av data. Senare användes χ2-test (chi2-test), en metod vars 
lämplighet dock kritiserades då frekvenser måste kombineras för att bli till-
räckligt höga för att vara lämpliga för testet (Pao, 1985). På senare tid har 
empiriska data vanligtvis testats mot Lotkas lag med Kolmogorov-Smirnovs 
test, ett test som bygger på att den observerade kumulerade frekvens-
fördelningen jämförs med den teoretiskt beräknade kumulerade frekvensfördel-
ningen.  

Metoden, som beskrivs av bl.a. Pao (1985), utgår från att man först 
beräknar parametrarna b och C utifrån sina data.19 Utifrån den funktion man då 
erhållit, beräknar man sedan förväntade värden för yn. Både observerade och 
beräknade data räknas om till fraktioner (som för alla ni tillsammans blir 1) och 
sedan till kumulerade fraktioner. Differensen, D, mellan beräknad och 
observerad kumulerad fraktion beräknas sedan för alla ni och det högsta abso-
luta värdet, Dmax, identifieras. Dmax jämförs slutligen med det kritiska värdet för 
Kolmogorov-Smirnovs test. För en signifikansnivå på 0,01 beräknas det kri-
tiska värdet som 1,628/√Σyn, alltså en konstant dividerat med roten av det totala 
antalet författare.20 Överstiger Dmax det kritiska värdet, förkastar man hypotesen 
att den observerade fördelningen följer den teoretiska fördelningen (i det här 
fallet alltså Lotkas lag).21 Kolmogorov-Smirnovs test kan också användas för 
att testa om den bibliografi man studerar följer den omvända kvadratlagen. I 
det fallet används alltså b=2 och C=0,6079 vid beräkning av förväntade 
värden. 

Det kritiska värdet för Kolmogorov-Smirnovs test är, som antyds av for-
meln ovan, beroende av samplets storlek, av antalet författare i den 

                                                 
19 Observera att C ska beräknas utifrån det värde man erhållit på b. Man ska inte ersätta den beräkningen 
med den faktiska andelen författare med bara en publikation i den studerade bibliografin.  
20 Signifikansnivå 0,01 används oftast men även andra signifikansnivåer förekommer i litteraturen. För 
signifikansnivåerna 0,05 och 0,10 beräknas det kritiska värdet som 1,358/√Σyn resp. 1,224/√Σyn (Zar, 
1984). Dessa värden gäller endast vid höga värden på Σyn; för värden på Σyn<160 kan det kritiska värdet 
erhållas ur tabell B9 i Zar (1984).  
21 Med signifikansnivån 0,01 betyder det, att det är högst 1 procents chans att den observerade för-
delningen verkligen följer den teoretiska fördelningen.  
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observerade bibliografin. Detta innebär att mindre avvikelser tolereras i ett 
stort sampel jämfört med ett mindre.22 Exempelvis är det kritiska värdet 0,115 
för ett sampel med 200 författare och 0,026 för ett sampel med 4 000 författare. 
I praktiken innebär det att det är relativt svårt att förkasta att en observerad 
bibliografi följer Lotkas lag om bibliografin är liten. Alltså: ju större 
bibliografi, desto starkare test (Pao, 1985). Testets beroende av 
sampelstorleken visas i figur 2. 
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Figur 2. Illustration av betydelsen av sampelstorlek vid Kolmogorov-Smirnovs test (K-S). Den 
svarta linjen (-○-) visar den teoretiska kumulativa frekvensfördelningen vid b=2. De blå 
linjerna (-□-) visar den teoretiska frekvensfördelningen ± kritiska värden för K-S (signifikans-
nivå 0,01) vid en sampelstorlek på 4 000 unika författarnamn. De röda linjerna (-∆-) visar 
motsvarande värden för en sampelstorlek på 200 namn. Om något värde i den studerade 
fördelningen faller utanför det område som begränsas av linjerna för de kritiska värdena, 
förkastas hypotesen att den studerade fördelningen följer Lotkas lag. 

Kolmogorov-Smirnovs test, såsom det beskrivits ovan, förutsätter egentligen 
att parametrarna i den fördelningsfunktion som man vill testa är oberoende av 
fördelningens data (Rousseau & Rousseau, 2000; Goldstein m.fl., 2004). Här 
används dock dessa data för att beräkna parametrarna varför testet inte är strikt 
korrekt. Goldstein m.fl. (2004) påpekar att utan korrigering av testparametern 
medför testet att hypotesen (att fördelningen följer Lotkas generella lag) kom-
                                                 
22 Detta är ett generellt problem inom statistiken - möjligheten att kunna påvisa skillnad mellan två 
sampel eller mellan ett sampel och en teoretisk fördelning är avhängigt av sampelstorleken. 
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mer att förkastas färre gånger än förväntat. Goldstein m.fl. (2004) har, utifrån 
Monte Carlo-simulering, presenterat en ny tabell med kritiska värden för 
Kolmogorov-Smirnovs test, som kan tillämpas när fördelningsfunktionens 
parametrar bestämts enligt maximum likelihood-metoden. Dessa kritiska vär-
den är betydligt lägre än de som beräknats på traditionellt sätt. Skillnaden syns 
tydligt i figur 3 som visar kritiska värden enligt de två beräkningssätten.  
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Figur 3. Kritiska värden vid Kolmogorov-Smirnovs test, beräknade dels enligt traditionellt sätt 
(ofyllda symboler), dels efter Goldstein m.fl. (2004) (fyllda symboler). Signifikansnivå: 0,10  
(-□-); 0,05 (-○-); 0,01 (-Δ-). 

Ett sampel som testats flera gånger är Lotkas egna data från Chemical 
Abstracts. Eftersom det rör sig om ett jämförelsevis mycket stort sampel, totalt 
6891 författarnamn, blir det kritiska värdet för Kolmogorov-Smirnovs test litet. 
Potter (1981) kunde först visa att Lotkas egna data inte följer den omvända 
kvadratlagen och Pao (1985) visade senare att den inte heller följer den 
generella lagen, om exponenten b beräknas med minstakvadratmetoden. 
Nicholls (1986) däremot, som beräknade b med maximum likelihood-metoden 
(och då fick ett annat värde på b som gav lägre Dmax), fann att Lotkas data visst 
följde den generella lagen. Använder man den nya tabell, som Goldstein m.fl. 
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(2004) presenterat för kritiska värden för Kolmogorov-Smirnovs test, finner 
man ånyo att Lotkas data inte följer Lotkas lag!23

Det är svårt att med statistiskt starka test jämföra olika lotkafördelningar 
med varandra. Huber & Wagner-Döbler (2001) och Huber (2002) menar att 
man kan använda starkare test om man spaltar upp produktionen i variablerna 
författares produktivitet och författares karriärlängder. Dessa varabler är 
kontinuerliga och medger starkare statiska test. 

Exempel på tidigare empiriska studier 
Det finns nu en lång rad studier publicerade där bibliografier av olika slag 
analyserats med avseende på Lotkas lag. Pao (1986) redovisade lotka-
parametrar för 48 olika bibliografier inom skiftande ämnesområden och med 
olika tidsspann. Hon fann överlag god överensstämmelse med Lotkas generella 
lag, men endast sju av bibliografierna följde Lotkas omvända kvadratlag. Vär-
dena på exponenten b varierade betydligt, mellan 1,8 och 3,8, men det var svårt 
att utifrån de data som presenterades se några tydliga mönster som kunde för-
klara skillnaderna. I en stor studie av Nicholls (1989) var medianvärdet för b 
2,63 (motsvarande 77,1 procent författare med bara en publikation) i ett data-
material omfattande 70 olika bibliografier.  

Några nyare studier presenteras nedan i tabell 2. I flertalet fall har expo-
nenten b i originaluppsatsen beräknats enligt regression men jag har i sådana 
fall utnyttjat presenterade rådata för ny beräkning med hjälp av programmet 
”LOTKA”.24 Programmet använder, som ovan nämnts, maximum likelihood-
metoden för beräkning av exponenten b och levererar även värdet av kons-
tanten C samt testparametern Dmax för testning enligt Kolmogorov-Smirnovs 
test. Det kritiska värdet i testet beräknas av programmet enligt traditionellt sätt. 
Jag har istället utnyttjat den nya, av Goldstein m.fl. (2004) lanserade (och 
sannolikt mer korrekta) tabellen. I den tabellen anges de kritiska värdena i 
ganska grova steg, vid sampelstorlekar (här antal författarnamn) på 50, 100, 
500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 och 10000 (se fig. 3). Jag har använt mig av 
interpolation för att finna lämpliga kritiska värden. 

                                                 
23 Programmet LOTKA ger 1,9666 som värde på b och 0,5962 som värde på C för Lotkas data från 
Chemical Abstracts. Detta ger ett Dmax på 0,017. Enligt traditionellt beräkningssätt blir det kritiska värdet 
för Kolmogorov-Smirnovs test 0,0196 vid signifikansnivån 0,01. Den nya tabellen (Goldstein m.fl., 
2004) ger ett kritiskt värde på 0,0113 vid en sampelstorlek på 5000 och signifikansnivån 0,01. 
24 I ett fall (Elging, 2006) var värdet på exponenten b högre än vad som tolereras av programmet 
LOTKA. Exponenten beräknades då enligt minstakvadratmetoden.  
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I samtliga fall har alla medförfattare inkluderats. I några av uppsatserna har 
olika uppdelningar av materialet gjorts, exempelvis utifrån författarposition 
(Gupta, 1987, 1989), tidsperiod eller delämnen (Estabrooks m.fl., 2004). I 
tabellen medtas dock endast en post per publikation. 

