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Inledning 
Syftet med denna rapport har varit att öka kunskapen om forskningsfältet Marin Bioteknologi (MBT), 

med viss betoning på svenska artiklar och svenska artiklar med en göteborgsadress. En allmän 

definition av ämnesområdet ges i Marine Biotechnology Definitions, Infrastructures And Directions 

For Innovation1: 

The application of science and technology to living organisms from marine resources, as well 

as parts, products and models thereof, to alter living or non-living materials for the production 

of knowledge, goods and services. 

Denna breda definition anknyter till såväl bio-ekonomi (bio-economy) som grön tillväxt (green-

growth) och berör områden som matproduktion, läkemedel, bränslen och många andra avancerade 

biobaserade produkter. MBT-fältet har en nyckelposition men är svårt att avgränsa eftersom det 

anknyter till många andra forskningsfält. Väl etablerade forskningsfält har som regel s.k. 

kärntidskrifter, i.e. tidskrifter som deklarerar en tydlig ämnesavgränsning och som citeras frekvent 

och tillsamman med andra kärntidskrifter. Detta underlättar betydligt identifieringen av den tänkta 

populationen och möjliggör relevanta urval för analysarbetet. I detta fall har endast ett par 

tidskrifter som tydligt fokuserar på marin bioteknologi identifierats. Detta signalerar att den 

publicerade kunskapen sprids över flera olika kategorier och specialiteter, vilket har försvårat 

datainsamlingen (se vidare diskussion under avsnittet Data).  Ett sätt att ta sig förbi problemet med 

kärntidskrifter kan vara att försöka finna relevanta termer för MBT-området och i stället basera 

datainsamlingen på sökfrågor riktade mot titlar och abstrakt i databasen. En sådan metod har dock 

sin egna problem och kräver framförallt en hel del arbete av ämnesspecialister. Förhoppningsvis kan 

denna rapport bidra till en sådan framtida kompletterande rapport. 

Rapporten inleds med en klusteranalys baserad på cociteringsanalys – en bibliometrisk mapping-

metod där citeringsrelationer ligger till grund för att skapandet av grupper av inbördes lika 

dokument, vilka representerar olika forskningsteman. Tolkningen av klusterstrukturer i termer av 

ämnesinnehåll och ämneskoherens lämnas i denna rapport över till läsaren som till sitt förfogande 

har flera bilagor att konsultera, vilket möjliggör ett varierat urval av forskningsfrågor rörande 

aktuella forskningsteman.  

Därnäst följer en genomgång av det som publicerats i Sverige, av svenska författare enbart, eller i 

samarbete med utländska författare; som del av ett internationellt samarbetsnätverk. Delmängden 

göteborgsartiklar – alltså artiklar med minst en göteborgsadress  – analyseras därefter. Slutligen 

undersöks hur publiceringen inom fältet avtecknar sig geografisk, alltså vilka länder som är 

involverade i MBT-relaterad forskning och i vilken utsträckning. Tidsperioden som undersöks är 

totalt 20 år. För att kunna säga något om utvecklingen över tid delas denna period upp i fyra 

femårsperioder när så är påkallat. De metoder och utgångspunkter som används är desamma för 

varje period. För att slippa ifrån enformighet och upprepningar kommenteras dessa metoder och 

utgångspunkter mer utförligt under den första perioden, 2001-2005 och refereras till under 

kommande avsnitt.  

Data 
Utgångspunkten för datainhämtningen har varit tidskrifterna Marine Drugs och Marine 

Biotechnology. Vi betraktar samtliga artiklar i dessa tidskrifter som tillhöriga ämnesområdet marin 

 
1 OECD Science, Technology and Innovation Policy Papers September 2017 No. 43 
https://www.cbd.int/financial/2017docs/oecd-marinebiotech2017.pdf 
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biotechnologi (MBT). Via Web of Science Core Collection identifierades sedan (oktober 2021) 26 999 

artiklar som citerat minst en artikel publicerad i tidskrifterna Marine Drugs eller Marine 

Biotechnology. Dessa citerande artiklar betraktas som ämnesmässigt associerade till fältet ”marin 

bioteknologi”. När observationsperioden avgränsas tidsmässigt till 2001–2020 finner vi totalt 32 920 

artiklar vilka då utgör den totala analyserade populationen. De 20 mest frekventa tidskrifterna 

producerar totalt 37 procent av det totala antalet artiklar (tabell 1). Ytterligare 2 951 tidskrifter krävs 

för att täcka samtliga artiklar. På första och andra plats ser vi av naturliga skäl Marine Drugs och 

Marine Biotechnology.  

Tabell 1. Fördelningen av artiklar över tidskrifter för perioden 2001–2020. De 20 mest frekventa tidskrifterna. 

Frekvens Tidskrift 

4446 Marine Drugs 

1475 Marine Biotechnology 

1018 Fish & Shellfish Immunology 

915 Aquaculture 

794 Plos One 

408 Scientific Reports 

331 Developmental and Comparative Immunology 

316 BMC Genomics 

277 Aquaculture Research 

267 Journal of Applied Phycology 

261 Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry & Molecular Biology 

252 Gene 

235 Frontiers in Microbiology 

211 Applied Microbiology and Biotechnology 

193 Fisheries Science 

191 International Journal of Biological Macromolecules 

190 Molecular Ecology 

187 International Journal of Molecular Sciences 

172 Applied and Environmental Microbiology 

165 General and Comparative Endocrinology 

 

Även om ett stort antal tidskrifter publicerar inom området, så är det ändå tydligt att en mindre 

andel tidskrifter producerar en större andel av artiklarna (figur 1). Så krävs till exempel endast 14 

procent av tidskrifterna för att täcka 80 procent av artiklarna och det finns en avtagande nytta med 

att tillföra ytterligare tidskrifter (cf. Paretos Lag).  
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Figur 1. Fördelningen av artiklar över tidskrifter för perioden 2001–2020. 

Metod 
Den modell som låg till grund för att undersöka ämnesstrukturen i den utvalda populationen 

tidskriftsartiklar benämns co-citeringsmodellen. Denna modell är en bibliometrisk sådan och 

presenterades av Henry Small i början av 1970-talet2. En bibliometrisk cociteringsmodell baseras på 

det gemensamma referereringsmönstret hos den senare litteraturen inom ett forskningsfält. På så 

sätt kan man kartlägga aktuella forskningsfrågor. För att förstå hur denna modell är konstruerad 

underlättar det att först dela in ett forskningsfälts litteratur i senare, citerande artiklar (källor) och 

tidigare, citerade artiklar (referenser). Den grundläggande enheten är cociteringsklustret. Detta 

kluster består av två delar: en mängd relativt högt citerade och samciterade (co-citerade) referenser, 

benämnd den intellektuella basen, och en betydligt större mängd senare, citerande artiklar benämnd 

forskningsfronten. En co-citering uppstår när två referenser i en citerande artikel återfinns i samma 

referenslista i en citerande artikel. Cociteringsfrekvensen för dessa två referenser är då lika med 

antalet sådana artiklar. Vi får på så sätt referenser som parvis länkas ihop med varandra till större 

grupper eller kluster samtidigt som vi får en grupp artiklar som genom sitt gemensamma 

refereringsmönster gav upphov till dessa kluster. Vanligen används någon form av klusteranalytisk 

metod för att länka ihop dessa referenser i grupper. I denna undersökning har Louvain algoritmen 

använts såsom den implementerats i Pajek 64.5.12. I figur 2 exemplifieras principen för 

cociteringsmodellen. I den översta rutan ser vi titlarna i de artiklar som citerat och cociterat 

referenserna i kluster 1. Vi kan se att ämnesinnehållet i de citerande artiklarna är tämligen koherent 

och fokuserar på Myostatin och muskelcellers tillväxt. Om vi beräknar det genomsnittliga 

publiceringsåret för de citerande artiklarna får vi fram året 2004 och för de citerade artiklarna 2001. 

I detta exempel består hela aggregatet av 8 + 17 artiklar där de två grupperna (referenserna och 

källorna) har ett genomsnittligt tidsavstånd på ca 3 år gentemot varandra.  

 
2 Small, H. (1973). Co-citation in the Scientific literature: A new measure of the Relationship Between Two 
Documents. Journal of the American Society for Information Science, 24 July/August, 265-269. 
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Figur 2. Cociteringskluster 1 för perioden 200-2005 samt citerande artiklar. 

Ett problem med denna typ av analys är att det kan vara svårt att skilja signalen från bruset, i.e., att 

hitta vettiga tröskelvärden som skiljer de mindre citerade referenserna från de mer citerade så att 

ett fälts ämnesstruktur går att urskilja. I ett första steg försöker man identifiera de mest citerade 

referenserna eftersom det finns en stark positiv korrelation mellan citering och cocitering. 

Fördelningar av citeringsfrekvenser är ofta kraftigt högersneda (positivt sneda) och det stora flertalet 

artiklar citeras en eller ingen gång medan andra citeras i mycket hög utsträckning. Denna snedhet 

eller ”skewness” noteras med ett negativt eller positivt tal. Ju högre tal desto snedare fördelning – 

en normalfördelad variabel har förstås snedheten 0. Det aritmetiska medelvärdet är en dålig 

representant för sneda fördelningar varför percentilfördelningen har använts vid urvalet av citerade 

referenser. Efter en del experimenterande beslutades att endast citerade referenser på eller över 

den 99:e percentilen skulle användas i cociteringsanalysen. Generellt kan man anta att högt 

cociterade referenspar är inbördes mer ämneslika än lågt cociterade sådana. Man kan dock förfina 
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cociteringsfrekvensen så att den stämmer av (normaliserar) mot citeringsfrekvensen. Detta eftersom 

sannolikheten att cociteras ökar med citeringsfrekvensen. Således, för (
𝑁

2
) par beräknas ett 

normaliserat likhetsvärde [0,1] baserat på antalet samförekomster (cociteringar) mellan två citerade 

referenser samt deras individuella citeringsfrekvenser: 

𝑆𝑖𝑚𝑖,𝑗 =
𝐶𝑜𝐶𝑖𝑗

√𝑐𝑖𝑡𝑖 ∗ 𝑐𝑖𝑡𝑗
 

Där 𝐶𝑜𝐶𝑖𝑗 är antalet cociteringar för de citerade referenserna i och j 

och 

𝑐𝑖𝑡𝑖 och 𝑐𝑖𝑡𝑗 är citeringsfrekvenserna för de citerade referenserna i och j. 

Ett minsta värde med avseende på likhetsmåttet fastställdes till 0.25 vilket erfarenhetsmässigt har 

visat sig ge goda resultat. Det är förstås fullt möjligt att laborera med olika tröskelvärden för att se 

hur kluster expanderar eller krymper. Här nöjer vi oss med ett (1) tröskelvärde. 

För att kunna bedöma kvalitén på partitioneringen av cociterade par användes E-I Index. E-I index    

[-1,1] beräknas som kvoten av skillnaden mellan antalet (citerings-) länkar mellan objekten 

(artiklarna) inom klustren och antalet länkar mellan objekten i de olika kluster, och det totala antalet 

länkar. Vi önskar då ett värde som ligger så nära -1 som möjligt, i.e., att cociteringslänkar endast 

existerar mellan objekt inom kluster, ej mellan objekt lokaliserade i olika kluster. 

Genom att granska titlar och nyckeltermer i dessa citerande artiklar kan vi sedan få en första 

uppfattning om vilka forskningsteman som varit aktuella och hur de avspeglas genom (citeringen) av 

referenserna och källorna. Här använder vi huvudsakligen titlar och nyckelord, s.k. author keywords 

samt keywords plus. Key-word plus är en form av automatindexering av artiklar på grundval av 

titlarna i dessas citerade referenser och mer allmänt förekommande än författargenererade 

nyckelord i WoS-artiklar. De mer frekventa nyckelorden antar vi avspeglar viktiga och högciterade 

teman under perioden. Även ämnesklasser samt tidskriftstitlar kan bidra med kompletterande 

information. För att på detaljnivå utröna ett klusters signifikans kan man behöva granska 

fulltextmaterial eller åtminstone abstrakten. 

Kluster med en storlek mindre än fyra som betraktades som ointressanta och sorterades bort – 

antagligen var de delar av större kluster som skulle bildats vid lägre tröskelvärden. 