Som framgår av tabellen är ämnesområdena mycket varierande och som 
regel mycket smala. Det är också stora variationer i de tidsperioder som täcks. 
Värdet på parameter b är ofta betydligt högre än 2, något som också framhållits 
av exempelvis Nicholls (1989). För några av bibliografierna är det troligt att de 
höga värdena på b beror på att tidsspannet är kort och att ämnesområdet under 
perioden befinner sig i en expansiv fas och drar till sig många nya forskare 
(Wagner-Döbler & Berg, 1995). Det gäller t.ex. bibliografierna över ”research 
utilization literature in nursing” (Estabrooks m.fl. 2004) och ”evidensbasering 
inom socialt arbete” (Elging, 2006). I den senare hade hälften av 
publikationerna publicerats under de senaste fyra av bibliografins 25 år. 
Betecknande är att de lägsta värdena på b förekommer inom de bibliografier 
som täcker det längsta tidsspannet. I övrigt kan en tendens anas att 
bibliografier inom naturvetenskap har lägre värden på b än inom teknologi och 
samhällsvetenskap. Långa tidsperioder är dock inte nödvändigt för att värdet 
på b ska bli lågt. En studie som inte finns med i tabellen eftersom alla relevanta 
rådata inte redovisades, är en analys av litteraturen om halvledare (Tsay m.fl., 
2000). Denna studie omfattade ca 275 000 publikationer med ca 125 000 
författare åren 1978–1997, en period med mycket kraftig publiceringstillväxt 
inom området (ytterst få publikationer före 1984). Endast 50 procent av 
författarna hade bara en publikation vilket skulle motsvara ett värde på b på ca 
1,7. 

Det kan också konstateras att tre av bibliografierna har ett Dmax som är 
högre än det kritiska värdet för Kolmogorov-Smirnovs test vid 
signifikansnivån 0,01.25 Testet visar alltså att det är föga sannolikt att dessa 
bibliografier verkligen följer Lotkas lag. Avvikelserna är dock små. Intressant 
att notera är att två av dessa är de som placerar sig som tvåa resp. trea i 
topplistan för antalet författare. Genom att antalet författare är så stort blir 
också det kritiska värdet för Kolmogorov-Smirnovs test litet. Man kan uttrycka 
det så att det är först när antalet författare i bibliografin är stort som Lotkas lag 
verkligen sätts på prov i testet. Kom ihåg att inte heller Lotkas data från den 
stora Chemical Abstracts-bibliografin klarar det formella testet. 

                                                 
25 För samtliga dessa var Dmax lägre än det kritiska värdet då detta beräknades på traditionellt sätt. 
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Tabell 2. Lotkaparametrar för några bibliografier som analyserats med avseende på Lotkas lag. Ämnesområdena anges såsom de anges i originalartikeln. KS-test anger 
observerad signifikansnivå vid Kolmogorov-Smirnovs test enligt Goldstein m.fl. (2004)26. Dmax högre än det kritiska värdet vid signifikansnivån 0,01 markeras med fet 
stil. 

Ämne Tidsperiod, år Publikationstyp antal 
publ. 

antal 
namn 

b C Dmax KS-test 

Theoretical population 
genetics27

100 (1881–1980) ospec. 7781 3209 1,9800 0,6009 0,0150 0,01 

Entomological research in 
Nigeria28

73 (1900–1973) ospec. 1720 608 1,9039 0,5730 0,0485 <0,01. 

Selective serotonin reuptake 
inhibitors29

21 (1980–2000) tidskriftsartiklar 3622 7844 2,4654 0,7379 0,0168 <0,01 

Biotechnology research in 
India30

22 (1982–2003) tidskriftsartiklar 2014 3448 2,4747 0,7399 0,0192 <0,01 

Biochemical literature of 
Nigeria 31

14 (1970–1984) ospec. 500 313 1,9829 0,6019 0,0364 0,05 

Complex networks32 ospec. 
 

ospec. 900 1354 2,5440 0,7547 0,0117 >0,10 

Management of technology33

 
50 (1954–2003) tidskriftsartiklar ospec. 9335 2,6493 0,7755 0,0057 >0,10 

                                                 
26  En signifikansnivå på <0,01 innebär att det är mindre än 1 procents chans att den studerade fördelningen följer den teoretiska fördelningen. 
27 Karisiddappa m.fl., 2002  
28 Gupta, 1987 
29 Lopez-Munos m.fl., 2003  
30 Patra & Chand, 2005  
31 Gupta, 1989  
32 Goldstein m.fl., 2004  
33 Ball & Rigby, 2006  

 24



 25

 
Ämne Tidsperiod, år Publikationstyp antal 

publ. 
antal 
namn 

b C Dmax KS-test 

Automatic indexing34 45 (1956–2000) 
 

alla typer 839 1246 2,8367 0,8079 0,0117 >0,10 

International online informa-
tion meeting conference35

23 (1977–1999) konferensbidrag ospec. 1393 2,8676 0,8127 0,0057 >0,10 

Evidensbasering inom socialt 
arbete36

25 (1981–2005) tidskriftsartiklar 161 295 3,6789 0,9023 0,0333 >0,10 

Differential item functioning37 25 (1975–2000) 
 

tidskriftsartiklar 271 411 2,6037 0,7667 0,0122 >0,10 

Research utilization literature 
in nursing38

36 (1966–2001) tidskriftsartiklar 630 962 2,9928 0,8309 0,0045 >0,10 

Anges signifikansnivån som 0,01 i kolumnen KS-test är den observerade signifikansnivån i intervallet 0,01-0,05; anges 0,05 är den observerade signifikansnivån i 
intervallet 0,05-0,10. 

 

                                                 
34 Pulgarin & Gil-Leiva, 2004  
35 Clausen & Wormell, 2001 
36 Elging, 2006. Då programmet ”LOTKA” inte kan leverera värden på b högre än 3,29 har värdet av parameter b beräknats enligt minsta kvadratmetoden. 
37 Gomez Benito m.fl., 2005  
38 Estabrooks m.fl., 2004  



Tillämpning på bibliografier inom entomologi 

Applicering av Lotkas lag gjordes på tre bibliografier inom ämnesområdet 
entomologi. Värdet på lotkaparametrarna (b och C) för de olika bibliografierna 
beräknades och det testades huruvida författarna i bibliografierna verkligen 
fördelade sig enligt Lotkas lag. Av mer generellt intresse är att undersöka hur 
parametrarna påverkas av faktorer som inte är direkt knutna till ämnesområdet. 
Datamaterialet från bibliografierna spaltades därför upp på olika sätt i syfte att 
kunna besvara några mer generella frågeställningar som listas nedan. 

Frågeställningar 

Antal författare. För publikationer med flera författare utgick Lotka efter 
endast första författare och medförfattare beaktades inte alls. Idag är det 
mycket vanligare att publikationer har flera författare. Ändras 
lotkaparametrarna om endast första författare tas med jämfört med om alla 
författare behandlas lika?  

Tidsperiod. När den tidsperiod som en bibliografi täcker utökas, blir såväl 
antalet publikationer och antalet författare högre. Men hur påverkas 
lotkaparametrarna när tidsperioden förändras?  

Nykomlingars inverkan. Bibliografier inom ett aktivt ämnesområde kommer att 
innehålla författare som nyligen börjat publicera sig inom området och som 
kan förväntas fortsätta publicera sig efter bibliografins slutår. Hur 
förändras fördelningen och lotkaparametrarna när dessa nykomlingar 
utesluts och bibliografin bara omfattar författare som fått hela, eller en stor 
del av, sin livsproduktion inkluderad? 

Typ av publikation. Vetenskaplig publicering domineras av mer eller mindre 
korta artiklar men även längre artiklar och monografier förekommer. Är 
lotkaparametrarnas värde oberoende av publikationstyp?  
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Ämnesbredd. Lotka (1926) studerade bibliografier inom de mycket breda 
områdena kemi respektive fysik. Vid senare undersökningar har ämnes-
områdena vanligtvis varit betydligt snävare. Påverkas lotkaparametrarna av 
ämnesområdets bredd?  

Material och metod 

Källmaterial – studerade bibliografier 
De tre bibliografierna är alla fokuserade på olika insektsfamiljer: familjerna 
rovsteklar, rovflugor och dykare inom insektsordningarna steklar, tvåvingar 
respektive skalbaggar. Tidsmässigt löper alla bibliografierna från mitten av 
1700-talet till nutid.39 Detta gör dessa bibliografier till bland de tidsmässigt 
längsta som analyserats med avseende på Lotkas lag.40 Geografiskt och 
språkligt finns inga begränsningar; här finns publikationer från hela världen 
och många olika språk finns representerade. Bibliografierna är heller inte 
begränsade till en viss publikationstyp förutom att de bara inkluderar tryckt 
material. I dem ryms såväl monografier som tidskrifter av varierande dignitet. 
Bibliografierna är alla sammanställda av ledande taxonomer inom sina insekts-
grupper. Alla dessa bibliografier innehåller en kärna av taxonomisk litteratur, 
alltså texter med beskrivning av nya taxa (t.ex. arter och släkten), systematik, 
revisioner av släkten, synonymiseringar av namn, etc. Bibliografierna inne-
håller även en varierande grad av övrig litteratur och presenteras närmare 
nedan. 

Rovsteklar (Hymenoptera: Sphecidae sensu lato) 
Bibliografin över familjen rovsteklar41 (Pulawski, 2007a) omfattar drygt 7 800 
referenser och har sammanställts i USA.42 Den finns tillgänglig som PDF-fil 

                                                 
39 Det äldsta arbete som refereras är från 1758: ”Linnaeus, C. Systema naturae …”. Denna referens finns 
med i alla de tre studerade bibliografierna. 
40 Jag har endast funnit ett fåtal som sträcker sig över längre period än 100 år. 
41 Rovsteklarna (familjen Sphecidae sensu lato) tillhör gruppen gaddsteklar och är nära besläktade med 
bin (familjen Apidae). Traditionellt har alla rovsteklar förts till familjen Sphecidae men fylogenetisk 
forskning har visat att familjen är parafyletisk. Gruppen delas numera in i fyra monofyletiska familjer: 
Ampulicidae, Sphecidae (sensu stricto), Crabronidae och Heterogynaidae som tillsammans med familjen 
Apidae bildar den monofyletiska överfamiljen Apoidea. Rovsteklarnas honor fångar insekter eller 
spindlar som de föder upp sina larver med. Bytena transporteras till ett ”bo” som ofta anläggs i marken 
eller i håligheter i död ved. Rovsteklarna omfattar i världen 9 578 kända arter (Pulawski, 2007b), i 
Sverige 162 arter. 
42 Wojciech Pulawski, som sammanställt bibliografin, är verksam vid California Academy of Sciences 
men kommer ursprungligen från Polen. 
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via Internet och uppdateras kontinuerligt. Till bibliografin är kopplad en 
Internet-publicerad katalog över världens rovstekelarter (Pulawski, 2007b) med 
förteckning över referenser där de olika arterna behandlas. Bibliografin ger 
intryck av att vara mycket uttömmande. För svenskt vidkommande ingår t.ex. i 
stort sett allt som skrivits i de nationella entomologiska tidskrifterna och till en 
del även material från de mindre regionala tidskrifterna (här dock långt ifrån 
komplett). Den är alltså inte begränsad till publikationer i större vetenskapliga 
tidskrifter, vilket gäller flertalet andra bibliografier som analyserats med 
avseende på Lotkas lag. Bibliografin täcker många olika aspekter av rov-
steklarna: taxonomisk litteratur43, faunistik44, ekologi45, fysiologi46 m.m. Artik-
larna i bibliografin behöver inte nödvändigtvis fokusera just på rovsteklar. 
Många artiklar behandlar, förutom rovsteklar, även andra gaddsteklar och det 
finns även sådana med mer perifert fokus. Här finns t.ex. publikationer som 
primärt behandlar blombesökare på vissa växter (där olika rovsteklar nämns 
bland många andra insekter) eller olika slags skadedjur (där rovsteklar kan 
nämnas som fiender till skadedjuren). Till många referenser har Pulawski 
lämnat korta kommentarer om artikelns rovstekelanknytning. Det kan t.ex. stå 
”Crabro cribrarius is the only sphecid” som kommentar till en artikel om 
insektsfynd i ett område i Frankrike (Pulawski, 2007a, s.75). Pulawski har 
uppenbarligen haft en liberal attityd när han sammanställt bibliografin. Gene-
rellt torde bibliografins fullständighetsgrad vara mycket hög när det gäller 
taxonomiska texter, något lägre för ekologiska och fysiologiska texter och 
ännu något lägre för faunistiska texter47. I databasen Zoological Records Plus 
ges 2 354 referenser vid en sökning på Sphecidae för åren 1980–2006. Detta 

                                                 
43 Exempel på titlar inom taxonomi: ”A new species of Philanthus from New Mexico”; “A review of the 
New World species of Pison. I. The subgenus Krombeinellum (Hymenoptera: Sphecidae)“ 
44 Exempel på titlar inom faunistik: ”Über die Grabwespen (Sphecidae) von Köln”, ”Tre svenska 
grävsteklar (Hym. Acul.)”.  
45 Exempel på titlar inom ekologi: ”Observations on the nesting behavior of Ammophila nasalis 
(Hymenoptera: Sphecidae)”, ”Nest use by females of the presocial wasp Cerceris watlingensis (Hymeno-
ptera: Sphecidae)“. 
46 Exempel på titel inom fysiologi: “Digger wasp versus cricket: mechanisms underlying the total para-
lysis caused by the predators venom”.  
47 Taxonomiska texter riktas huvudsakligen till en internationell publik och publiceras i större ut-
sträckning i internationella tidskrifter. Detta gäller även ekologisk litteratur. Faunistiska texter av typen 
”Inventering av gaddsteklar i sandområden i Dalarna” publiceras i större utsträckning nationellt eller 
regionalt och får därför inte samma täckning i bibliografin. I samband med presentation av inventerings-
resultat etc. lämnas ofta även viss ekologisk information. Pulawski (2007a, s. 1) skriver i inledningen till 
bibibliografin om vad som saknas: ”..many papers are published in regional periodicals or books that are 
not widely circulated …many such papers are of little general interest, being just lists of commonly 
collected species from within the known range”. Vidare skriver han: “I was not able to include many 
papers published in Japanese”.  
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kan jämföras med 2 260 referenser i bibliografin för åren 1981–2006, vilket 
tyder på att bibliografins fullständighetsgrad är hög. 

Rovflugor (Diptera: Asilidae) 
Bibliografin över rovflugor har sammanställts i Tyskland av Fritz Geller-
Grimm och omfattar drygt 3 700 referenser fram till och med 2004 (en enda 
referens från 2005 eller senare).48 Den finns tillgänglig via Internet som en 
Excel-fil (Geller-Grimm, 2005). Rovflugebibliografin påminner innehålls-
mässigt mycket om rovstekelbibliografin men en känsla man får vid läsning av 
titlarna, är att inslaget av ”perifer” litteratur är större. Dels finns fler allmänna 
entomologiska titlar, dels ett större inslag av skadedjurslitteratur.49 Eftersom 
bibliografin, i motsats till rovstekelbibliografin, är helt okommenterad är det 
svårt att, utifrån titlarna, avgöra hur stort rovflugeinslaget är. I databasen 
Zoological Records Plus ger en sökning på Asilidae 792 referenser vid för åren 
1980–2004. Detta är betydligt mindre än de 1 059 referenserna i bibliografin 
för åren 1981–2004. Skillnaden kan bero på det ovan antydda stora inslaget av 
perifer litteratur som kanske inte alltid indexerats på Asilidae i databasen. Det 
kan också tyda på ett stort inslag av publikationer i mindre, regionala skrifter 
som inte täcks av databasen.  

Dykare (Coleoptera: Dytiscidae) 
Dykarbibliografin omfattar drygt 2 000 titlar och har sammanställts i Sverige 
av Anders Nilsson. Jämfört med de andra undersökta bibliografierna skiljer den 
sig genom att helt fokusera på taxonomisk litteratur. Bibliografin utgörs av 
referenslistan till en katalog över världens arter av dykare (Nilsson, 2001).50 
Jag har av Anders Nilsson fått ta del av en Word-fil med en uppdaterad (kom-
pletterad med nyare litteratur) version av denna referenslista. Bibliografin torde 
ha mycket hög fullständighetsgrad vad gäller taxonomisk litteratur om dykare 
men saknar i stort sett helt titlar om dykarnas ekologi och ”perifer” litteratur. 
Vissa faunistiska referenser finns med eftersom det i samband med att artlistor 
upprättas för mindre områden, ibland gjorts vissa ändringar i nomenklatur som 
medfört att referensen inkluderats. Detta medför alltså att bibliografin inte 
inkluderar alla artiklar om dykare som enskilda författare skrivit, utan bara de 

                                                 
48 Familjen rovflugor, Asilidae, omfattar medelstora till mycket stora rovlevande flugor. I Sverige är 39, i 
världen 7029 arter kända. 
49 Här finns t ex många titlar som primärt handlar om bladhorningslarver som skadedjur eller om biodling 
(vissa rovflugearter är rovdjur på bladhorningar resp. bin). 
50 Dykare, Dytiscidae, är en familj skalbaggar som lever akvatiskt. Både larver och fullbildade skalbaggar 
lever som rovdjur. I Sverige är 151, i världen 4 000 arter kända. 

 29



som på något sätt har taxonomiskt intressanta beröringspunkter. Som exempel 
kan nämnas Felix Guignot med 142 referenser i den studerade bibliografin. I en 
publicerad bibliografi (Fery m.fl. 2006) över Guignot listas 188 publikationer. 
Vidare ger en sökning på Dytiscidae i databasen Zoological Records Plus 
(1980–2006) 2 247 referenser. Detta kan jämföras med Nilssons referenslista 
som endast inkluderar 589 publikationer från ungefär samma tidsperiod (1981–
2006). 

Uppdelning av data 
De författarnamn som ingår i bibliografierna har lagts in i Excel-filer, för att 
smidigt kunna sortera data. För varje unikt författarnamn har följande data 
noterats: 

Författarens position 

A. Antal publikationer med författaren som ensamförfattare 

B. Antal gemensamma publikationer med författaren som förstanamn  

C. Antal gemensamma publikationer där författaren inte är förstanamn. 

D. Totalt antal publikationer (summan av kategorierna A–C). 

Antal publikationer under olika tidsperioder  

a. 2001–2006 

b. 1996–2000 

c. 1991–1995 

d. 1981–1990 

e. 1961–1980 

f. 1921–1960 

g. 1920 och tidigare 

Omfång  

1. Antal publikationer med mindre än 40 sidor 

2. Antal publikationer med minst 40 sidor  
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Uppdelningen av publikationer utifrån sidantal gjordes endast för rov-
stekelbibliografin. Brytvärdet 40 sidor valdes godtyckligt och de längre 
publikationerna omfattar både långa tidskriftsartiklar och monografier. Vid 
uppdelningen av bibliografin på olika omfång noterades endast ett namn (första 
namn) per publikation. 

I många av de mer omfattande publikationer som ingår i bibliografin är 
rovstekelinslaget ringa. I de fall det funnits en kommentar till referensen om att 
rovsteklar behandlas på ett visst antal sidor, och de sidorna varit färre än 40, 
har publikationen registrerats som en kort publikation.  