Periodisering och utgångspunkter för klusteranalysen 
För att få en uppfattning om skillnader över tid, delades populationen artiklar upp i fyra 

femårsperioder:  

• 2001-2005 

• 2006-2011 

• 2011-2015 

• 2016-2020  

Med avsikt att fånga upp de forskningsteman som varit mest aktuella under en viss period gjordes 

en avgränsning med avseende på de citerade referenserna publiceringsdatum så att den låg inom 

samma intervall som de citerande artiklarna. På detta sätt filtreras äldre, ofta högt citerade 

referenser, ut och kvar blir de för perioden mest aktuella och genom relativt högt ställda krav på 

citerings- och cociteringsfrekvens  mest uppmärksammade och använda referenserna.  
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Vi behöver sedan ett antal statistiska mått för att kunna säga något om skillnaderna mellan de olika 

perioderna. Först beräknar vi den genomsnittliga årliga tillväxttakten av artiklar3 (tabell 2). Vi ser en 

över tid avtagande genomsnittlig tillväxttakt för perioderna; den lägsta genomsnittliga tillväxttakten 

uppnås under perioden 2011-2015 (7 %) medan den högsta uppnås under den första perioden (24 

%). Detta kan jämföras med den genomsnittliga tillväxttakten för hela observationsperioden (2001-

2020), vilken är 14 %. För att kunna relatera siffrorna som beskriver MBT-fältets utveckling har också 

den genomsnittliga årliga produktionen av artiklar tilldelade huvudkategorin Science & Technology4 i 

WoS beräknats (tabell 2). Vi ser att under de två första perioderna (P1och P2) är den relativa 

ökningen av artiklar betydligt större för MBT-området än för ovan nämnda huvudkategorier, men 

ungefär på samma nivå under de två efterföljande.  

Över tid ser vi en kraftig ökning av antalet citerade referenser för perioderna: om vi jämför sista 

perioden (p4) med den första (p1) ser vi att p4:p1 approximerar 5. Det tröskelvärde som sattes för 

den normaliserade co-citeringsstyrkan styr antalet cociterade par som ligger till grund för 

klusterlösningen. I tabell 2 kan vi avläsa antal cociterade par, antal kluster samt den genomsnittliga 

klusterstorleken. Om vi jämför den sista perioden (p4) med den första (p1) noterar vi att den 

genomsnittliga klusterstorleken är densamma för p1 som för p4 och att p4:p1 = 3. Över tid får vi 

alltså en tredubbling av antalet kluster, vilket indikerar såväl ett större antal citerade referenser (en 

större och mer komplex intellektuell bas) som ett bredare och mer varierat innehåll. Med avseende 

på själva klusterkvaliteten (koherensen) ser vi att E-I-index indikerar koherenta och välavgränsade 

kluster för samtliga perioder (tabell 2).  

Sammanfattningsvis genererades koherenta och välavgränsade kluster för samtliga perioder. 

Formeringen av kluster styrdes genom att sätta tröskelvärden för antal citeringar och normaliserad 

cociteringsstyrka. Över tid ökar antalet par och antalet kluster påtagligt, vilket avspeglar en positiv 

utveckling av kunskapsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Detta mått beräknas enligt följande: Antalet artiklar i slutet av år 2001 var 289 och under året 2002 
producerades 336 artiklar. Den årliga genomsnittliga tillväxttakten för året 2002 beräknas då enligt följande: 
336/289-1=0.16 (16 %). För att beräkna genomsnittet för femårsperioden (2001-2005) summerar vi den årliga 
genomsnittliga tillväxttakten för samtliga år och delar med fyra eftersom den årliga genomsnittliga 
tillväxttakten för ingångsåret sätts till 0. 
4 Publikationerna i samtliga databaser i Web of Science kan tilldelas någon av 153 olika ämneskategorier. Dessa 
kan i sin tur mappas till en av tre huvudkategorier: Arts & Humanities, Science & Technology och Social 
Sciences. Den mest relevanta huvudkatagorin vad gäller MBT-området är förstås Science & Technology, vilken 
har använts här. Inalles omfattar den 115 olika underkategorier. 
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Tabell 2. Nio olika indikatorer för att beskriva publiceringsverksamheten under fyra olika perioder. 

A: Antal artiklar 

B: Genomsnittlig årlig tillväxttakt MBT-området 

C: Genomsnittlig tillväxttakt för artiklar från huvudkategorin Science & Technology 

D: Antal citerade referenser (artiklar) publicerade inom perioden 

E: Antal Citerade referenser på eller över den 99:e percentilen 

F: Antal cociterade par 

G: Antal kluster 

H: Genomsnittlig klusterstorlek 

I: E-I-index 

Period A B C D E F G H I 

2001-2005 2290 24 % 6% 20865 267 730 30 8 -0.96 
2006-2010 5797 16 % 4% 42630 525 1138 50 9 -0.94 
2011-2015 10715 7 % 4% 68335 834 1215 62 10 -0.97 
2016-2020 14118 10 % 8% 101963 1240 1755 90 8 -0.98 

 

Perioden 2001–2005 
Som tidigare nämnts beskrivs metodtillämpningar mer utförligt under denna period och fungerar 

som referens för de resterande tre perioderna. Detta för att undvika onödiga upprepningar. 

Cociteringsanalysen 
Inalles 2290 artiklar ingick i analysen för perioden 2001–2005. Dessa genererade 121 339 citeringar. 

När vi begränsar åldern för dessa referenser till 2001–2005 återstår 28 921 citeringar. Frekvensen för 

varje distinkt citerad referens räknades sedan och i fördelningen av citeringsfrekvenser 

identifierades den 99:e percentilen, vilken var 7. Snedheten beräknades till 7.59 vilket då avspeglar 

en asymmetrisk fördelning med svansen åt höger. Totalt identifierades 267 distinkta citerade 

referenser av vilka 241 genererade 730 cociterade par. Dessa par klusteranalyserades sedan vilket 

genererade 30 cociteringskluster med en storlek som varierade mellan 2 och 30 referenser och en 

genomsnittlig storlek på 8 referenser. E-I Index var -0.96, vilket avspeglade en tillfredsställande 

partitionering med väl avgränsade kluster. Slutligen ordnades data som kan beskriva 

ämnesinnehållet. I tabell 3 har de fem mest frekventa författarnyckelorden från klustrens 

motsvarande grupper av citerande artiklar ordnats för att belysa ämnesfokus. Dessutom ges 

klusterstorleken i termer av antalet cociterade referenser samt motsvarande antal citerande artiklar. 

Till exempel ser vi med avseende på kluster 1 att 17 citerande artiklar gett upphov till ett 

cociteringskluster innehållande åtta artiklar och att det mest frekventa författarnyckelordet från de 

citerande artiklarna är myostatin. Vi kan sluta oss till att ämnesinnehållet i klustret berör myostatin 

(GDF-8) och muskeltillväxt för fiskar. Vi kan konfirmera detta genom att studera titlar och annan 

bibliografisk information i bilaga 1. I en del fall är ämnesinnehållet mindre tydligt och mindre  

koherent än i detta fall, men i de flesta fall kan man skapa sig en uppfattning om det mer 

framträdande forskningstemat för ett kluster. Notera att kluster med mindre än fyra referenser är 

borttagna. 
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Tabell 3. Kluster från perioden 2001-2005. 

Kluster Storlek Antal citerande 
artiklar 

Keyword 1 Keyword 2 Keyword 3 Keyword 4 Keyword 5 

1 8 17 myostatin fish muscle GDF-8 catfish 

2 25 96 fish Xiphophorus medaka MHC melanoma 

3 14 55 
mitogenomics complete mtDNA 

sequence 
phylogeny long PCR mitochondrial 

genome 

4 12 48 zebrafish transposon Sleeping Beauty transposition gene therapy 

5 33 111 
sponge porifera Suberites 

domuncula 
cell culture marine sponge 

6 19 37 zooxanthellae symbiosis coral Symbiodinium dinoflagellate 

7 18 84 fish catfish microsatellite rainbow trout AFLP 

8 8 24 
TCDD zebrafish dioxin aryl hydrocarbon 

receptor 
CYP1A 

9 9 33 
mitochondrial 
genome 

gene rearrangement long PCR Crustacea phylogeny 

10 5 29 coral hybridization Cnidaria Acropora Scleractinia 

11 13 66 fish gene expression Atlantic salmon antimicrobial peptide evolution 

12 6 24 
growth hormone somatolactin insulin-like growth 

factor-I 
fish channel catfish 

13 16 55 16S rRNA diversity archaea 16S rDNA bacteria 

14 9 55 
shrimp Penaeus monodon EST hemocytes expressed 

sequence tag 

15 4 18 
osmoregulation fish rainbow trout salinity Oncorhynchus 

mykiss 

16 5 19 biomineralization calcite nacre proteins mollusc 

18 4 22 
fish transgenic fish risk assessment green fluorescent 

protein 
genomics 

24 4 27 
microsatellites abalone genetic markers genetic diversity Haliotis discus 

hannai 

26 4 22 silica diatom gene expression eicosapentaenoic acid biotechnology 
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Svenska artiklar 
Under denna rubrik riktas uppmärksamheten mot populationen artiklar med minst en författare 

tillhörande en svensk organisation utifrån följande perspektiv: 

• Ämnesfokus 

• Publicering och samarbete 

• Göteborgsadresser 

Totalt identifierades 36 artiklar med minst en svensk adress för perioden. I bilagorna 17 och 18 ges 

ytterligare bibliografisk information om svenska artiklar och delmängden artiklar med 

göteborgsadress. 

Ämnesfokus 
Ett sätt att överblicka ämnesinnehållet är att räkna antal artiklar som faller inom olika WoS-

ämneskategorier. Ett problem som då uppstår är att en tidskrift – och därmed samtliga artiklar 

publicerade i densamma – kan tillskrivas mer än en ämneskategori. Av den anledningen är summan 

av tilldelade ämneskategorier inte lika med summan artiklar. I detta läge väljer vi därför att 

fraktionera ämneskategorierna så att summan av fraktioner är like med antalet artiklar: artikel 

nummer 1 har tre olika ämneskategorier och varje ämneskategori tilldelas därför 1/3-dels artikel. Vi 

fortsätter sedan att beräkna fraktioner för resterande N-1 artiklar och slutligen summerar vi ihop 

dessa för varje ämneskategori. Detta är inte en helt invändningsfri metod för att fastställa 

ämnesinflytande på området men en approximation som får duga. 

Marine & Freshwater Biology var den mest frekventa ämneskategorin (bilaga 5) följd av Zoology. Det 

är uppenbart att tyngdpunkten ligger på vad som benämns life sciences, i.e., vetenskapliga fält där 

levande system studeras (biologi), i motsats till physical sciences. Vi ser endast några enstaka artiklar 

som tillhör den senare kategorien: Remote sensing, Chemistry, Engineering och Materials Science. 

För att täcka ca 50 procent av artiklarna krävs det 7 av 27 ämneskategorier; vissa ämneskategorier är 

med andra ord mer inflytelserika. På tidskriftsnivån så ser vi en spridning över ett stort antal 

specialtidskrifter vilket indikerar en varierad flora av forskningsteman (bilaga 6). Totalt räknar vi 29 

distinkta tidskrifter. Forskningen täcker med andra ord ett stort antal teman och koncentrationen till 

särskilt prioriterade områden ter sig låg. Vi kan kvantitativt bestämma koncentrationen av artiklar till 

tidskrifter genom att beräkna Gini-koefficienten5. Vi får då ett mått på spridning/koncentration som 

vi kan använda för att jämföra med senare perioder. För denna period fick vi ett värde på 0.17, vilket 

är mycket lågt men i linje med övriga observationer. Notera att endast två artiklar publicerats i 

Marine Biotechnology och inga i Marine Drugs.  

Ämnesaspekten för kan studeras mer detaljerat genom titlar och nyckelord. Nyckelorden är som 

nämnts av två slag: author keywords och keywords plus. Här har keywords plus använts eftersom 

bortfallet var betydligt mindre jämför med author keywords. Inalles finner vi 321 keywords plus för 

perioden varav 284 var unika – spridningen var således stor. I linje med övriga resultat avspeglar 

frekvensfördelningen av keywords plus ett varierat ämnesinnehåll och låg koncentration till särskilda 

forskningsteman. I bilaga 7 visas fördelningen av nyckelord med en minsta frekvens av 2.  

Det är tveksamt om man skall använda metoder som fungerar bäst när det statistiska underlaget är 

någorlunda stabilt när det statistiska underlaget är tunt. Här har trots detta gjorts ett försök att 

 
5 Gini koefficienten uttrycker graden av ojämlikhet (jämlikhet) i en fördelning. Ju lägre koefficient desto 
jämlikare fördelning. 
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undersöka samförekomsten av dessa nyckelord för att se om något meningsfullt mönster uppstått 

(figur 3). För att försöka få fram mönster filtrerades termer med en frekvens mindre än två ut. 

Cosinusmåttet fick som lägst anta värdet 0.25 och slutligen filtrerades termer som förekom i mindre 

än 2 par ut. I figur 3 ser vi trots allt en viss klustring i grafen och det är rimligt att anta att 

grupperingen av termer i någon mån avspeglar forskningsteman eller delar av sådana. Ett sätt att 

hitta struktur är att se om det finns vissa nyckelord som kopplar till flera andra nyckelord. Vi kan 

också jämföra med motsvarande resultat från senare perioder och se hur nya mönster uppstår över 

tid.  

 

Figur 3. Samförekomstanalys av keywordsplustermer från perioden 2001–2005. Algoritm: Kamada-Kawai, 
separate components. N = 21. 

Svenska organisationer och forskningssamarbete 
Under perioden har som nämnts endast 36 artiklar med minst en svensk adress publicerats. Av dessa 

36 artiklar saknade 27 stycken ytterligare en svensk adress men har oftast en eller flera utländska 

adresser. Med andra ord så riktas samarbetet inom den svenska MBT-forskningen snarare utåt än 

inåt. I tabell 4 ordnas i fallande ordning efter antal artiklar 17 organisationer som tillskrivits en 

svensk adress. Trots det begränsade underlaget får vi en någorlunda begriplig rangordning med de 

större svenska universiteten ovan medianen och mer specialiserade organisationer under 

densamma.  

Tabell 4. Fördelningen av artiklar över svenska organisationer, 2001-2005. Följande organisationer listas  i förkortat WoS-
format i tabellen: 

• Göteborgs universitet. 

• Uppsala universitet. 

• Umeå universitet. 

• Kristineberg Center för marin forskning och innovation: Göteborgs universitet. 

• Örebro universitet. 

• Stockholms universitet. 

• Lunds universitet. 

• Sveriges lantbruksuniversitet. 
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• Linköpings universitet. 

• Scandinavian QC Laboratories AB: utför biomedicinska kvalitetskontrolltester. Företaget är baserat i 

Göteborg. 

• Karolinska institutet. 

• Arbetslivsinstitutet: forskningsinstitut för arbetslivsfrågor verksamt mellan 1995 och 2007. 

• Naturhistoriska riksmuseet: beläget i Stockholm. Bedriver biologisk och geologisk forskning. 

• Högskolan i Kristianstad. 

• The Beijer Institute of Ecological Economics: är ett internationellt forskningsinstitut för global 

hållbarhet under Kungliga Vetenskapsakademiens regi. 

• Pharmacia Diagnostics AB: forskning inriktad mot IgE blodtestning (allergi). 

• Kungliga Vetenskapsakademien 

Antal artiklar Organisationer 

9 Univ Gothenburg 

7 Uppsala Univ 

5 Umea Univ 

4 Kristinberg Marine Res Stn 

3 Orebro univ 

3 Stockholm univ 

2 Lund Univ 

2 Swedish Univ Agr 

2 Linkoping Univ 

2 Scandinavian QC Labs 

1 Karolinska Inst 

1 Natl Inst Working Life 

1 Swedish Museum Nat Hist 

1 Kristianstad Univ 

1 Beijer Int Inst Ecol Econ 

1 Pharmacia Diagnost AB 

1 Royal Swedish Acad Sci 

 

Genom att beräkna samförekomsfrekvensen i adressfälten i artiklarna för alla par av 

organisationerna i tabell 4 kan vi skapa en samförekomstgraf där noderna representerar 

organisationer och avstånden mellan dessa hur ofta dessa samarbetat/sampublicerat (figur 4). 

Samarbetet är inte särskilt välutvecklat och samarbetslänkarna representerar enstaka gemensamma 

artiklar, med undantag för Örebro- och Umeå universitet där tre gemensamma artiklar utgör länken 

och ger det kortaste avståndet i grafen. Tittar vi på konfiguration utifrån perspektivet centrum-

periferi ser vi att Scandinavian QC Labs, Göteborgs universitet samt Stockholms universitet alla 

länkar till tre samarbetsorganisationer. Länken mellan Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet 

avspeglar säkerligen också att närhet rent geografiskt också har betydelse. Kristineberg Center för 

marin forskning och innovation, finansierat av Göteborgs universitet, intar en perifer position på 

kartan med endast en länk till Högskolan i Kristianstad. Likaså har Karolinska institutet endast en länk 

och det till Göteborgs universitet. Totalt ser vi endast 9 samarbetslänkar. Det nationella 

samarbetsnätverket inom MBT-området är således inte välutvecklat och kontexten för MBT-

samarbete är snarare internationellt. För att närmare utröna detta behöver vi ta fram det 

internationella samarbete som kan kopplas till de svenska organisationerna. Vi lägger då till 

samarbetslänkar mellan svenska organisationer och andra länder till samarbetsgrafen (figur 5). På så 

sätt får vi fram en mer komplett samarbets-kontext för de aktuella svenska organisationerna för 
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perioden. Inalles räknar vi 41 noder (organisationer och länder) och 83 samarbetslänkar i nätverket. 

Om vi studerar grafen i figur 5 ser vi att de större svenska universiteten har olika 

samarbetskontexter: Göteborgs universitet har samarbetat med Storbritannien, USA och i viss mån 

Portugal, medan Uppsala universitet har ett mer spritt samarbete till flera länder med mindre 

forskningsvolym och Lunds universitet har ett betydligt mindre samarbetsnätverk. Nodernas storlek 

är här proportionella mot antalet samarbetslänkar för att tydligare framhålla centrum-

periferiförhållandena i grafen. Notera att även i den mer komplexa internationella samarbetsgrafen 

är länkarna mycket svaga med en högsta styrka som motsvarar tre gemensamma artiklar. Detta är 

inte mycket med tanke på att utländska organisationer är aggregerade till länder. 

 

Figur 4. Samarbetsnätverk för perioden 2001–2005: samarbete mellan svenska institutioner. Algoritm: Kamada-Kawai, 
separate components. Nodernas storlek är proportionella mot antalet MBT-artiklar. Starkaste länken representerar tre 
gemensamma artiklar. Totalt 9 samarbetslänkar. 
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Figur 5. Det globala samarbetsnätverket: Länder Sverige har samarbetat med inom MBT-området under perioden 2001–
2005. Algoritm: Kamada-Kawai, free. Nodernas storlek är proportionella mot antalet samarbetslänkar. De starkaste 
länkarna motsvarar tre gemensamma artiklar. 

Göteborgsartiklar 
För perioden identifierades 10 artiklar med minst en göteborgsadress. Här noterar vi 

ämnesinnehållet samt det inflytande artiklarna haft på fältet i termer av mottagna citeringar. 

Titlarna erbjuder den bästa utgångspunkten för en närmare granskning av ämnesinnehållet (tabell 

5). Vi kan konstatera att inslaget av endokrinologi är påfallande – sex av artiklarna anknyter till olika 

hormon.  Vi kan också konstatera att två artiklar (nr. 4 och nr. 8) inte verkar ha någon tydlig marin 

anknytning. För att bli inkorporerade i studien har de dock citerat minst en av tidskrifterna Marine 

Biotechnology och Marine Drugs.  I själva verket har de flera referenser till marina källor – så 

kopplingen finns där. Det är av intresse att veta något om hur göteborgsartiklar har citerats i senare 

artiklar (tabell 5). Vad gäller citeringar så brukar man använda normaliserade sådana. 

Normaliseringen går till så att alla citeringar till aktuell tidskrift, dokumenttyp och publiceringsår 

räknas och ett medelvärde tas fram.6 I nästa steg bildas kvoten av antalet citeringar till artikeln och 

medelvärdet. Ett värde <1.0 indikerar att citeringsfrekvensen ligger under genomsnittet och ett 

värde> 1.0 att det ligger över. Som ett exempel kan vi använda den högst citerade artikeln i tabell 5 - 

Thyroid hormones in growth and development of fish. Den genomsnittliga citeringsfrekvensen för 

artiklar av dokumenttypen article publicerade under året 2001 i tidskriften Comparative 

Biochemistry and Physiology C-Toxicology & Pharmacology var 49.5. Kvoten mellan 504 och 49.5 blir 

10.18 – alltså ligger den normaliserade citeringsfrekvensen mycket högt. Som synes ligger den 

normaliserade citeringsfrekvensen betydligt över 1.0 i samtliga fall utom två: artiklarna 9 och 10. 

Exakt varför dessa avviker och har hamnat under genomsnittet är svårt att säga – man får dock akta 

sig för att anta ett positivt-linjärt samband mellan forskningskvalitet och citeringsfrekvens eftersom 

verkligheten är mer komplex än så.  

 

 
6 I själva verket är det nog vanligare att s.k. fältnormalisering används, i.e., medelvärdet för en eller flera 
ämneskategorier beräknas i stället. Det har dock riktats omfattande kritik mot denna typ av normalisering 
under åren. 
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Tabell 5. Tio göteborgsartiklars titlar och citeringsfrekvenser. Artiklarna ges i fallande ordning efter normaliserad 
citeringsfrekvens. 

Nr. Titel Antal 
citeringar 

Norm. 
citering 

7 Thyroid hormones in growth and development of fish 504 10.18 

2 Growth hormone and insulin-like growth factors in fish: Where we are 
and where to go 

292 
7.44 

3 Growth hormone transgenic salmon pay for growth potential with 
increased predation mortality 

91 
1.16 

4 DNA, PCR and formalinized animal tissue - a short review and protocols 81 2.61 

9 Cloning of rainbow trout egg envelope proteins: Members of a unique 
group of structural proteins 

74 
1.39 

10 Polymerase chain reaction in detection of Gymnodinium mikimotoi and 
Alexandrium minutum in field samples from southwest India 

67 
2.28 

1 Morphology, reproductive biology and genetic structure of the whale-fall 
and hydrothermal vent specialist, Bathykurila guaymasensis Pettibone, 
1989 (Annelida : Polynoidae) 

49 

1.99 

8 Effects of electro-acupuncture on corticotropin-releasing factor in rats 
with experimentally-induced polycystic ovaries 

28 
1.80 

6 Seasonal variations of vitelline envelope proteins, vitellogenin, and sex 
steroids in male and female eelpout (Zoarces viviparus) 

19 
0.58 

5  Atlantic halibut growth hormone: structure and plasma levels of sexually 
mature males and females during photoperiod-regulated annual cycles 

16 
0.48 

 

Perioden 2006–2010 
Metodapplikationerna följer de som redovisats för perioden 2001-2005.  

Cociteringsanalysen 
Inalles 5 797 artiklar ingick i analysen för perioden 2006–2010. Dessa genererade 333 636 citeringar. 

När vi begränsar åldern för dessa referenser till 2006–2010 återstår 68 224 citeringar. Frekvensen av 

varje distinkt citerad referens räknades och i fördelningen av citeringsfrekvenser identifierades den 

99:e percentilen, vilken var 9. Snedheten beräknades till 21.84.  

1138 cociterade par baserade på 443 distinkta citerade referenser genererades. Klusteranalysen 

resulterade i 50 cociterings-kluster med en storlek som varierande mellan 2 och 47 artiklar och en 

genomsnittlig storlek på 9 artiklar. E-I Index. E-I index, [-1,1] beräknades till -0.94, vilket avspeglade 

en tillfredsställande partitionering med väl avgränsade kluster. Slutligen ordnades data som kan 

beskriva ämnesinnehållet (se tabell 6 samt Bilaga 2). 
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Tabell 6. Kluster från perioden 2006-2010. 