Ämnesbredd 
För att undersöka hur parametrarna i Lotkas lag påverkas om ämnesområdet 
snävas in, har ett släkte av rovsteklar studerats separat. Jag valde här god-
tyckligt släktet Gorytes.51 Från rovstekelkatalogen (Pulawski 2007b) togs alla 
referenser som var listade under de olika arter som ingår i släktet. Denna 
delbibliografi omfattade 764 titlar och samtliga dessa ingår alltså också i den 
stora bibliografin. För varje författarnamn i denna delbibliografi noterades för-
fattarnas position enligt ovan men ingen ytterligare uppdelning gjordes. 

Avgränsningar 
I rovstekelbibliografin finns även med några referenser som rör datering av 
äldre litteratur. Dessa kan vara viktiga inom den taxonomiska forskningen för 
att fastställa vilket namn som ska ha prioritet om samma art givits flera olika 
namn. Dessa referensers rovstekelanknytning är dock mycket svag och de har 
därför inte tagits med. Detsamma gäller några biografier över entomologer och 
bokrecensioner. Ett tjugotal författarnamn från ursprungsbibliografin har på 
detta sätt strukits inför bearbetningen av data.  

Ett problem var hur vissa äldre referenser skulle hanteras. På 1800-talet 
och tidigt 1900-tal var det inte ovanligt att flera publikationer i samma tidskrift 
hade samma titel. I rovstekelbibliografin kan det t.ex. stå:  

Cameron, P. 1903a. On some new genera and species of parasitic and fossorial 
Hymenoptera from the Khasia Hills, Assam. The Annals and Magazine of Natural History 
(Series 7). 11:173–185 (Feb.), 313–331 (Mar.). (Pulawski 2007a, s. 70) 

                                                 
51 Släktet Gorytes har totalt 47 kända arter och förekommer i tempererade områden på norra halvklotet 
med tyngdpunkt i Gamla världen (Palearktis). 
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I några fall kan det röra sig om ett tiotal olika sidavsnitt, med publicering 
utspridd på några år. Jag har behandlat sådana separerade sidavsnitt som sepa-
rata artiklar och referensen ovan ger alltså Cameron två artiklar i datafilen. I 
bibliografin har Pulawski listat alla sidavsnitt som har samma titel, även de 
som eventuellt inte behandlar rovsteklar. Här ges dock ofta en kommentar av 
typen ”Sphecidae on p. 263–264, 312–315” (Pulawski 2007a, s. 70). I de fall 
det givits en sådan kommentar har bara de avsnitt som behandlar rovsteklar 
tagits med. Större monografier där olika delar publicerats vid olika tillfällen 
har också delats upp vid databearbetningen så att varje del som publicerats 
separat har räknats som separata publikationer.  

Ett annat problem är att vissa publikationer publicerats vid flera tillfällen. 
Separata artiklar kan t.ex. ha samlats ihop och getts ut på nytt under ett nytt 
samlingsnamn. I rovstekelbibliografin har både ursprungsartikeln och om-
trycket separata poster men en kommentar av typen ”reprint of…” ges då för 
omtrycket. I datafilen har dessa omtryck inte tagits med. Rovfluge- och dykar-
bibliografierna är okommenterade vilket gör det svårt att identifiera omtryck. 
Sådana kan alltså finnas med i data för de bibliografierna men omfattningen 
torde vara mycket ringa. 

Bearbetning av data 
För att undersöka hur de olika bibliografierna följer Lotkas generella lag har 
programmet ”LOTKA” använts för beräkning av parametrarna b och C samt 
testparametern Dmax för testning enligt Kolmogorov-Smirnovs test. För det 
kritiska värdet i testet har den nya, av Goldstein m.fl. (2004) lanserade tabellen 
använts. För att testa om bibliografierna följer Lotkas speciallag, den omvända 
kvadratlagen, beräknades även Dmax mot den förväntade fördelningen om b=2. 
Här har det kritiska värdet för Kolmogorov-Smirnovs test beräknats på 
traditionellt sätt, eftersom parametrarna i fördelningsfunktionen som testas är 
oberoende av fördelningens data. 

Författarens position 
För varje bibliografi beräknades lotkaparametrarna på två sätt. Dels beräknades 
de med alla författare inkluderade och där alla författare krediterats med en 
publikation oavsett hur många författare publikationen haft. Dessutom beräk-
nades de, i enlighet med Lotka (1926), med endast ett författarnamn per publi-
kation (”senior author”; första namn vid gemensam publicering).  
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Tidsperiod 
Lotkaparametrarna beräknades för var och en av de olika tidsperioder som 
registrerades. Dessutom slogs vissa tidsperioder ihop för att få två olika tids-
perioder av samma längd för varje bibliografi enligt följande:  

5 år: 1991–1995, 1996–2000 
10 år: 1981–1990, 1991–2000 
20 år: 1961–1980, 1981–2000 
40 år: 1921–1960, 1961–2000 

För varje tidsperiod beräknades också det genomsnittliga antalet författare per 
publikation.  

Nykomlingars inverkan 
Ytterligare beräkningar gjordes, i enlighet med Wagner-Döbler & Berg (1995), 
för att undersöka hur lotkaparametrarna förändras när ”nykomlingar” i biblio-
grafierna utesluts. Här uteslöts de författare som tillkommit sedan 1981 och 
1991. Bibliografierna kom då att omfatta endast författare som haft möjlighet 
att producera ytterligare publikationer under minst 25 respektive 15 års tid 
efter deras första publikation. 

Ämnesbredd 
Lotkaparametrarna beräknades som ovan för den separata bibliografin över 
släktet Gorytes. För att testa om släktesbibliografins parametrar skiljde sig från 
familjebibliografins, genomfördes Kolmogorov-Smirnovs test. Dmax 
beräknades då utifrån den förväntade fördelningen om släktesbibliografins b 
varit densamma som familjebibliografins b. 

Resultat och diskussion 
För alla tre studerade bibliografier fördelade sig författarna enligt Lotkas 
generella lag (tabell 3; rådata återfinns i bilaga 1 och lista över de mest produk-
tiva författarna i bilaga 2); Dmax var lägre än det kritiska värdet för Kolmo-
gorov-Smirnovs test vid signifikansnivån 0,01. Värdet av b låg för alla biblio-
grafierna ganska nära 2, men Dmax (b=2) var för alla högre än det kritiska 
värdet när alla författarnamn inkluderades, varför Lotkas speciallag, den 
omvända kvadratlagen förkastades. Värdena på b låg i närheten av det som 
rapporterats för bibliografier med långa tidsspann inom andra naturvetskapliga 
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områden. De kan t.ex. jämföras med värdet 1,9039 som Gupta (1987; se tabell 
2) fann för nigeriansk entomologi.  

Tabell 3. Lotkaparametrar (exponenten b och konstanten C) för bibliografierna om rovsteklar 
(1758–2006), rovflugor (1758–2004) och dykare (1758–2006). Tabellen visar parametrarnas 
värde med dels alla författarnamn inkluderade (”alla namn”), dels med endast första 
författarnamn (”bara första namn”). Dmax anger testparameter för Kolmogorov-Smirnovs test 
av Lotkas allmänna lag och Dmax (b=2) testparameter för Lotkas omvända kvadratlag. KS-test 
anger observerad signifikansnivå vid Kolmogorov-Smirnovs test enligt Goldstein m.fl. 
(2004)52. Dmax högre än det kritiska värdet vid signifikansnivån 0,01 markeras med fet stil. 

 Rovsteklar  Rovflugor  Dykare  

 alla namn bara 
första 
namn 

alla namn bara 
första 
namn 

alla namn bara 
första 
namn 

Antal 
publikationer 

7889 7889 3749 3749 2033 2033 

Antal 
författarnamn 

2391 1742 1467 1127 546 471 

b 1,9278 1,8699 2,1075 2,0495 1,8692 1,8515 
C 0,5821 0,5599 0,6432 0,6246 0,5596 0,5525 

Dmax 0,0136 0,0203 0,0159 0,0169 0,0229 0,0323 
KS-test 0,05 0,01 0,05 0,05 >0,10 0,05 

Dmax (b=2) 0,0384 0,0670 0,0479 0,0318 0,0713 0,0877 
KS-test <0,01 <0,01 <0,01 >0,10 <0,01 <0,01 
Anges signifikansnivån som 0,01 på raden KS-test, är den observerade signifikansnivån i 
intervallet 0,01-0,05; anges 0,05 är den observerade signifikansnivån i intervallet 0,05-0,10. 

Jämförs bibliografierna med varandra finner man att värdet på exponenten b 
var högst för rovflugebibliografin (2,1075) och lägst för dykarbibliografin 
(1,8692). Dessa skillnader återkommer när man jämför bibliografierna med 
avseende på medelvärdet för antalet publikationer per författare. Detta värde är 
lägst för rovflugebibliografin (3,1) följt av rovstekel- (4,1) och dykar-
bibliografin (4,3). Här kan vi också jämföra antalet publikationer för de mest 
produktiva författarna (bilaga 1, bilaga 2). Tio författare i rovstekelbibliografin 
har publicerat mer än toppnamnet i rovflugebibliografin. 