Kluster Storlek Antal 
citerande 
artiklar 

Keyword 1 Keyword 2 Keyword 3 Keyword 4 Keyword 5 

1 8 56 
mitochondrial genome Gene 

rearrangement 
gene order mtDNA tigriopus 

japonicus 

2 13 43 GFP fluorescent protein fluorescence coral Bleaching 

3 28 158 microsatellite linkage map catfish Fish innate immunity 

4 47 248 
sponge natural products Marine natural 

products 
cyanobacteria antimicrobial 

activity 

5 32 145 Penaeus monodon Innate immunity shrimp antimicrobial peptide Crustin 

6 40 233 gene expression Crassostrea gigas Innate immunity Microarray Microsatellite 

7 19 108 
White spot syndrome 
virus 

WSSV Penaeus monodon Fenneropenaeus 
chinensis 

Shrimp 

9 6 32 cell line characterization Lates calcarifer Catla susceptibility 

10 35 173 Symbiodinium coral zooxanthellae Symbiosis Gene expression 

12 17 96 Microalgae Cyanobacteria Biofuel Hydrogen Biodiesel 

14 23 134 Antifouling biofouling barnacle Balanus amphitrite Biofilm 

15 4 23 
crustacean hyperglycemic 
hormone 

CHH Neurohormone Neuropeptide Carcinus Maenas 

17 5 33 Probiotic fish aquaculture microbiota survival 

19 4 28 
Disease resistance Polymorphism MHC major histocompatibility 

complex 
Common carp 

20 16 92 microarray Gene expression fish innate immunity VHSV 

21 17 113 
gene expression microarray genomics cadmium population 

structure 

22 6 43 Marine yeasts alkaline protease antioxidant activity Yarrowia lipolytica expression 

23 10 110 mitochondrial genome phylogeny evolution mitogenomics control region 

24 6 49 
Penaeus monodon linkage map Litopenaeus 

vannamei 
EST Shrimp 

25 4 31 
DNA barcoding COI species 

identification 
mitochondrial DNA cytochrome c 

oxidase 
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26 12 94 Biomineralization Pinctada fucata nacre aragonite pearl oyster 

27 6 34 
Innate immunity Shrimp Penaeus monodon Serine proteinase 

inhibitor 
Crustaceans 

30 5 42 
Bioadhesion Mussel adhesive 

protein 
Adhesion barnacle Mussels 

31 7 58 Metagenomics lipase Metagenome metagenomic library polyketides 

40 4 34 
Gene expression Microarray innate immunity Fenneropenaeus 

chinensis 
WSSV 

41 11 76 
Marine Marine natural 

products 
Cyanobacteria natural products alkaloids 
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Svenska artiklar  
Under denna rubrik riktas uppmärksamheten mot populationen artiklar med minst en författare 

tillhörande en svensk institution utifrån följande perspektiv: 

• Ämnesfokus 

• Publicering och samarbete 

• Göteborgsadresser  

Totalt identifierades 71 artiklar med minst en svensk adress för perioden. Detta innebär en ökning 

med 97 procent sedan den föregående perioden. I bilagorna 17 och 18 ges ytterligare bibliografisk 

information om svenska artiklar och delmängden artiklar med göteborgsadress. 

Ämnesfokus 
Tabelleringen av WoS-ämneskategorier visar att den svenska MBT-forskningen ökat något i 

komplexitet jämfört med föregående period (bilaga 8). Vi ser nu 33 distinkta ämneskategorier 

jämfört med tidigare 27. Av dessa är 22 överlappande, fyra kategorier faller bort medan tio nya 

tillkommer. Om vi mäter rangkorrelationen (Spearman) mellan de två perioderna med avseende på 

de gemensamma ämneskategorierna får vi en stark positiv korrelation där ρ = 0.75. Ser vi till 

koncentrationen av artiklar till ämneskategorier så krävs det denna period 6 kategorier för att 

approximativt täcka 50 procent av alla artiklar, jämfört med 7 den förra perioden. Som synes är vissa 

kategorier återkommande på topplaceringarna för bägge perioderna. 

På tidskriftsnivån ser vi en ökning med 27 distinkta tidskriftstitlar till totalt 56 (bilaga 9). 

Motsvarande Gini-koefficient har stannat kvar på 0.17. Med andra ord är koncentrationen av artiklar 

till tidskrifter densamma som under föregående period, men antalet tidskrifter har ökat betydligt. 

Notera att endast två artiklar är publicerade i Marine Biotechnology och ingen i Marine drugs vilket 

också gällde för den föregående perioden. Svenska författare vänder sig alltså inte i någon högre 

utsträckning till dessa specialtidskrifter när de publicerar inom MBT-fältet under perioden.  

Slutligen studerades ämnesaspekten genom nyckelord – Keywords plus från WoS. Som tidigare 

nämnts är bortfallet generellt mindre för keywords plus-termer och vi följer metoden från den 

föregående perioden.  Frekvensfördelningen för keywords plus visas i bilaga 10. För denna period 

identifierar vi 665 keywords plus varav 551 var unika. Detta återspeglar som tidigare en mycket stor 

spridning och de problem som detta medför vad gäller möjligheten att finna mönster som ej är 

artefakter. På samma sätt som tidigare försöker vi utröna om vi kan få fram en tolkbar konfiguration 

genom att analysera samförekomsten av nyckeltermer (figur 6). Samma metod vad gäller urval och 

tröskelvärden som tidigare användes, i.e., minsta frekvens för ett nyckelord var 2, minsta värde för 

cosinusmåttet 0.25 och nyckelord som kopplade till mindre än två andra nyckelord uteslöts. Vid 

jämförelse med motsvarande graf från föregående period ses nu ett betydligt mer komplext 

mönster; tydligare klustring i grafen och förstås fler nyckelord . Några nyckelord är mer centrala och 

kopplar till flera andra nyckelord.  
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Figur 6. Samförekomstanalys av keywordsplustermer från perioden 2006–2010. Algoritm: Kamada-Kawai, separate 
components. N = 55. 

Svenska organisationer och forskningssamarbete 
Under perioden publiceras 71 artiklar med minst en svensk adress. Av dessa 71 artiklar saknade 55 

ytterligare en svensk adress – vilket vi kan jämföra med föregående period där 27 av 36 artiklar 

saknade svenskt samarbete. Det verkar med andra ord som om trenden där samarbetet riktas utåt 

(internationellt) snarare än inåt (nationellt) håller i sig och är på ungefär samma nivå. I tabell 7 

ordnas i fallande ordning efter antal artiklar 23 organisationer som tillskrivits en svensk adress.  I 

likhet med föregående period ser vi de större svenska universiteten ovan medianen och mer 

specialiserade organisationer under densamma. Göteborgs universitet och Uppsala universitet har 

även denna period flest artiklar. 

Tabell 7. Fördelningen av artiklar över svenska organisationer, 2006-2010. Följande organisationer listas i förkortat WoS-
format i tabellen: 

• Uppsala universitet. 

• Göteborgs universitet. 

• Lunds universitet. 

• Stockholms universitet. 

• Kalmar universitet: numera Linnéuniversitetet campus Kalmar. 

• Kristineberg Center för marin forskning och innovation: Göteborgs universitet. 

• Södertörns högskola, Stockholm. 

• Umeå universitet. 

• Fiskeriverket: upphörde 2011. 

• Länsstyrelsen Västernorrland. 

• Karolinska institutet. 

• Högskolan i Kristianstad. 

• Linköpings universitet. 

• Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala: Lantbruksuniversitetet och Uppsala universitet 

• Mittenuniversitetet: Östersund och Sundsvall. 

• Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). 

• Örebro universitet. 

• Ekomarine Paint AB: tillverkar båtfärg som förhindrar marin påväxt. 
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• Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 

• Stockholm Water Technology AB: vattenreningssystem. 

• Smittskyddsinstitutet (SMI): upphörde 2014 – numera Folkhälsomyndigheten. 

• Naturhistoriska riksmuseet: beläget i Stockholm. Bedriver biologisk och geologisk forskning. 

• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

Antal artiklar Organisationer 

23 Uppsala Univ 

20 Univ Gothenburg 

9 Lund Univ 

7 Stockholm Univ 

3 Kalmar Univ 

3 Kristineberg Marine Stn 

3 Sodertorn Univ Coll 

2 
2 

Umea Univ 
Swedish Board Fisheries 

1 Cty Adm Vasternorrland 

1 Karolinska Inst 

1 Kristianstad Univ 

1 Linkoping Univ 

1 Linnaeus Ctr  

1 Mid Sweden Univ 

1 Natl Vet Inst 

1 Orebro univ 

1 R&D Ekomarine AB 

1 Royal Inst Technol 

1 Stockholm Water Co 

1 Swedish Inst Infect Dis Control 

1 Swedish Museum Nat Hist 

1 Swedish Univ Agr Sci 

 

På samma vis som tidigare beräknar vi sedan samförekomsfrekvensen av organisationerna i tabell 7. 

I samförekomstgrafen i figur 7 representerar noderna organisationer och avstånden mellan dess hur 

relativt ofta dessa samarbetat. Styrkan i samarbetena är även denna period mycket svag och endast 

paret Göteborgs universitet – Uppsala universitet har mer än en artikel gemensamt (tre artiklar). 

Tittar vi på konfiguration utifrån perspektivet centrum-periferi ser vi att Uppsala universitet och 

Göteborgs universitet vardera har fyra länkar, resterande organisationer har två eller en länk 

vardera. Industrin representeras av ett enda företag, Ekomarine Paint AB. Det nationella 

samarbetsnätverket inom MBT-området är fortfarande outvecklat och totalt finner vi 15 länkar i 

grafen. I nästa steg tittar vi på hur det potentiella internationella samarbetet avtecknar sig.  
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Figur 7. Samarbetsnätverk för perioden 2006–2010: samarbete mellan svenska institutioner. Algoritm: Kamada-Kawai, 
separate components. Nodernas storlek är proportionella mot antalet MBT-artiklar. Starkaste länken motsvarar tre 
gemensamma artiklar – övriga länkar endast en artikel. Totalt 15 länkar i grafen. 

Som tidigare lägger vi till samarbetslänkar mellan svenska organisationer och länder (figur 8). 

Nätverket har nu vuxit till 53 noder (organisationer/länder) och 116 länkar och är både större och 

tätare än motsvarande närverk från den förra perioden. Den starkaste länken motsvarar sju 

gemensamma artiklar, medianen är 1 liksom typvärdet, så strukturen är fortfarande till del 

fragmentarisk. Nätverket är trots detta mer komplext än under den föregående perioden och det är 

lätt att urskilja ett centrum bestående av Göteborgs- och Uppsala universitet och deras 

samarbetsländer. I periferin ser vi en rad mindre länder och organisationer, men också välutvecklade 

länder med betydande forskning, till exempel Canada, Nederländerna och Japan. Det är oklart varför 

dessa länder inte samarbetats med i högre utsträckning. En hjälp för att uppskatta var den mest 

betydande klustringen finns i grafen får vi genom att räkna antalet länkar till de olika noderna 

(länderna och organisationerna), här visas alla med minst fem länkar (runt den 80:e percentilen):  

Antal länkar Organisation/land 

17  Uppsala Univ 

16  Univ Gothenburg 

15  United Kingdom 

14  France 

12  United States of America 

11  Norway 

10  Germany 

10  Lund Univ 

8  Denmark 

6  Spain 

6  Sodertorn Univ Coll 
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Under denna period är det Uppsala universitet som har flest länkar följ av Göteborgs universitet och 
de länder som är bäst länkade är Storbritannien, Frankrike och USA. Den genomsnittliga 
kopplingsstyrkan för en organisation eller land var genomgående låg – mellan 1 och 3 gemensamma 
artiklar. 

 

Figur 8. Det globala samarbetsnätverket: Länder Sverige har samarbetat med inom MBT-området under perioden 2006–
2010. Algoritm: Kamada-Kawai, free. Nodernas storlek är proportionella mot antalet samarbetslänkar (ej artiklar). 
Starkaste samarbetslänken motsvarar sju gemensamma artiklar. 

Göteborgsartiklar 
För perioden identifierades 20 artiklar med minst en göteborgsadress – en ökning från föregående 

period med 10 artiklar. På samma sätt som tidigare går vi vidare med analys av ämnesinnehåll och 

inflytande genom att studera titlar och citeringar (tabell 8). Vi normaliserar som tidigare citeringarna 

mot tidskrift, dokumenttyp och publiceringsår. Jämfört med föregående period ter sig 

ämnesinnehållet mer spritt. Nya forskningsområden kommer till uttryck, till exempel antifouling 

(förhindrande av kontaminering eller påväxt) där vi har tre artiklar. Vi ser som tidigare både 

genetiska och endokrinologiska aspekter på forskningen. Forskningsvolymen är dock för liten för att 

vi för övrigt skall tydliga grupperingar av inbördes lika artiklar. Vad gäller inflytandet på MBT-fältet i 

termer av citeringar ser vi att 12 av 20 artiklar ligger över genomsnittet i motsvarande tidskrift. De 

flesta av artiklarna blir således uppmärksammade på den globala tidskriftsmarknaden.  
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Tabell 8. 20 göteborgsartiklars titlar och citeringsfrekvenser. Artiklarna ges i fallande ordning efter normaliserad 
citeringsfrekvens. 

Nr. Titel Antal 
citeringar 

Norm. 
citering 

16 

Differential expression of gill Na+,K+-ATPase alpha- and beta-subunits, 
Na+,K+,2Cl(-) cotransporter and CFTR anion channel in juvenile 
anadromous and landlocked Atlantic salmon Salmo salar 170 4.01 

12 
Towards Fish Lipid Nutrigenomics: Current State and Prospects for Fin-
Fish Aquaculture 179 2.45 

7 
Quantification of Diatom and Dinoflagellate Biomasses in Coastal Marine 
Seawater Samples by Real-Time PCR 142 2.33 

3 

Genetic heterogeneity and physiological variation among seasonally 
separated clones of Skeletonema marinoi (Bacillariophyceae) in the 
Gullmar Fjord, Sweden 47 1.94 

14 
Antifouling activity of bromotyrosine-derived sponge metabolites and 
synthetic analogues 56 1.93 

6 Arctic-boreal sibling species of Paranaitis (Polychaeta, Phyllodocidae) 26 1.81 

10 

The species concept in a marine diatom: LSU rDNA-based phylogenetic 
differentiation in Skeletonema marinoi/dohrnii (Bacillariophyceae) is not 
reflected in morphology 37 1.49 

15 
Non-invasive measurement of cortisol and melatonin in tanks stocked 
with seawater Atlantic salmon 46 1.13 

8 

Cloning of somatolactin alpha, beta forms and the somatolactin receptor 
in Atlantic salmon: Seasonal expression profile in pituitary and ovary of 
maturing female broodstock 33 1.12 

1 
Cryptic species of Notophyllum (Polychaeta: Phyllodocidae) in 
Scandinavian waters 26 1.09 

9 
Microsatellite cross-species amplification in the genus Littorina and 
detection of null alleles in Littorina saxatilis 18 1.08 

20 

Comparison of three common molecular tools for distinguishing among 
geographically separated clones of the diatom Skeletonema marinoi 
Sarno et Zingone (bacillariophyceae) 49 1.04 

18 
Brominated cyclodipeptides from the marine sponge Geodia barretti as 
selective 5-HT ligands 37 0.93 

11 
Antifouling activity of the sponge metabolite agelasine D and synthesised 
analogs on Balanus improvisus 33 0.88 

2 
Gene expression analyses of hepatocellular adenoma and hepatocellular 
carcinoma from the marine flatfish Limanda limanda 15 0.67 

4 
Barcoding Bamboozled by Bacteria: Convergence to Metazoan 
Mitochondrial Primer Targets by Marine Microbes 35 0.29 

13 The influence of halide-mediated oxiodation on algae-born adhesives 13 0.28 

19 
The complete mitochondrial DNA sequence of the northern shrimp, 
Pandalus borealis 4 0.24 

5 Oxygen-depleted surfaces: a new antifouling technology 7 0.20 

17 

Isolation of Atlantic halibut pituitary hormones by continuous-elution 
electrophoresis followed by fingerprint identification, and assessment of 
growth hormone content during larval development 5 0.14 
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Perioden 2011–2015 
Metodapplikationerna följer de som redovisats för perioden 2001-2005.  

Cociteringsanalysen 
Inalles skapades 1215 cociterade par baserade på 632 distinkta citerade referenser. Klusteranalysen 

genererade 62 cociterings-kluster med en storlek som varierade mellan 2 och 56 artiklar och en 

genomsnittlig storlek på 10 artiklar. E-I Index. E-I index, [-1,1] beräknades till -0.97 vilket avspeglade 

en tillfredsställande partitionering med väl avgränsade kluster. Slutligen ordnades data som kan 

beskriva ämnesinnehållet (se tabell 9 samt Bilaga 3).  
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Tabell 9. Kluster från perioden 2011-2015. 

Kluster Storlek Antal 
citerande 
artiklar 

Keyword 1 Keyword 2 Keyword 3 Keyword 4 Keyword 5 

1 53 360 transcriptome Linkage map QTL SNP RNA-Seq 

2 29 225 Transcriptome Fish Atlantic cod Gene expression SNP 

3 5 31 
Abiotic stress Oxidative stress Salt tolerance Halophyte Ascorbate 

peroxidase 

5 22 178 Transcriptome turbot RNA-seq fish SNP 

7 11 64 
Anti-
lipopolysaccharide 
factor 

Crustin Innate immunity Portunus trituberculatus Antimicrobial 
activity 

9 40 312 antifouling quorum sensing biofouling Biofilm bacteria 

10 24 287 Transcriptome Biomineralization Crassostrea gigas Oyster Bivalve 

13 4 29 phyllosoma prey aquaculture Spiny lobster PCR 

14 6 48 
Alginate lyase Alginate alginate 

oligosaccharides 
Saccharification Oligoalginate 

lyase 

15 42 264 microalgae Biodiesel lipids Photobioreactor Biofuels 

16 13 76 elongase desaturase Gene expression biosynthesis fatty acid 

17 31 221 
Shrimp WSSV Penaeus monodon Innate immunity Litopenaeus 

vannamei 

18 7 49 bacteria Seaweed macroalgae Planctomycetes symbiosis 

19 56 349 Transcriptome Innate immunity Crassostrea gigas gene expression Meretrix 

20 14 79 
Ostreopsis Palytoxin Phylogeny dinoflagellates Ostreopsis cf. 

ovata 

21 7 49 Rhodophyta Pyropia yezoensis Pyropia haitanensis transcriptome seaweeds 

22 7 52 natural products actinobacteria diversity Antibiotics sponge 

23 32 193 Porifera sponge symbiosis marine sponge diversity 

24 6 43 Zebrafish gene targeting TALEN zinc finger nucleases medaka 

25 8 60 
Metagenomics symbiosis microbial diversity marine secondary 

metabolites 
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26 7 54 
secondary 
metabolites 

Antifouling biofouling marine fungus antibacterial 
activity 

28 21 158 Probiotics Atlantic cod Gene expression aquaculture Innate immunity 

29 39 263 Coral Symbiodinium Symbiosis gene expression Dinoflagellate 

30 17 114 adhesion adhesive biomimetic Bioadhesion biofouling 

31 4 28 
chitin chitosan chitin nanofiber surface-initiated graft 

polymerization 
biomedical uses 

33 5 34 Rhodobacteraceae tropodithietic acid probiotic bacteria Macroalgae Phaeobacter 

34 15 137 Fucoidan sulfated polysaccharides Polysaccharides brown algae apoptosis 

35 7 51 Innate immunity Grass carp reovirus Gene expression Grass carp cytokine 

38 9 89 Cnidaria Coral venom toxin taxonomy 

42 5 153 transcriptome RNA-seq Gene expression Transcriptomics innate immunity 

43 8 70 fucoxanthin Microalgae oxidative stress apoptosis inflammation 

47 7 78 macroalgae microalgae algae seaweed fatty acids 

50 4 46 Microalgae Lipids Biodiesel PUFA Biomass 
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Svenska artiklar 
Under denna rubrik riktas uppmärksamheten mot populationen artiklar med minst en författare 

tillhörande en svensk institution utifrån följande perspektiv: 

• Ämnesfokus 

• Publicering och samarbete 

• Göteborgsadresser  

Totalt identifierades 111 artiklar med minst en svensk adress för perioden. Detta innebär en ökning 

med 56 procent sedan den föregående perioden. I bilagorna 17 och 18 ges ytterligare bibliografisk 

information om svenska artiklar och delmängden artiklar med göteborgsadress. 

Ämnesfokus 
Tabelleringen av WoS-ämneskategorier visar på ett ökat antal ämneskategorier jämför med 

föregående period (bilaga 11). Vi ser nu 40 distinkta ämneskategorier jämfört med tidigare 33. Av 

dessa är 23 överlappande, tio kategorier faller bort medan 17 nya tillkommer. Om vi mäter 

rangkorrelationen (Spearman) mellan de två perioderna med avseende på de gemensamma 

ämneskategorierna får vi även denna period en stark positiv korrelation där ρ = 0.54. Med andra ord 

så finns det flera kategorier som har ett likartat inflytande under både den förra och den aktuella 

perioden. Det är med andra ord tydligt att fältet omstrukturerats något men också att flertalet 

kategorier har ett likartat inflytande på fältet under de två perioderna. Vad gäller koncentrationen 

av artiklar till ämneskategorier så krävs det denna gång fem kategorier för att approximativt täcka 50 

procent av alla artiklar, jämfört med sex den förra perioden: Marine & Freshwater Biology har 

fortfarande den ledande positionen och Biochemistry & Molecular Biology den tredje positionen. 

Fisheries försvinner till den 16:e positionen och Pharmacology & Pharmacy dyker upp som ett helt 

nytt fält på den andra positionen. Man kan med fog påstå att fältet omstrukturerats rejält under 

denna period och i betydligt större omfattning än under föregående period. 

På tidskriftsnivån sågs en ökning med 27 distinkta tidskriftstitlar till 83 (bilaga 12) och motsvarande 

Gini-koefficient är nu 0.23. Med andra så har koncentrationen av artiklar till tidskrifter ökat något 

jämfört med förra perioden, med de flesta tidskrifter förekommer fortfarande endast en gång 

(Md=1) och spridningen är fortsatt stor. Notera att hela 10 artiklar är publicerade i Marine drugs och 

tre i Marine Biotechnology. En påtaglig förändringen under denna period är inslaget av farmakologi 

så som det avspeglats genom tillkomsten av både ämneskategorin Pharmacology & Pharmacy och 

tidskriften Marine Drugs.  

Därefter studerades ämnesaspekten genom nyckelord – Keywords plus från WoS. Samma metod 

som under de tidigare perioderna tillämpades.  Frekvensfördelningen för keywords plus visas i bilaga 

13. För denna period identifierar vi 1027 keywords plus varav 843 var unika vilket reflekterar en stor 

spridning i likhet med föregående perioder. På samma sätt som tidigare syftade analysen till att få 

fram en tolkbar konfiguration av samförekommande nyckeltermer (figur 9) och varje nyckelord 

måste som tidigare ha en minsta frekvens på två och varje nyckelordspar ett minsta cosinusvärde på 

0.25. Likaså uteslöts nyckelord som varv kopplade till mindre än två andra nyckelord. Som synes är 

några nyckelord är mer centrala och kopplar till flera andra nyckelord. I jämförelse med föregående 

period har grafen vuxit med avseende på såväl storlek (antal länkar) som antal distinkta nyckelord.  
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Figur 9. Samförekomstanalys av keywordsplustermer från perioden 2011–2015. Algoritm: Kamada-Kawai, free. N = 116. 

Svenska organisationer och forskningssamarbete 
Under perioden publiceras 111 artiklar med minst en svensk adress. Av dessa 111 artiklar saknade 

101 ytterligare en svensk adress – vilket vi kan jämföra med föregående period där 55 av 71 artiklar 

saknade svenskt samarbete. Det verkar därför som om trenden med utåtriktat (internationellt) 

samarbetet på bekostnad av det nationella faktiskt har blivit starkare sedan föregående period 

(2006–2010). I tabell 10 ordnas i fallande ordning efter antal artiklar 19 organisationer som tillskrivits 

en svensk adress. Vi ser alltså också en minskning av antalet organisationer – från 23 till 19 när vi 

jämför med föregående period (2006–2010). 

Tabell 10. Fördelningen av artiklar över svenska organisationer, 2011-2015. Följande organisationer listas i förkortat WoS-
format i tabellen: 

Fördelningen av artiklar över svenska organisationer. Följande organisationer listas i förkortat WoS-format i 

tabellen:  

• Göteborgs universitet. 

• Uppsala universitet. 

• Stockholms universitet. 

• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

• Lunds universitet. 

• Karolinska institutet. 

• Linköpings universitet. 

• Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 

• Chalmers tekniska högskola 

• Linnéuniversitetet: Växjö och Kalmar. 

• Umeå universitet. 

• Sven Lovéns centrum för marina vetenskaper: Göteborgs universitet. 

• AquaBiota Water Research: dotterbolag till Norwegian Institute of Water Research (NIVA) 

• Oriflame Cosmetics AB: Stockholm 

• Phadia AB: Uppsala. Blodtestsystem för diagnostik av allergi, astma och autoimmuna sjukdomar. 

• Regito AB: Vittsjö, fjärrstyrning, fjärrövervakning och larm. 
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• Statens Provningsanstalt (SP): Borås. Från 2006 ”Sveriges Tekniska Forskningsinstitut”. Dotterbolag till 

statliga RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 

• Naturhistoriska riksmuseet: beläget i Stockholm. Bedriver biologisk och geologisk forskning. 

• Kalmar universitet: numera Linnéuniversitetet campus Kalmar. 

Antal artiklar Organisationer 

32 Univ Gothenburg 

22 Uppsala Univ 

10 Stockholm Univ 

10 Swedish Univ Agr Sci 

8 Lund Univ 

6 Karolinska Inst 

6 Linkoping Univ 

5 Royal Inst Technol 

4 Chalmers Univ Technol 

4 Linnaeus Univ 

4 Umea Univ 

3 Sven Loven Ctr Marine Sci 

1 AquaBiota Water Res 

1 Oriflame Cosmet AB 

1 Phadia AB 

1 Regito AB 

1 SP 

1 Swedish Museum Nat Hist 

1 Univ Kalmar 

 

På samma vis som tidigare beräknar vi sedan samförekomsfrekvensen av organisationerna i tabell 

10. I samförekomstgrafen i figur 10 representerar noderna organisationer och avstånden mellan 

dess hur relativt ofta dessa samarbetat. Styrkan i samarbetena är som tidigare mycket svag – som 

mest två gemensamma artiklar för ett organisationspar. Det finns inte mycket struktur i grafen som 

givet de svaga samarbetslänkarna får betraktas som tämligen fragmentarisk. Vi ser endast åtta 

länkar i grafen vilket kan jämförs med tidigare perioder där vi sett nio länkar för perioden 2001–2005 

och 15 länkar för perioden 2006–2010. Att notera är att Chalmers tekniska högskola och KTH nu 

finns med i det nationella samarbetet för första gången. De större svenska universiteten (Göteborg, 

Uppsala, Lund, Stockholm och Umeå) är som tidigare representerade – Lunds universitet var dock 

inte med i det nationella samarbetet under den första perioden. Statens provningsanstalt (SP) dyker 

också upp för första gången (egentligen ”Sveriges Tekniska Forskningsinstitut” under denna period). 