Det något högre värdet på b för rovflugebibliografin skulle kunna bero på 
att forskare på rovflugor helt enkelt, i genomsnitt, är mindre produktiva än 

                                                 
52 Anges signifikansnivån som 0,01 i kolumnen KS-test är den observerade signifikansnivån i intervallet 
0,01-0,05; anges 0,05 är den observerade signifikansnivån i intervallet 0,05-0,10. En signifikansnivå på 
<0,01 innebär att det är mindre än 1 procents chans att den studerade fördelningen följer den teoretiska 
fördelningen. 
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forskare på rovsteklar. Mer troliga är dock ett par andra förklaringar. Dels kan 
det hänga samman med den ovan antydda högre andelen ”perifer litteratur” i 
rovflugebibliografin. De ”perifera” publikationerna var vanligtvis skrivna av 
författare utan andra bidrag i bibliografin. Det kan också bero på att familjen 
rovflugor är artfattigare än familjen rovsteklar53. Detta kan medföra att jäm-
förelsevis få entomologer studerar denna insektsfamilj intensivt under lång tid; 
ämnet är inte tillräckligt stort. Med uppdelning av produktion i variablerna 
produktivitet och karriärlängd (Huber 2001, 2002; Huber & Wagner-Döbler, 
2001), kan man tänka sig att karriärlängden för författarna i rovfluge-
bibliografin är genomsnittligt kortare än för dem i de andra bibliografierna. 
Detta skulle kunna leda till ett högre värde på b även om författarnas 
produktivitet, som publikation per tidsenhet, var densamma som i de andra 
bibliografierna. En stickprov bland författare i rovflugebibliografin visar, efter 
sökning på namnen i databaser, att de flesta författarna även har publicerat 
artiklar inom andra ämnesområden, främst om flugor inom andra familjer. 
Detta gäller dock även författarna i de andra bibliografierna. Att göra en 
detaljerad studie av produktion inom fokusgruppen och författarnas övriga 
produktion, för jämförelse mellan de olika bibliografierna, skulle dock bli 
mycket tidsödande. Här kan det också påpekas att många av författarna i 
bibliografierna inte är yrkesverksamma som entomologer. De studier de gör 
och de artiklar de skriver är en fritidsverksamhet som sker parallellt med, eller 
efter en yrkeskarriär inom något annat område. Andelen professionella res-
pektive fritidsverksamma entomologer i bibliografierna har dock inte under-
sökts. 

Författarens position 
När bara en författare per publikation (första namn vid gemensam publicering) 
inkluderades, blev exponenten b (och därmed även konstanten C) genom-
gående något lägre än då alla författare räknades med (tabell 3). Skillnaderna 
var dock genomgående små, som mest motsvarande ett par procent lägre andel 
författare med bara en publikation. Även andra liknande jämförelser (Gupta, 
1987, 1989; Nwagwu, 2006) pekar i samma riktning. 

För rovflugebibliografin innebar förändringen att Lotkas omvända 
kvadratlag inte kan förkastas om bara en författare per publikation tas med. Det 
var ju också på detta sätt som Lotka först räknade. För de båda andra 
                                                 
53 Skillnaden i artantal är inte så stor sett på världsbasis, men den är stor i Europa som varit hemviste för 
de flesta entomologerna. 
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bibliografierna medförde dock en exkludering av ”övriga” författare att skill-
naderna, mot vad som kunde förväntas utifrån den omvända kvadratlagen, blev 
större. Ytterligare diskussion om antalet författare per artikel följer under av-
snittet om tidsperiod. 

Tidsperiod 

Fördelning av publikationer och författare över tiden 
Vid uppdelning av bibliografierna i olika tidsperioder enligt tabell 4 och 5–7, 
kan man till att börja med notera fördelningen över tiden i antal publikationer. 
Här är rovstekel- och rovflugebibliografierna påfallande lika varandra. För 
båda härrör ungefär en fjärdedel av publikationerna från tiden före 1921 och en 
annan fjärdedel från tiden 1921–1960. Knappt 20 procent av publikationerna 
har publicerats efter 1990. Dykarbibliografin skiljer sig markant från de andra 
genom sin högre andel äldre litteratur, med drygt 40 procent av publikationerna 
från tiden före 1921. Skillnaderna beror sannolikt till stor del på dykarbiblio-
grafins fokus på taxonomi och den äldre entomologiska litteraturen var till stor 
del inriktad på just taxonomi. Jämfört med de andra bibliografierna har också 
dykarbibliografin få publikationer under tiden 1961–1980, tydligen en period 
med jämförelsevis låg taxonomisk aktivitet.  

Tabell 4. Procentuell fördelning av publikationer på olika tidsperioder för bibliografierna 
över rovsteklar, rovflugor och dykare. Siffrorna för författare anger andel författare i procent 
av det totala antalet författare, som förekommit under respektive tidsperiod.  

Tids- Publikationer Författare 
period Rov-

steklar 
Rov-

flugor 
Dykare Rov-

steklar 
Rov-

flugor 
Dykare 

2001–200654 5,5 5,1 6,4 17,8 10,8 12,5 
1996–2000 5,3 7,3 5,3 13,9 14,5 10,3 
1991–1995 6,8 6,4 5,6 13,8 12,1 10,6 
1981–1990 11,1 9,4 11,7 19,4 13,4 15,0 
1961–1980 19,2 18,9 8,7 20,3 23,2 10,6 
1921–1960 27,3 25,7 21,6 23,7 26,6 18,7 
före 1921 24,9 26,7 40,8 21,0 23,9 53,3 

 
Skillnaderna mellan bibliografierna blir ännu tydligare när man jämför för-
fattarna (tabell 4). Mer än hälften av författarna i dykarbibliografin var verk-

                                                 
54 För rovflugebibliografin täcker den senaste tidsperioden 2001-2004. 
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samma före 1921 jämfört med mindre än en fjärdedel i rovstekel- och rovfluge-
bibliografierna. Trots att så stor andel av författarna i bibliografierna var 
verksamma långt före vår tid, domineras topplistorna över de mest produktiva 
författarna (bilaga 2) av sådana som ännu är verksamma. 

Ingen av bibliografierna uppvisar någon dramatisk tillväxtökning. Enligt 
Price (1963; s. 6 ff.) tillväxer den vetenskapliga litteraturen exponentiellt, med 
en fördubbling av antalet publikationer vart 15:e år. Detta gäller uppenbarligen 
inte litteraturen om de här studerade insektsgrupperna, där publiceringstakten 
ökat betydligt långsammare. Jämför man 40-årsperioderna 1921–1960 och 
1961–2000 med varandra, är antalet publikationer under den senare perioden 
endast 55 procent högre än den förra för rovstekelbibliografin. Motsvarande 
värden för rovfluge- och dykarbibliografierna är 64 respektive 45 procent. 

Antal författare per publikation 
Ytterligare en faktor som skiljer mellan olika tidsperioder är antalet författare 
per publikation (tabell 5–7). Perioden fram till 1960 dominerades för alla 
bibliografier helt av artiklar med bara en författare. Därefter har det blivit allt 
vanligare med delat författarskap. Det genomsnittliga antalet författare per 
artikel har stigit stadigt; en trend som ännu inte mattats av. Under perioden 
2001–2006 var det t.ex. för rovstekelbibliografin i genomsnitt 1,88 författar-
namn per artikel, jämfört med 1,07 för perioden 1921–1960. Den kraftiga 
ökningen av antalet författare per artikel kan observeras också inom flera andra 
ämnesområden (se t.ex. Behrens & Luksch, 2006). 

Hur vanligt det på senare tid blivit med internationellt samarbete kan 
exemplifieras med dykarbibliografin och de tio mest produktiva författarna 
sedan 1961: Biström (Finland), Nilsson (Sverige), Balke (Tyskland), Wewalka 
(Österrike), Hendrich (Tyskland), Fery (Tyskland), Brancucci (Schweiz), 
Young (USA), Satô (Japan) och Vazirani (Indien). Vazirani har sampublicerat 
med en annan författare på topplistan och Young inte med någon av dem. 
Dessa båda inledde sin produktion redan på 1940- eller 1950-talet. Av de 
övriga har Satô sampublicerat med fyra av de andra på tio-i-topp-listan och alla 
de övriga med minst fem. Samtliga dessa har dessutom sampublicerat med 
flera andra författare och flera av dem har även en omfattande produktion som 
ensamförfattare. Jämför man med de dykartaxonomer som var verksamma före 
1960 blir skillnaden slående. Åtta av de tio på den topplistan står som 
ensamma författare till samtliga sina publikationer och de två övriga har bara 
figurerat i enstaka sampubliceringar. 
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Någon detaljerad studie av antalet författare per artikel inom olika del-
områden gjordes inte. Det noterades ändå att särskilt publikationer om 
fysiologi vanligtvis hade flera författare och att dessa författare sällan 
figurerade som ensamförfattare. Vidare har det under senare år ofta publicerats 
listor över hotade arter i olika länder och regioner. Sådana listor omfattar 
vanligtvis många olika insektsgrupper och har ofta många författare. 
Detsamma gäller publikationer som rapporterar inventeringar av insekter där 
flera olika insektsgrupper omfattats. På detta sätt kan det lätt smyga in 
författarnamn i bibliografierna som inte alls skrivit om den insektsgrupp som är 
bibliografins fokus. De har hamnat där därför att de sampublicerat med någon 
som skrivit om bibliografins fokusgrupp. Detta gäller främst rovstekel- och 
rovflugebibliografierna och kan vara en delförklaring till att värdet på 
exponenten b är något högre för dessa än för dykarbibliografin. 

Lotkaparametrar 
Vid uppdelning av rovstekelbibliografin i olika tidsperioder enligt tabell 5 syns 
ett tydligt mönster: värdet på exponenten b (och därmed även på konstanten C) 
blir högre ju kortare tidsperioden är. För tioårsperioden 1991–2000 är b 
0,10 enheter lägre än medelvärdet för de båda femårsperioder som ingår i 
perioden. Även för tjugoårsperioden 1981–2000 och fyrtioårsperioden 1961–
2000 är b något lägre än medelvärdena för de två tio- resp. tjugoårsperioder 
som ingår i perioderna.  