Ett enda företag från industrin är representerat - Regito AB. Det nationella samarbetsnätverket inom 

MBT-området verkar ha tagit ett steg tillbaka under denna period, även om den aldrig varit mycket 

att skryta med. I nästa steg tittar vi på hur det mer komplexa internationella samarbetet avtecknar 

sig.  
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Figur 10. Samarbetsnätverk för perioden 2011–2015: samarbete mellan svenska institutioner. Algoritm: Kamada-Kawai, 
separate components. Nodernas storlek är proportionella mot antalet MBT-artiklar. Starkaste länken motsvarar två 
gemensamma artiklar – övriga länkar endast en artikel. Totalt åtta samarbetslänkar. 

Som tidigare lägger vi till samarbetslänkar mellan svenska organisationer och länder (figur 11). 

Nätverket har nu 54 noder och 324 länkar vilket innebär att nätverket har ungefär samma storlek 

som föregående period men är betydligt tätare. I centrum av grafen har vi USA med störst antal 

länkar därefter följer Storbritannien och Tyskland. Noterbart är att Göteborgs universitet har en 

central lokalisation i grafen, i.e. har relativt många länkar till andra noder. Som tidigare tar vi 

toppdelen av fördelningen av länkar över noder för att urskilja de mer centrala noderna, här alla 

med minst 20 länkar (runt den 80:e percentilen):  

 

Antal länkar Organisation/land 

35  United States of America 

32  United Kingdom 

29  Germany 

27  Denmark 

27  Norway 

27  Portugal 

26  Switzerland 

26  Italy 

24  France 

24  Belgium 

24  Spain 
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20  Univ Gothenburg 

 

Figur 11. Det globala samarbetsnätverket: Länder Sverige har samarbetat med inom MBT-området under perioden 2011–
2015. Algoritm: Kamada-Kawai, free. Nodernas storlek är proportionella mot antalet samarbetslänkar (ej artiklar). 
Starkaste samarbetslänken motsvarar åtta gemensamma artiklar. 

Göteborgsartiklar 
För denna period räknas 36 artiklar med minst en göteborgsadress – en ökning från föregående 

period med 16 artiklar. På samma sätt som tidigare analyserades ämnesinnehåll och inflytande 

genom att studera titlar och citeringar (tabell 11). Citeringsfrekvensen normaliserades med 

avseende på tidskrift, dokumenttyp och publiceringsår. I likhet med föregående period finns det en 

stor variation vad gäller forskningsteman även om merparten kan associeras med biologiområdet. 

Jämfört med föregående period ter sig ämnesinnehållet mer spritt. Nya forskningsområden kommer 

till uttryck, till exempel antifouling (förhindrande av kontaminering eller påväxt) där vi har tre 

artiklar. Vi ser som tidigare både genetiska och endokrinologiska aspekter på forskningen. 

Forskningsvolymen är dock för liten för att man skall kunna urskilja grupperingar av inbördes lika 

artiklar. Vad gäller inflytandet på MBT-fältet i termer av citeringar ser vi att 11 av 36 artiklar ligger 

tydligt över genomsnittet i motsvarande tidskrift – vi ser alltså betydligt fler göteborgartiklar under 

den här perioden men andelen högciterade är mindre jämfört med förra perioden. Samtliga artiklar 

har dock blivit citerade flera gånger, vilket inte alls är någon självklarhet.  

Tabell 11. Titlar och citeringsfrekvenser för 36 göteborgsartiklar. Artiklarna ges i fallande ordning efter normaliserad 
citeringsfrekvens. 

Nummer 1 och 18 är publicerade i PLOS ONE (multidisciplinär tidskrift) och genomsnittlig citeringsfrekvens har inte gått 

att beräkna. 

Nr. Titel Antal 
citeringar 

Norm. 
citering 

31 Environmental endocrinology of salmon smoltification 136 5.95 

13 Cryptic polychaete diversity: a review 120 5.67 

9 Quantification of total fatty acids in microalgae: comparison of extraction 
and transesterification methods 

52 2.49 



31 
 

10 Antifouling Compounds from the Sub-Arctic Ascidian Synoicum 
pulmonaria: Synoxazolidinones A and C, Pulmonarins A and B, and 
Synthetic Analogues 

54 2.16 

35 Colour polymorphism in the polychaete Harmothoe imbricata (Linnaeus, 
1767) 

21 1.75 

36 From one to ten in a single stroke - resolving the European Eumida 
sanguinea (Phyllodocidae, Annelida) species complex 

60 1.44 

3 Atlantic Salmon Carries a Range of Novel O-Glycan Structures 
Differentially Localized on Skin and Intestinal Mucins 

36 1.35 

8 The Bromotyrosine Derivative Ianthelline Isolated from the Arctic Marine 
Sponge Stryphnus fortis Inhibits Marine Micro- and Macrobiofouling 

30 1.27 

19 Effects of salinity and temperature on growth, plasma ions, cortisol and 
immune parameters of juvenile Atlantic cod (Gadus morhua) 

30 1.21 

21 Synergism between elevated pCO(2) and temperature on the Antarctic 
sea ice diatom Nitzschia lecointei 

49 1.16 

7 Aeromonas salmonicida Binds Differentially to Mucins Isolated from Skin 
and Intestinal Regions of Atlantic Salmon in an N-Acetylneuraminic Acid-
Dependent Manner 

32 1.13 

28 Characterization of Carrageenan Extracted from Hypnea bryoides in 
Oman 

26 1.01 

24 Growth and endocrine effects of recombinant bovine growth hormone 
treatment in non-transgenic and growth hormone transgenic coho 
salmon 

21 0.96 

30 New Perspectives on the Ecology and Evolution of Siboglinid Tubeworms 70 0.95 

16 Hemocytes and Plasma of the Eastern Oyster (Crassostrea virginica) 
Display a Diverse Repertoire of Sulfated and Blood Group A-modified N-
Glycans 

35 0.95 

29 Reactive dye removal from wastewater using a chitosan nanodispersion 52 0.95 

22 UVR defense mechanisms in eurytopic and invasive Gracilaria 
vermiculophylla (Gracilariales, Rhodophyta) 

30 0.91 

33 Grazer-induced toxin formation in dinoflagellates: a transcriptomic model 
study 

23 0.87 

5 Evaluation of cationic micropeptides derived from the innate immune 
system as inhibitors of marine biofouling 

17 0.80 

15 Proteomic Approach to Skin Regeneration in a Marine Teleost: 
Modulation by Oestradiol-17 beta 

20 0.76 

26 Diatom Derived Polyunsaturated Aldehydes Do Not Structure the 
Planktonic Microbial Community in a Mesocosm Study 

21 0.75 

4 Inhibition of bacterial fouling by soft coral natural products 17 0.73 

6 Circumglobal invasion by the brown seaweed sargassum muticum 38 0.73 

32 Ecological role of a seaweed secondary metabolite for a colonizing 
bacterial community 

29 0.67 

17 Hepatic transcriptome profiling indicates differential mRNA expression of 
apoptosis and immune related genes in eelpout (Zoarces viviparus) 
caught at Goteborg harbor, Sweden 

22 0.63 

34 Gene expression in bryozoan larvae suggest a fundamental importance of 
pre-patterned blastemic cells in the bryozoan life-cycle 

19 0.60 

23 Is salmon smoltification an example of vertebrate metamorphosis? 
Lessons learnt from work on flatfish larval development 

14 0.54 
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14 Sexual life stages and temperature dependent morphological changes 
allow cryptic occurrence of the Florida red tide dinoflagellate Karenia 
brevis 

15 0.53 

27 Phenotypic variation in sexually and asexually recruited individuals of the 
Baltic Sea endemic macroalga Fucus radicans: in the field and after 
growth in a common-garden 

12 0.47 

25 A comparative study of nemertean complete mitochondrial genomes, 
including two new ones for Nectonemertes cf. mirabilis and Zygeupolia 
rubens, may elucidate the fundamental pattern for the phylum Nemertea 

16 0.39 

11 An assessment of Dinophysis blooms in the coastal Arabian Sea 7 0.28 

20 Responses of juvenile European flounder (Platichthys flesus) to 
multistress in the Vilaine estuary, during a 6-month survey 

7 0.24 

12 Forensic genomics as a novel tool for identifying the causes of mass 
mortality events 

22 0.20 

2 The role of exopolymers in hatcheries: an overlooked factor in hatchery 
hygiene and feed quality 

8 0.12 

1 Genotype Reconstruction of Paternity in European Lobsters (Homarus 
gammarus) 

14 - 

18 The Symbiosis between Lophelia pertusa and Eunice norvegica Stimulates 
Coral Calcification and Worm Assimilation 

23 - 

 

Perioden 2016–2020 

Cociteringsanalysen 
Inalles 14 118 artiklar ingick i analysen för perioden 2016–2020. Dessa genererade 983 915 

citeringar. När åldern för dessa referenser begränsas till 2016–2020 återstår 164 551 citeringar. 

Frekvensen av varje distinkt citerad referens räknades och i fördelningen av citeringsfrekvenser 

identifierades den 99:e percentilen, vilken var 9. Snedheten beräknades till 34.41. 1755 cociterade 

par baserade på 720 unika citerade referenser och 90 cociterings-kluster genererades. Storleken  

varierade mellan 2 och 58 artiklar och den  genomsnittliga storleken var 8 artiklar. E-I index, [-1,1] 

beräknades till -0.98 vilket avspeglade en tillfredsställande partitionering med väl avgränsade 

kluster. Slutligen ordnades data som kan beskriva ämnesinnehållet (se tabell 12 samt Bilaga 4). 
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Tabell 12. Kluster för perioden 2016-2020. 

Kluster Storlek Antal 
citerande 
artiklar 

Keyword 1 Keyword 2 Keyword 3 Keyword 4 Keyword 5 

1 4 25 Chitin Chitosan marine biomaterial biological materials spongin 

2 10 53 Metabolomics Flow cytometry aquaculture transcriptomics Crassostrea gigas 

4 5 42 
Mytilus 
galloprovincialis 

Oxidative stress NMR-based 
metabolomics 

Metabolomics Gills 

6 36 195 Biosynthesis DHA microalgae elovl5 Atlantic salmon 

7 4 18 chitin Paenibacillus Chitosan squid pens protease 

8 11 60 venom sea anemone Cnidaria transcriptomics toxin 

9 15 99 antioxidant activity peptide bioactive peptides collagen antioxidant 

10 19 113 
spermatogonia germ cell 

transplantation 
Genome editing Aquaculture fish 

11 4 35 conotoxin transcriptome cone snail transcriptomics Conidae 

12 58 362 QTL aquaculture GWAS Growth Transcriptome 

13 22 215 aquaculture QTL GWAS Fish SNP 

15 30 106 
alginate lyase alginate alginate 

oligosaccharides 
characterization oligosaccharides 

16 13 87 RNA-seq immune response miRNA Transcriptome microRNA 

17 24 180 microalgae transcriptomics dinoflagellates Proteomics Symbiosis 

20 28 189 coral symbiosis microbiome Climate change Symbiodiniaceae 

21 41 221 
Microalgae Phaeodactylum 

tricornutum 
Genetic engineering Diatom Lipid 

22 54 282 
fucoidan antioxidant marine algae sulfated 

polysaccharides 
Polysaccharides 

23 22 167 Porifera Holobiont microbiome symbiosis sponge 

25 27 154 Aquaculture Growth probiotics Innate immunity Immunity 

26 8 70 biomineralization Carbonic anhydrase Coral metalloenzymes RNA-seq 

27 10 75 
fucoidan brown algae Fucoidanase polysaccharide sulfated 

polysaccharides 
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28 21 114 
adhesion bioadhesion Underwater 

adhesion 
bioadhesive Mussel 

29 11 85 DNA methylation ocean acidification epigenetics Climate change gene expression 

30 19 134 biomineralization ocean acidification gene expression calcification Mollusc 

31 7 44 
Litopenaeus 
vannamei 

microbiota shrimp gut microbiota microbiome 

34 6 74 
Cynoglossus 
semilaevis 

Nile tilapia Sex differentiation Sex reversal High temperature 

36 5 63 Transcriptome oyster Crassostrea gigas RNA-Seq thermal stress 

37 10 104 microalgae Exopolysaccharides carotenoids cyanobacteria Lutein 

42 8 151 
Transcriptome Biomineralization Pinctada fucata 

martensii 
RNA-seq Scallop 

43 5 49 
mycosporine-like 
amino acids 

MAAs photoprotection sunscreen antioxidants 

44 13 83 collagen marine collagen antioxidant activity characterization antioxidant 

47 6 49 
phlorotannins seaweeds polyphenols macroalgae bioactive 

compounds 

50 11 90 
quorum sensing quorum quenching biofilm marine bacteria Pseudomonas 

aeruginosa 

51 7 58 
White spot syndrome 
virus 

Litopenaeus vannamei WSSV Innate immunity Shrimp 

57 8 77 
Biofouling antifouling Biofilm marine natural 

products 
secondary 
metabolites 

65 4 66 
Litopenaeus 
vannamei 

QTL SNP sex determination Exopalaemon 
carinicauda 

67 5 43 
Litopenaeus 
vannamei 

transcriptome Penaeus monodon Gene expression Vibrio 
parahaemolyticus 

78 6 70 
Thraustochytrids Microalgae Thraustochytrid docosahexaenoic 

acid (DHA) 
Carotenoids 

 

 



35 
 

Svenska artiklar 
Under denna rubrik riktas uppmärksamheten mot populationen artiklar med minst en författare 

tillhörande en svensk institution utifrån följande perspektiv: 

• Ämnesfokus 

• Publicering och samarbete 

• Göteborgsadresser  

Totalt identifierades 168 artiklar med minst en svensk adress för perioden. Detta innebär en ökning 

med 51 procent sedan den föregående perioden. I bilagorna 17 och 18 ges ytterligare bibliografisk 

information om svenska artiklar och delmängden artiklar med göteborgsadress. 

Ämnesfokus 
Tabelleringen av WoS-ämneskategorier visar nästan samma antal ämneskategorier jämför med 

föregående period (bilaga 14). Vi ser nu 41 distinkta ämneskategorier jämfört med tidigare 40. Av 

dessa är 32 överlappande, 8 kategorier faller bort medan 9 nya tillkommer. Om vi mäter 

rangkorrelationen (Spearman) mellan de två perioderna med avseende på de gemensamma 

ämneskategorierna får den starkaste positiva korrelationen över alla perioder med ρ = 0.82. Vad 

gäller koncentrationen av artiklar till ämneskategorier så krävs det denna gång endast två kategorier 

för att approximativt täcka 50 procent av alla artiklar, jämfört med sex den förra perioden. 

Pharmacology & Pharmacy har bytt position från en andraplacering under föregående period till en 

förstaplacering under denna period. Förändringen mot ett starkt fokus mot farmakologi inleddes 

redan under föregående period, då indikerad av en andraplacering, är nu etablerad. På den andra 

positionen för den aktuella perioden ser vi Science & Technology – Other Topics, vilken hade en 

fjärdeplacering under föregående period. Således en viktig kategori i detta fall – men vad innehåller 

den? Till att börja med har kategorin ändrat namn till ”Green & Sustainable Science & Technology”7 

och beskrivs som följer: 

This category covers resources that focus on basic and applied research on green and 

sustainable science and technology, including green chemistry; green nanotechnology; green 

building; renewable and green materials; sustainable processing and engineering; sustainable 

policy, management and development; environmental and agricultural sustainability; 

renewable and sustainable energy; and innovative technologies that reduce or eliminate 

damage to health and the environment. 

Denna kategori täcker således applikationer och metoder från ett multidisciplinärt fält med betoning 

på miljön.  

På tidskriftsnivån ser vi en ökning från 83 till 103 tidskrifter och en Gini-koefficienten har stigit från 

0.23 till 0.34 (bilaga 15). Med andra så har koncentrationen av artiklar till tidskrifter ökat något 

jämfört med förra perioden, men fördelningarna av artiklar över tidskrifter visar ett mycket litet 

antal tidskrifter i toppen följd av en lång svans med enstaka artiklar per tidskrift. Det är en relativt 

stor omsättning av tidskrifter under de två senaste perioderna och endast 20 tidskrifter är 

överlappar perioderna. Detta avspeglar att fältet plockat in en stor mängd olika specialtidskrifter 

huvudsakligen från biovetenskaperna och som ett delfät ser vi vad man skulle kunna kalla marin 

farmakologi. 

 
7 Enligt kontaktperson WoS-support group. 
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Därefter studerades ämnesaspekten genom nyckelord – Keywords plus från WoS – med samma 

metoder som tidigare. För denna period identifierades 1544 keywords plus varav hela 1190 var 

unika, vilket som tidigare reflekterar en stor spridning (bilaga 16). Som tidigare tillämpades en 

minsta frekvens på två för ett nyckelord och ett minsta värde för cosinusmåttet på 0.25. Likaså 

uteslöts nyckelord som kopplade till mindre än två andra nyckelord. Några nyckelord är mer centrala 

och kopplar till flera andra nyckelord. Här visas de med minst 11 länkar (90:e percentilen) (figur 12). 

Grafen för perioden 2016–2020 ökar både med avseende på antal noder och antalet länkar, varför 

det blir svårt att åstadkomma en avbildning av ämnesinnehållet som är visuellt tillfredsställande – 

det blir helt enkelt för rörigt. Någon form av avgränsning måste därför göras och den vettigaste 

sådana är att sätta ett tröskelvärde för antalet länkar till andra termer. När vi använder den 50:e 

percentilen som tröskelvärde (minst 7 länkar) blir resultatet mer överskådligt med mer centrala 

termer. Vi får då en reduktion med 66 distinkta termer.   

 

Figur 12. Samförekomstanalys av keywordsplustermer från perioden 2016–2020. Algoritm: Kamada-Kawai, free. N= 112. 

Svenska organisationer och forskningssamarbete 
Under perioden publiceras 168 artiklar med minst en svensk adress. Av dessa 168 artiklar saknade 

122 ytterligare en svensk adress – vilket vi kan jämföra med föregående period där 101 av 111 

artiklar saknade svenskt samarbete. Det verkar därför som om trenden med utåtriktat 

(internationellt) samarbetet på bekostnad av det nationella faktiskt håller i sig även om den inte är 

lika extrem som under föregående period (2011–2015). Vad gäller antalet organisationer så ser vi en 

ökning från 19 föregående period (2011–2015) till 25. I tabell 13 ordnas i fallande ordning efter antal 

artiklar de 25 organisationerna som tillskrivits en svensk adress.  

Tabell 13. Fördelningen av artiklar över svenska organisationer. Följande organisationer listas i förkortat WoS-format i 
tabellen: 

• Göteborgs universitet. 

• Uppsala universitet. 

• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

• Stockholms universitet. 

• Lunds universitet. 

• Umeå universitet. 
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• Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 

• Chalmers tekniska högskola 

• Luleå tekniska universitet. 

• Linköpings universitet. 

• RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. 

• Linnéuniversitetet: Växjö och Kalmar. 

• Örebro universitet. 

• Naturhistoriska riksmuseet: beläget i Stockholm. Bedriver biologisk och geologisk forskning. 

• Statens Provningsanstalt (SP): Borås. Från 2006 ”Sveriges Tekniska Forskningsinstitut”. Dotterbolag till 

statliga RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. 

• Karolinska institutet. 

• Södertörns högskola. 

• Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). 

• Havs- och vattenmyndigheten. 

• Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier: syftar till att länka samman forskare, 

beslutsfattare och allmänhet kring biologisk mångfald samt att utöka och vidareutveckla forskningen 

om biodiversitet. 

• Karolinska institutet. 

• Centre for Palaeogenetics: ett samarbete mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska 

riksmuseet. 

• Astareal AB, Gustavsberg: ägs av det japanska läkemedelsföretaget Fuji Chemical Industries och 

tillverkar astaxantin. Astaxantin karotenoid som bildas naturligt i vissa alger. 

• NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden): är en nationell forskningsinfrastruktur som 

tillhandahåller bioinformatik till den svenska life science-forskargemenskapen. 

• Nouryon: är ett globalt företag inom specialkemi. 

Antal 
artiklar 

Organisationer 

62 Univ Gothenburg 

36 Uppsala Univ 

20 Swedish Univ Agr Sci 

15 Stockholm Univ 

14 Lund Univ 

14 Umea Univ 

13 Royal Inst Technol 

13 Chalmers Univ Technol 

12 Lulea Univ Technol 

10 Linkoping Univ 

7 RISE 

6 Linnaeus Univ 

5 Orebro Univ 

3 Swedish Museum Nat Hist 

3 SP 

2 Karolinska Inst 

2 Sodertorn Univ 

1 Natl Vet Inst  

1 Swedish Agcy Marine & Water Management 

1 Gothenburg Global Biodiversity Centre 

1 Karolinska Univ Hosp 
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1 Centre for Palaeogenetics 

1 Astareal AB, Gustavsberg 

1 NBIS 

1 Nouryon Surface Chem AB 

 

På samma vis som tidigare beräknades sedan samförekomsfrekvensen av organisationerna i tabell 

13. I samförekomstgrafen i figur 13 representerar noderna organisationer och avstånden mellan 

dess hur relativt ofta dessa samarbetat. Även om nätverket innehåller mest relativt svaga länkar är 

det ändå större och tätare än under föregående perioder. De starkaste länkarna omfattar fyra 

gemensamma artiklar och tilldelas paren:  

• RISE-Univ Gothenburg 

• Umea Univ-Univ Gothenburg 

• Univ Gothenburg-Uppsala Univ 

En del nya aktörer dyker upp: 

• Astareal AB, Gustavsberg 

• Centre for Palaeogenetics 

• Gothenburg Global Biodiversity Centre 

• Karolinska Univ Hosp 

• Lulea Univ Technol 

• NBIS 

• Nouryon Surface Chem AB 

• RISE 

• Swedish Agcy Marine & Water Management, 

men med undantag för de större svenska läroanstalterna och Naturhistoriska riksmuseet finns det 

inte någon kontinuitet över tiden.  

 

Figur 13. Samarbetsnätverk för perioden 2016–2020: samarbete mellan svenska institutioner. Algoritm: Kamada-Kawai, 
free. Nodernas storlek är proportionella mot antalet MBT-artiklar. Starkaste länken motsvarar fyra gemensamma artiklar – 
övriga länkar endast en artikel. Totalt 37 samarbetslänkar i grafen. 
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I nästa steg adderades samarbetslänkar mellan svenska organisationer och länder till nätverket (figur 

14). Nätverket har denna gång 78 noder och 652 länkar vilket innebär att det är betydligt större än 

under föregående period (2011–2015). Tyskland och USA har nu de mest centrala positionerna i 

grafen och Göteborgs universitet ligger nära Frankrike under denna period. I periferin har vi ett antal 

länder från Mellersta östern, norra Asien samt mindre svenska organisationer. Som tidigare 

användes toppdelen av fördelningen av länkar över noder för att urskilja de mer centrala noderna, 

här alla med minst 26 länkar (runt den 80:e percentilen):  

 

Antal länkar Organisation/land 

53  Germany 

47  United Kingdom 

43  France 

40  United States of America 

39  Finland 

39  Univ Gothenburg 

37  Stockholm Univ 

36  Greece 

36  Uppsala Univ 

33  Australia 

32  Peoples R China 

32  Netherlands 

32  Ireland 

28  Norway 

27  Taiwan 

27  New Zealand 

26  Spain 
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Figur 14. Det globala samarbetsnätverket: Länder Sverige har samarbetat med inom MBT-området under perioden 2016–
2020. Algoritm: Kamada-Kawai, free. Nodernas storlek är proportionella mot antalet samarbetslänkar (ej artiklar). 
Starkaste samarbetslänken motsvarar 11 gemensamma artiklar. 

Göteborgsartiklar 
För denna period räknar vi 52 artiklar med minst en göteborgsadress – en ökning från föregående 

period med 16 artiklar (tabell 14). På samma sätt som tidigare analyserades ämnesinnehåll och 

inflytande genom att studera titlar och citeringar. Normaliseringen av citeringsfrekvenserna gjordes  

mot tidskrift, dokumenttyp och publiceringsår.  Som synes varierar forskningstemana en hel del. 