En annan skillnad som syns vid uppdelning i olika tidsperioder, är att b blir 
lägre ju längre bakåt i tiden man rör sig. Vid jämförelse mellan de två tjugoårs-
perioderna 1981–2000 och 1961–1980 eller mellan fyrtioårsperioderna 1961–
2000 och 1921–1960 är det de äldre perioderna som har det lägre värdet på b. 
Perioden före 1920 har det allra lägsta värdet på b. Kanske beror detta till viss 
del på att antalet författare per publikation ökat under senare år och medför-
fattare därmed fått större inflytande på parametrarnas värde. Som vi sett ovan 
medför en inkludering av alla medförfattare att värdet av b blir något högre. 

För rovflugebibliografin (tabell 6) var förhållandena ungefär desamma som 
för rovstekelbibliografin, med minskande värde för b när man rör sig bakåt i 
tiden och stigande värde på b när tidsperioderna förkortas.  

Dykarbibliografin (tabell 7) avviker märkligt nog från detta mönster. Som 
för de andra bibliografierna minskar b när tidsperioden förlängs, men b blir 
något högre när man rör sig bakåt i tiden. Detta trots att antalet författare per 
publikation ökat kraftigt under senare tid. En möjlig förklaring av detta för-
hållande är att den taxonomiska litteraturen allt mer tenderat att styckas upp i 
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mindre enheter – information som tidigare resulterat i en publikation kanske 
numera skulle delas upp i flera artiklar. En annan möjlig mekanism, som kan 
förklara förhållandet, är att det med tiden blivit svårare att publicera 
taxonomiska texter; tröskeln har blivit högre. Har man väl tagit sig över 
tröskeln är det dock större chans än tidigare att man publicerar igen. Jag har 
dock inte studerat materialet så noga att jag bestämt kan hävda att någon av 
dessa förklaringar är sannolik. 

Tabell 5. Lotkaparametrar (exponenten b och konstanten C) för bibliografin om rovsteklar 
(1758–2006), uppdelad på olika tidsperioder av varierande längd. Dmax anger testparameter 
för Kolmogorov-Smirnovs test av Lotkas generella lag. KS-test anger observerad signifikans-
nivå vid Kolmogorov-Smirnovs test enligt Goldstein m.fl. (2004).  

Tidsperiod antal 
publ. 

antal 
namn 

förf. per 
publ. 

b C Dmax KS-test 

2001–2006 434 425 1,88 2,2858 0,6945 0,0298 0,05 
5 år        

1996–2000 416 332 1,64 2,2864 0,6946 0,0250 >0,10 
1991–1995 536 329 1,49 2,0908 0,6381 0,0393 >0,10 
medelvärde    2,1886 0,6664   

10 år        
1991–2000 952 553 1,55 2,0858 0,6365 0,0171 >0,10 
1981–1990 874 464 1,39 2,1011 0,6412 0,0256 >0,10 
medelvärde    2,0934 0,6388   

20 år        
1981–2000 1826 875 1,48 2,0401 0,6215 0,0136 >0,10 
1961–1980 1515 486 1,22 1,9619 0,5945 0,0218 >0,10 
medelvärde    2,0010 0,6080   

40 år        
1961–2000 3341 1228 1,36 1,9862 0,6031 0,0133 >0,10 
1921–1960 2150 567 1,07 1,8840 0,5653 0,0329 0,01 
medelvärde    1,9351 0,5842   

före 1921 1967 502 1,03 1,858 0,5551 0,0389 0,01 
totalt 7889 2391 1,23 1,9278 0,5821 0,0136 0,05 
Anges signifikansnivån som 0,01 i kolumnen KS-test, är den observerade signifikansnivån i 
intervallet 0,01-0,05; anges 0,05 är den observerade signifikansnivån i intervallet 0,05-0,10. 
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Tabell 6. Lotkaparametrar (exponenten b och konstanten C) för bibliografin om rovflugor 
(1758–2004), uppdelad på olika tidsperioder av varierande längd. Dmax anger testparameter 
för Kolmogorov-Smirnovs test av Lotkas generella lag. KS-test anger observerad signifikans-
nivå vid Kolmogorov-Smirnovs test enligt Goldstein m.fl. (2004). 

Tidsperiod antal 
publ. 

antal 
namn 

förf. per 
publ. 

b C Dmax KS-test 

2001–2004 190 158 1,56 2,3587 0,713 0,0294 >0,10 
5 år        

1996–2000 275 212 1,49 2,3891 0,7203 0,0157 >0,10 
1991–1995 241 177 1,54 2,3152 0,7021 0,0324 >0,10 
medelvärde    2,3522 0,7112   

10 år        
1991–2000 516 334 1,51 2,2700 0,6902 0,0251 >0,10 
1981–1990 353 197 1,41 2,1853 0,6666 0,0288 >0,10 
medelvärde    2,2277 0,6784   

20 år        
1981–2000 869 468 1,47 2,1832 0,6660 0,0157 >0,10 
1961–1980 709 340 1,26 2,2402 0,6822 0,0414 0,01 
medelvärde    2,2117 0,6741   

40 år        
1961–2000 1578 741 1,38 2,1900 0,6680 0,0243 0,05 
1921–1960 963 390 1,09 2,1838 0,6662 0,0312 0,05 
medelvärde    2,1869 0,6671   

före 1921 1001 351 1,03 2,0196 0,6148 0,0222 >0,10 
totalt 3749 1467 1,22 2,1075 0,6432 0,0159 0,05 
Anges signifikansnivån som 0,01 i kolumnen KS-test, är den observerade signifikansnivån i 
intervallet 0,01-0,05; anges 0,05 är den observerade signifikansnivån i intervallet 0,05-0,10. 
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Tabell 7. Lotkaparametrar (exponenten b och konstanten C) för bibliografin om dykare 
(1758–2006), uppdelad på olika tidsperioder av varierande längd. Dmax anger testparameter 
för Kolmogorov-Smirnovs test av Lotkas generella lag. KS-test anger observerad 
signifikansnivå vid Kolmogorov-Smirnovs test enligt Goldstein m.fl. (2004). 

Tidsperiod antal 
publ. 

antal 
namn 

förf. per 
publ. 

b C Dmax KS-test 

2001–2006 130 68 1,73 1,8962 0,5701 0,0468 >0,10 
5 år        

1996–2000 108 56 1,73 1,8409 0,5483 0,1018 0,01 
1991–1995 113 58 1,53 1,9583 0,5933 0,0588 >0,10 
medelvärde    1,8996 0,5708   

10 år        
1991–2000 221 85 1,63 1,8054 0,5336 0,0630 >0,10 
1981–1990 238 82 1,26 1,8898 0,5676 0,0406 >0,10 
medelvärde    1,8476 0,5506   

20 år        
1981–2000 459 133 1,44 1,8191 0,5393 0,0317 >0,10 
1961–1980 176 58 1,12 1,8398 0,5477 0,0973 0,01 
medelvärde    1,8295 0,5435   

40 år        
1961–2000 635 158 1,35 1,7756 0,5209 0,0370 >0,10 
1921–1960 439 102 1,01 1,9723 0,5982 0,0247 >0,10 
medelvärde    1,8740 0,5596   

före 1921 829 291 1,02 1,9624 0,5947 0,0586 0,01 
totalt 2033 546  1,8692 0,5596 0,0229 >0,10 
Anges signifikansnivån som 0,01 i kolumnen KS-test, är den observerade signifikansnivån i 
intervallet 0,01-0,05; anges 0,05 är den observerade signifikansnivån i intervallet 0,05-0,10. 
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Nykomlingars inverkan 
Som påpekats av Wagner-Döbler & Berg (1995) är lotkaparametrarnas värde 
avhängigt av bl.a. andelen författare som fått hela sin livsproduktion 
inkluderad i bibliografin. Enligt deras metod uteslöts författare som tillkommit 
sedan 1981 och 1991 och resultat från de beräkningarna visas i tabell 8.55 
Genom att därmed inkludera endast författare som haft möjlighet att producera 
ytterligare publikationer under minst 25 resp. 15 års tid efter deras första 
publikation, sjönk värdena på b något för alla bibliografierna. Minskningen var 
störst för rovstekelbibliografin, där b minskade från 1,93 för hela bibliografin 
till 1,84 och 1,81 efter uteslutning av nykomlingar sedan 1991 resp. 1981. 
Minskningen var dock inte alls lika stor som den som rapporterades av 
Wagner-Döbler & Berg (1995). I deras material (matematisk logik, 1873–
1990) minskade b från 1,72 till 1,38 och 1,33 efter uteslutning av nykomlingar 
de senaste 15 respektive 25 åren. Den liknande analys som Karisiddappa m.fl. 
(2002) gjort på en bibliografi över teoretisk populationsgenetik (1881–1980) 
gav också större skillnader än för de aktuella entomologiska bibliografierna. 
Skillnaden beror sannolikt på en kombination av två förhållanden. Dels 
innehöll de entomologiska bibliografierna, genom sina mycket längre 
tidsperioder, redan en stor majoritet av författare med hela sin livsproduktion 
inkluderad. Vidare förefaller matematisk logik och populationsgenetik, under 
de perioder då nykomlingar uteslöts, ha befunnit sig i perioder av kraftig 
tillväxt som attraherat många nykomlingar till ämnena. 

Intressant är att Dmax, för alla bibliografierna, tenderar att bli högre då 
”nykomlingar” utesluts (tabell 8). Samma förhållande kan ses vid analys av 
data från bibliografin över teoretisk populationsgenetik (Karisiddappa m.fl., 
2002). Då nykomlingarna utesluts kryper Dmax där över det kritiska värdet för 
Kolmogorov-Smirnovs test vid signifikansnivån 0,01.56 Det tycks alltså som att 

                                                 
55 För att verkligen kunna exkludera alla som inte fått hela sin livsproduktion inkluderad i bibliografierna, 
skulle brytåret för uteslutning behöva förskjutas ännu längre tillbaks i tiden. Entomologer är uthålliga och 
många fortsätter att skriva långt efter pensionsåldern. I bibliografierna finns flera exempel på författar-
karriärer som sträckt sig över 40 år eller ännu längre. ”Sega gubbar” i rovstekelbibliografin är t ex J. 
Leclercq, som publicerat under perioden 1939-2006 (ännu aktiv), K.M. Guichard (1938-2002; huvud-
sakligen efter 1972, sista artikeln samma år som han dog, vid 88 års ålder) och K. Tsuneki (1936-1993; 
10 artiklar efter fyllda 80 år). Rekordet tog dock Erik Tetens Nielsen, med publikationer mellan 1921 och 
1992 i bibliografin. Huvuddelen av hans vetenskapliga produktion skedde dock inom andra entomo-
logiska områden än rovsteklar. 
56 Detta gäller om man använder den nya tabellen för kritiska värden (Goldstein m.fl., 2004); används de 
traditionella värdena för Kolmogorov-Smirnovs test, vilket författarna gjorde, ligger det kritiska värdet 
över Dmax. De skriver därför ”It is clear … that Lotka’s law has given positive results, indicating its 
applicability to all … distributions” (Karisiddappa m.fl. 2002; s. 78). 
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en uteslutning av nykomlingar i bibliografierna medför att fördelningarna blir 
mindre ”lotkalika”. 

Tabell 8. Lotkaparametrar (exponenten b och konstanten C) för bibliografierna om rovsteklar, 
rovflugor och dykare med exkludering av författare som tillkommit efter 1991 respektive 1981. 
Dmax anger testparameter för Kolmogorov-Smirnovs test av Lotkas generella lag. KS-test 
anger observerad signifikansnivå vid Kolmogorov-Smirnovs test enligt Goldstein m.fl. (2004). 

 antal 
publ. 

antal 
namn 

b C Dmax KS-test 

Rovsteklar       
hela bibliografin 

 
7889 2391 1,9278 0,5821 0,0136 0,05 

exkl. författare tillkomna 
sedan 1991 

7257 1735 1,8392 0,5475 0,0209 0,01 

exkl. författare tillkomna 
sedan 1981 

6510 1399 1,8080 0,5348 0,0234 0,01 

Rovflugor       
hela bibliografin 

 

3749 1467 2,1075 0,6432 0,0159 0,05 

exkl. författare tillkomna 
sedan 1991 

3377 1137 2,0396 0,6215 0,0206 0,01 

exkl. författare tillkomna 
sedan 1981 

3143 993 2,0311 0,6186 0,0239 0,01 

Dykare       
hela bibliografin 

 

2033 546 1,8692 0,5596 0,0229 >0,10 

exkl. författare tillkomna 
sedan 1991 

1941 463 1,8369 0,5465 0,0239 >0,10 

exkl. författare tillkomna 
sedan 1981 

1779 412 1,8237 0,5414 0,0365 0,01 

Anges signifikansnivån som 0,01 i kolumnen KS-test, är den observerade signifikansnivån i 
intervallet 0,01-0,05; anges 0,05 är den observerade signifikansnivån i intervallet 0,05-0,10. 
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Omfång  
För rovstekelbibliografin gjordes en uppdelning av publikationerna på olika 
omfång, med en brytpunkt vid 40 sidor.57 Författarna i båda dessa delbiblio-
grafier fördelade sig enligt Lotkas generella lag, men exponenten b var något 
högre för den del som omfattade de längre publikationerna (tabell 9).  

Tabell 9. Lotkaparametrar för bibliografin om rovsteklar, uppdelad på olika sidomfång. Dmax 
anger testparameter för Kolmogorov-Smirnovs test av Lotkas generella lag. KS-test anger 
observerad signifikansnivå vid Kolmogorov-Smirnovs test.  

Antal sidor antal 
publikationer 

antal 
namn 

b C Dmax KS-test 

<40 sidor 7105 1623 1,8742 0,5616 0,0212 0,01 
≥40 sidor 784 353 2,1785 0,6647 0,0211 >0,10 
totalt 7889 1742 1,8699 0,5599 0,0203 0,01 
Anges signifikansnivån som 0,01 i kolumnen KS-test, är den observerade signifikansnivån i 
intervallet 0,01-0,05; anges 0,05 är den observerade signifikansnivån i intervallet 0,05-0,10. 

Ämnesbredd 
Den separata bibliografin över rovstekelsläktet Gorytes innehöll 477 författar-
namn och följde, liksom den stora rovstekelbibliografin, Lotkas generella lag 
(tabell 10, bilaga 1). Lotkaparametrarna för denna snävare bibliografi skiljde 
sig dock från ursprungsbibliografin; exponenten b var högre. Skillnaden var 
statistiskt signifikant på signifikansnivån 0,01 (Dmax =0,0783; Dkrit=0,0745). 

Tabell 10. Lotkaparametrar för bibliografi över rovstekelsläktet Gorytes. Data från den stora 
rovstekelbibliografin visas för jämförelse. Dmax anger testparameter för Kolmogorov-Smirnovs 
test av Lotkas generella lag. KS-test anger observerad signifikansnivå vid Kolmogorov-
Smirnovs test. 

Bibliografi antal 
publikationer 

antal 
namn 

b C Dmax KS-test 

Gorytes 764 477 2,2098 0,6737 0,0406 0,01 
Rovsteklar 7889 2391 1,9278 0,5821 0,0136 0,05 
Anges signifikansnivån som 0,01 i kolumnen KS-test, är den observerade signifikansnivån i 
intervallet 0,01-0,05; anges 0,05 är den observerade signifikansnivån i intervallet 0,05-0,10. 

 
Att den snävare bibliografin har högre värde på b än den bredare ursprungs-
bibliografin, överensstämmer med den studie som Estabrooks m.fl. (2004) 
gjorde över ”research utilization literature in nursing”. De delade in sin huvud-
bibliografi i fyra delområden och en analys av de primärdata de presenterade, 

                                                 
57 Samma person, japanen Katsuji Tsuneki, toppade båda kategorierna med 257 ”korta” och 37 ”långa” 
publikationer. 
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visar att samtliga delbibliografier hade värden på b som var högre än värdet för 
huvudbibliografin.  

Möjligen är detta ett uttryck för ett generellt mönster: inom smala ämnen 
är det få forskare som uppehåller sig någon längre tid, vilket medför att deras 
samlade produktion inom ämnet blir ringa. Denna förklaring har även disku-
terats ovan angående det jämförelsevis höga värdet på b för rovflugebiblio-
grafin. Intuitivt vill man dock gärna anta att det är beroende på hur delbiblio-
grafierna delas in. Här kan man notera att den ämnesmässigt snävaste av de 
studerade bibliografierna, dykarbibliografin som fokuserade på taxonomisk 
litteratur, hade det lägsta värdet på b. En tolkning kan vara att dykartaxonomin 
är ett så pass omfattande ämnesområde att det medger att flera forskare 
studerar gruppen under lång tid. Det hade varit intressant att göra en 
taxonomisk delbibliografi av rovstekelbibliografin, för att se hur 
lotkaparametrarna i en sådan skilde sig från huvudbibliografin. Tyvärr var 
detta inte möjligt eftersom enbart titeln inte alltid räcker för rätt kategorisering. 

 45



Avslutande kommentarer 

Undersökningen av de entomologiska bibliografierna visar, liksom en stor del 
av litteraturen om Lotkas lag om författares produktivitet, att det finns litet stöd 
för den omvända kvadratlagen (f(n)=C/n2). Denna har en viss elegans och 
attraktionskraft, men den är inte allmängiltig. Däremot kan Lotkas generella 
lag (f(n)=C/nb), i de flesta fall användas för att matematiskt beskriva hur publi-
kationer inom ett ämnesområde fördelar sig på olika författare. I alla de här 
studerade bibliografierna fördelade sig också författarna enligt Lotkas 
generella lag. Formella test av omfattande bibliografier visar ibland att 
författarna i dessa inte strikt fördelar sig enligt Lotkas lag. Avvikelserna är 
dock i sådana fall som regel måttliga.  

Värdet på exponenten b, och därmed även på konstanten C, kan variera 
betydligt. Faktorer av betydelse för parametrarnas värde är bl.a.: 

Ämnesområde. Varje specifikt område har sin egen karaktär. Överlag tenderar 
b att bli högre inom samhällsvetenskap och teknologi än inom naturveten-
skap. Vidare blir b högt om ämnesområdet befinner sig i en expansiv fas 
under den period som bibliografin täcker. De relativt låga värdena på b 
(nära 2) i de här studerade bibliografierna kan sägas vara typiska för 
naturvetenskapliga områden som inte befinner sig i en expansiv fas. 
Ämnesområdets bredd kan också ha betydelse för värdet på b. Mycket 
smala ämnesområden som inte medger att många forskar intensivt och 
under lång tid inom området, får höga värden på b. I denna studie exemp-
lifieras detta av att släktesbibliografin över Gorytes, som hade högre värde 
på b än den stora rovstekelbibliografin som den ingår i. 

Hur medförfattare hanteras. Om endast en författare per publikation räknas 
blir värdet på b något lägre än då alla medförfattare tas med. Detta kunde 
konstateras för alla de bibliografier som undersöktes i denna studie, i enlig-
het med andra uppgifter i litteraturen. Skillnaden mellan de olika beräk-
ningssätten är dock relativt marginell.  
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Publikationstyp. Enligt denna studie blir b något högre för bibliografier som 
bara omfattar publikationer över ett visst sidantal, jämfört med biblio-
grafier utan sådan begränsning. 

Tidsperiod. Värdet på parameter b tenderar att bli lägre då den tidsperiod som 
bibliografin täcker förlängs. Detta kunde konstateras för alla de tre här 
undersökta bibliografierna. En bidragande orsak till detta är att då tids-
perioden förlängs, ökar andelen författare som fått hela sin livsproduktion 
inkluderad i bibliografin samtidigt som andelen ”nykomligar” minskar. 
Med stor andel ”nykomlingar” i bibliografin ökar värdet på b. En intressant 
iakttagelse var att fördelningen tenderade bli mindre ”lotkalik” då nykom-
lingar uteslöts. En annan orsak till att b blir lägre då tidsperioden förlängs 
bakåt (om man utgår från nutid), är att medelvärdet för antalet författare 
per publikation då vanligtvis minskar. Inom många ämnesområden råder 
nämligen nu en stadig trend med ökande antal medförfattare per publi-
kation. Som ovan konstaterats ökar b då alla medförfattare inkluderas. 

För ett par av faktorerna ovan känns det intuitivt ganska trivialt eller självklart 
att de påverkar b. Det gäller kanske särskilt den inverkan andelen nykomlingar 
har. Denna andel kan enligt ovan vara hög (och därmed resultera i högt värde 
på b) p.g.a. kort tidsperiod eller p.g.a. att ämnesområdet är i en expansiv fas. 
Det triviala i detta gör det svårt att förstå att den omvända kvadratlagen så 
länge ansågs (och av vissa fortfarande anses) vara allmängiltig. 

Att värdet på parameter b är så variabel medför att det praktiska värdet av 
Lotkas lag blir ganska begränsat. Man kan t.ex. inte, som Price (1963) menade, 
med automatik beräkna hur många författare som verkat inom ett ämnesområde 
bara för att man känner antalet publikationer. Kännedom om lagens innebörd 
kan dock ge en insikt i hur publikationer inom ett ämnesområde fördelar på 
olika författare. Lagen kan kokas ner till det generella konstaterandet att en stor 
andel av författarna inom ett ämnesområde bara skriver en eller två publi-
kationer och att andelen högproduktiva författare är liten. Dessa få hög-
produktiva författare kan dock stå för en stor andel av den samlade produk-
tionen inom området. De exakta förhållandena mellan låg- respektive hög-
produktiva författare kan dock variera betydligt mellan olika ämnesområden. 

Slutligen: man bör komma ihåg att en författares rang i en lotkaiansk 
studie bara baseras på antalet publikationer författaren medverkat i. Dessa 
publikationer kan variera i vetenskaplig dignitet och betydelse. En viss rang i 
en studie baserad på antal publikationer behöver alltså inte nödvändigtvis 
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betyda motsvarande hög eller låg vetenskaplig betydelse, även om det säkert 
ofta finns en korrelation mellan måtten. En självklarhet är också att en 
bibliometrisk studie av det här slaget är ämnesbaserad. En författare kan 
publicera sig inom flera olika områden, parallellt eller succesivt, och ska inte 
kategoriseras som lågproduktiv bara för att han/hon har få publikationer i en 
smal ämnesbibliografi. 
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Sammanfattning 

Lotkas lag om författares produktivitet har analyserats. Enligt denna ”lag”, 
ursprungligen formulerad 1926, fördelar sig författare inom ett ämnesområde, 
efter sin produktivitet, på ett karaktäristiskt sätt. Matematiskt kan lagen 
uttryckas enligt formeln: 

 f(n)=C/nb 

där f(n) betecknar andel forskare inom ett visst ämnesområde som under en 
viss tid publicerat n artiklar. C är en konstant som betecknar andelen författare 
som publicerat endast en artikel. Exponenten b antogs länge anta värdet 2 
(”den omvända kvadratlagen”) men anses numera, av de flesta, vara en 
parameter som kan anta olika värden beroende på bland annat ämnesområde 
och tidsomfång. Olika sätt att utifrån empiriska data beräkna b redovisas, 
liksom olika sätt att statistiskt testa om en empirisk fördelning följer Lotkas 
lag.  

Lotkas lag har applicerats på tre olika bibliografier inom entomologi, med 
fokus på insektsfamiljerna rovsteklar (fam. Sphecidae sensu lato), rovflugor 
(fam. Asilidae) respektive dykare (fam. Dytiscidae). Den sistnämnda är 
begränsad till publikationer om taxonomi, medan de andra omfattar alla slags 
publikationer som berör insekter inom respektive familj. Alla tre biblio-
grafierna omfattar en tidsperiod som sträcker sig från mitten av 1700-talet till 
nutid. Med alla författare inkluderade blir värdet på b för de olika biblio-
grafierna 1,93 (rovsteklar), 2,11 (rovflugor) och 1,87 (dykare), motsvarande 
58, 64 respektive 56 procent författare med bara en publikation i 
bibliografierna. 

Data från de olika bibliografierna har delats upp på olika sätt för att 
undersöka i vilken mån vissa faktorer påverkar värdet på exponenten b i Lotkas 
lag. Denna uppdelning visar att: 

Värdet på b minskar något om endast en författare (första namn) per publi-
kation tas med, jämfört med om alla medförfattare inkluderas. 
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Värdet på b blir högre ju kortare tidsperiod som bibliografin omfattar. Detta 
beror, åtminstone delvis, på att andelen författare som bara fått en del av 
sin livsproduktion medtagen, ökar när tidsperioden blir kortare. 

Smala ämnesområden, som innebär att jämförelsevis få forskare studerar inom 
området intensivt under lång tid, tenderar att få högre värde på b. I denna 
studie exemplifierades detta med en bibliografi över ett enskilt släkte av 
rovsteklar. 

Begränsas bibliografin till publikationer med minst ett visst sidantal ökar 
värdet på b. 
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Bilaga 1. 

Antalet författare till n antal publikationer i bibliografierna över rovsteklar, släktet Gorytes, 
rovflugor och dykare. Alla medförfattare är inkluderade i tabellen. 

Antal pub-

likationer (n) 

Rovsteklar Rovsteklar: 

Gorytes 

Rovflugor Dykare 

1 1378 302 962 293 

2 347 86 218 85 

3 171 30 82 42 

4 95 20 35 25 

5 71 11 25 22 

6 59 4 19 13 

7 20 3 13 6 

8 25 7 10 5 

9 30 4 12 4 

10 23 3 11 8 

11 12  9 2 

12 9 2 4 2 

13 11 1 4 3 

14 15 2 3 3 

15 10  5 3 

16 8  6 3 

17 12   2 

18 2 1 7  

19 7  1 2 

20 8  1  

21 3  3 1 

22 6    

23 6  1 4 

24 2  2 1 

25 5  3 1 

26 2 1 2  

27 2  1 1 
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Antal 

publikationer 

Rovsteklar Rovsteklar: 

Gorytes 

Rovflugor Dykare 

28 4  3  

29 3  1 1 

30 1  1 1 

31 1  1 1 

32 5    

33 2  2  

34 1   1 

35 2    

36   1  

38 1  2  

39 1   1 

40 1  3  

42 1    

43 1  1 1 

44 1   1 

45 2    

46 2  2  

47 2    

48    1 

49 1  1  

50   2  

51    1 

52 1  1 1 

53 2  1  

56 1    

57 2    

58   1  

60    1 

65 1    

66   1 1 

68   1  

70    1 

 57



Antal 

publikationer 

Rovsteklar Rovsteklar: 

Gorytes 

Rovflugor Dykare 

71   1  

72 1    

75 1    

76    1 

81 1    

82   1  

87   1  

91 1    

98 1    

103 2    

108 1    

111 1    

125 1    

129 1    

142    1 

219 1    

295 1    

Antal 

författare 

2391 477 1467 546 

Antal 

publikationer 

7895 764 3749 2033 
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Bilaga 2 

Lista över de tio författare i bibliografierna över rovsteklar, rovflugor och dykare som 
producerat flest publikationer inom respektive ämnesområde.  

Namn Antal 
publikationer 

Publiceringsperiod 
inom ämnet 

Rovsteklar   
Tsuneki, K. 295 1936–1993 
Leclercq, J. 219 1939–2006 
Menke, A.S. 129 1961–2004 
Evans, H.E. 125 1954–2002 
de Beaumont, J. 111 1936–1973 
Gayubo, S.F. 108 1978–2006 
Cameron, P. 103 1881–1913 
Krombein,  103 1936–2001 
Kurczewski, F.E.  98 1963–2006 
Kazenas, V.L.  91 1964–2006 

Rovflugor   
Weinberg, M. 87 1959–2001 
Lehr, P.A. 82 1958–2002 
Londt, J.G.H. 71 1977–2004 
Lavigne, R.J. 68 1963–2003 
Bromley, S.W. 66 1914–1953 
Parui, P. 58 1969–1999 
Artigas, J.N. 53 1961–2003 
Joseph, A.N.T. 52 1970–1999 
Hradský, M. 50 1956–2003 
Loew, H. 50 1837–1881 
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Namn Antal 

publikationer 
Publiceringsperiod 

inom ämnet 
Dykare   

Guignot, F.  142 1925–1961 
Biström, O. 76 1979–2006 
Nilsson, A.N. 70 1978–2006 
Balke, M. 66 1989–2006 
Régimbart, M. 60 1877–1908 
Wewalka, G 52 1969–2005 
Hendrich, L. 51 1988–2006 
Fery, H. 48 1986–2006 
Brancucci, M. 44 1979–2006 
Young, F.N. 43 1940–1995 
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