Tillståndet hos havslevande djur och deras utveckling från olika perspektiv dominerar. Medicinska, 

genetiska och farmakologiska aspekter anknyter till hälsorelaterade problem. Mikroorganismer 

studeras liksom miljöpåverkan, ekologi och bio-fouling. Ser man till inflytandet på MBT-fältet som 

dessa artiklar haft kan det konstateras att samtliga utom en artikel blivit citerade, men endast 12 

artiklar eller 25 procent har citerats över genomsnittet (fem artiklar faller bort p.g.a. avsaknad av 

citeringsdata), vilket relativt sett är något mindre än under föregående period. Samtidigt skall det 

framhållas att artiklarna inte har varit tillgängliga för citering under en optimalt lång tidsperiod 

(citeringsfönster) varför man inte kan dra alltför långtgående slutsatser.  

Tabell 14. Titlar och citeringsfrekvenser för 52 göteborgsartiklar. Artiklarna ges i fallande ordning efter normaliserad 
citeringsfrekvens. 

För artiklar publicerade i de multidisciplinära tidskrifterna PLOS ONE och Scientific Reports saknas citeringsdata 
för normalisering (Nr: 20, 44, 7, 26 och 47). 

Nr. Titel Antal 
citeringar 

Norm. 
citering 

11 Chronic stress inhibits growth and induces proteolytic mechanisms 
through two different nonoverlapping pathways in the skeletal muscle of 
a teleost fish 

23 2.213667 

9 Molluscan bivalve settlement and metamorphosis: Neuroendocrine 
inducers and morphogenetic responses 

24 1.007557 

36 Deciphering mollusc shell production: the roles of genetic mechanisms 
through to ecology, aquaculture and biomimetics 

6 0.382409 
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18 Challenges for the Maintenance and Cryopreservation of Multiple 
Isolates of Model Microorganisms: An Example Using the Marine Diatom 
Skeletonema marinoi 

1 0.17762 

40 Mucin modified SPR interfaces for studying the effect of flow on 
pathogen binding to Atlantic salmon mucins 

1 0.04158 

22 Establishing very long-chain fatty alcohol and wax ester biosynthesis in 
Saccharomyces cerevisiae 

24 1.232033 

10 Gene expression correlated with delay in shell formation in larval Pacific 
oysters (Crassostrea gigas) exposed to experimental ocean acidification 
provides insights into shell formation mechanisms 

28 1.88172 

25 In silico screening for candidate chassis strains of free fatty acid-
producing cyanobacteria 

6 0.315126 

4 Structural and functional maturation of skin during metamorphosis in the 
Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) 

0 0 

33 Biobased organic acids production by metabolically engineered 
microorganisms 

78 1.467821 

51 Functional and solution structure studies of amino sugar deacetylase and 
deaminase enzymes from Staphylococcus aureus 

7 1.211073 

42 mRNA Expression and Biomarker Responses in Perch at a Biomonitoring 
Site in the Baltic Sea - Possible Influence of Natural Brominated 
Chemicals 

1 0.092851 

27 Exploring the Diversity and Antimicrobial Potential of Marine 
Actinobacteria from the Comau Fjord in Northern Patagonia, Chile 

51 2.112676 

28 Endozoicomonas Are Specific, Facultative Symbionts of Sea 
SquirtsEndozoicomonas Are Specific, Facultative Symbionts of Sea 
SquirtsEndozoicomonas Are Specific, Facultative Symbionts of Sea Squirts 

20 0.8285 

5 Importance of Toxicokinetics to Assess the Utility of Zebrafish Larvae as 
Model for Psychoactive Drug Screening Using Meta-
Chlorophenylpiperazine (mCPP) as Example 

6 0.412371 

23 Defense Responses to Short-term Hypoxia and Seawater Acidification in 
the Thick Shell Mussel Mytilus coruscus 

16 1.043705 

38 Dilution of Seawater Affects the Ca2+ Transport in the Outer Mantle 
Epithelium of Crassostrea gigas 

4 1.015228 

46 Toxic Algae Silence Physiological Responses to Multiple Climate Drivers in 
a Tropical Marine Food Chain 

2 0.241255 

8 Seascape genetics of a flatfish reveals local selection under high levels of 
gene flow 

23 2.288557 

21 Large and fine scale population structure in European hake (Merluccius 
merluccius) in the Northeast Atlantic 

3 0.199734 

14 Aeromonas salmonicida Growth in Response to Atlantic Salmon Mucins 
Differs between Epithelial Sites, Is Governed by Sialylated and N-
Acetylhexosamine-Containing O-Glycans, and Is Affected by Ca2+ 

13 0.829611 

29 Biochemical and Structural Characterization of a Five-domain GH115-
Glucuronidase from the Marine Bacterium Saccharophagus degradans 2-
40(T) 

9 0.399113 

35 Intracellular pH regulation in mantle epithelial cells of the Pacific 
oyster,Crassostrea gigas 

2 0.694444 

17 Prevention of Marine Biofouling Using the Natural Allelopathic 
Compound Batatasin-Ill and Synthetic Analogues 

20 1.168224 
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24 Probing the Structure-Activity Relationship of the Natural Antifouling 
Agent Polygodial against both Micro- and Macrofoulers by Semisynthetic 
Modification 

21 1.226636 

34 Phidianidine A and Synthetic Analogues as Naturally Inspired Marine 
Antifoulants 

2 0.39604 

2 Development and evaluation of cationic amphiphilic antimicrobial 2,5-
diketopiperazines 

5 0.806452 

39 Dark CO2 fixation into phospholipid-derived fatty acids by the cold-water 
coral associated sponge Hymedesmia (Stylopus) coriacea (Tisler Reef, NE 
Skagerrak) 

5 2.525253 

6 Design and Biological Evaluation of Antifouling Dihydrostilbene Oxime 
Hybrids 

9 0.869565 

16 Poecillastrosides, Steroidal Saponins from the Mediterranean Deep-Sea 
Sponge Poecillastra compressa (Bowerbank, 1866) 

8 0.483676 

32 The Bacterial (Vibrio alginolyticus) Production of Tetrodotoxin in the 
Ribbon Worm Lineus longissimus-Just a False Positive? 

16 0.800801 

41 The Sialic Acid-Dependent Nematocyst Discharge Process in Relation to 
Its Physical-Chemical Properties Is a Role Model for Nanomedical 
Diagnostic and Therapeutic Tools 

2 0.188501 

45 Profiling of Small Molecular Metabolites in Nostoc flagelliforme during 
Periodic Desiccation 

3 0.282752 

49 In Silico Analysis of the Subtype Selective Blockage of KCNA Ion Channels 
through the mu-Conotoxins PIIIA, SIIIA, and GIIIA 

5 0.471254 

15 Origin and route of establishment of the invasive Pacific oyster 
Crassostrea gigas in Scandinavia 

6 0.511509 

31 Calcium mobilisation following shell damage in the Pacific oyster, 
Crassostrea gigas 

12 0.936037 

13 Screening for microplastics in sediment, water, marine invertebrates and 
fish: Method development and microplastic accumulation 

177 8.309859 

3 Mucus-Pathogen Interactions in the Gastrointestinal Tract of Farmed 
Animals 

25 1.014199 

43 Effects of Size and Geographical Origin on Atlantic salmon, Salmo salar, 
Mucin O-Glycan Repertoire 

7 0.459921 

30 Closely coupled evolutionary history of ecto- and endosymbionts from 
two distantly related animal phyla 

12 0.340522 

19 Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for production of 
very long chain fatty acid-derived chemicals 

45 0.7109 

1 Divergence and plasticity shape adaptive potential of the Pacific oyster 46 1.027703 

50 ESTABLISHED AND EMERGING TECHNIQUES FOR CHARACTERISING THE 
FORMATION, STRUCTURE AND PERFORMANCE OF CALCIFIED 
STRUCTURES UNDER OCEAN ACIDIFICATION 

6 0.367422 

37 Environmental effects of stratospheric ozone depletion, UV radiation and 
interactions with climate change: UNEP Environmental Effects 
Assessment Panel, update 2019 

15 2.803738 

20 Rapid expansion of the invasive oyster Crassostrea gigas at its northern 
distribution limit in Europe: Naturally dispersed or introduced? 

18 - 

44 Fish pathogen binding to mucins from Atlantic salmon and Arctic char 
differs in avidity and specificity and is modulated by fluid velocity 

8 - 

52 Calcium transfer across the outer mantle epithelium in the Pacific oyster, 
Crassostrea gigas 

15 0.841751 
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7 Expanding the toolbox for cryopreservation of marine and freshwater 
diatoms 

8 - 

26 Pathogenic marine microbes influence the effects of climate change on a 
commercially important tropical bivalve 

12 - 

47 Skeletonema marinoi as a new genetic model for marine chain-forming 
diatoms 

6 - 

12 Assessing the presence of marine toxins in bivalve molluscs from 
southwest India 

4 0.434783 

48 Stocking density induces differential expression of immune-related genes 
in skeletal muscle and head kidney of fine flounder (Paralichthys 
adspersus) 

3 0.653595 

 

Jämförelser mellan länder 
Under denna rubrik jämförs ett antal europeiska länder med utgångspunkt i de hav de gränsar till. 

Tanken är förstås att MBT-forskning kan tänkas påverkas av såväl hav som klimat. Uppgifter för tre 

olika hav med tillhöriga europeiska länder har tagits fram: Östersjön, Atlanten samt Medelhavet. 

Eftersom ett land kan gränsa till mer än ett hav är det i viss mån godtyckligt hur indelningen gjorts 

och andra lösningar är fullt möjliga. Till exempel betraktar vi Sverige främst som ett Östersjöland 

även om det också gränsar till Atlanten (Nordsjön). Vad gäller östersjöområdet, så har inte Ryssland 

(Finska viken, Kaliningradenklaven) tagits med. Vidare, Frankrike betraktas som ett medelhavsland, 

trots att det har en betydligt längre kust mot Atlanten än mot medelhavet, medan Portugal inte är 

medtaget även om det kan ha mycket gemensamt med medelhavsländerna (snarare än med 

atlantländerna). Jämförelsen mellan länder och havsområden syftar således inte till att vara 

uttömmande – snarare till att ge en översikt över fältets europeiska-geografiska fördelning i relation 

till hav. För att kunna relatera siffrorna som beskriver MBT-fältets utveckling till en adekvat 

huvudkategori i WoS har också produktionen av artiklar tilldelade huvudkategorin Science & 

Technology i WoS räknats samman för varje land. För varje havsområde visas först data och siffror 

för hela perioden, därefter följs utvecklingen över de fyra femårsperioderna. Sveriges utveckling har 

tagits med som referens i samtliga diagram över havsområden. Avsnittet avslutas med en global 

översikt av hela perioden, inkluderande samtliga länder som har indexerade MBT-artiklar i WoS-

databasen. 

Östersjöområdet 
Man kan konstatera att fördelningen av MBT- artiklar är ojämn med Tyskland i topp och de baltiska 

staterna i botten (figur 15). Den genomsnittliga årliga tillväxten av publicerade MBT-artiklar var 13.9 

procent (figur 16). Om vi relaterar MBT-produktionen av artiklar till den totala vetenskapliga 

produktionen, ser vi att Danmark har den största andelen MBT-artiklar (0.10 %).  
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Figur 15. Fördelningen av artiklar över östersjöländer under perioden 2001–2020. 

 

Figur 16. Fördelningen av artiklar över år för östersjöländerna. 
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Figur 17. Östersjöländerna perioden 2001–2005. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 

 

Figur 18. Östersjöländerna perioden 2006–2010. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 
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Figur 19. Östersjöländerna perioden 2011–2015. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 

 

Figur 20. Östersjöländerna perioden 2016–2020. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 

 

 

 

 

Atlantområdet 
Ser vi till de länder i Norra Europa och Centraleuropa som gränsar mot Atlanten (Nordsjön) får vi en 

fördelning med England i topp och Island i botten när det gäller produktionen av MBT-artiklar (figur 

21). Ser vi i stället till andelar så ligger Island i topp med 0.47 %, vilket ur alla tänkbara synvinklar är 

mycket. Den genomsnittliga årliga tillväxten var 14.0 %, alltså i nivå med östersjöområdet (figur 22).  

0,09%

0,14%

0,08%

0,05%

0,08%

0,10%

0,04%

0,05%

0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

0,10%

0,12%

0,14%

0,16%

0

100

200

300

400

500

600

Germany Denmark Sweden Poland Finland Estonia Lithuania Latvia

Antal publikationer Procentuell andel publikationer

0,11%

0,09%

0,08%

0,11%

0,08%

0,11%

0,06%

0,00%0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

0,10%

0,12%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Germany Sweden Poland Denmark Finland Estonia Lithuania Latvia

Antal publikationer Procentuell andel publikationer



47 
 

 

Figur 21. Fördelningen av artiklar över Central- och Nordeuropeiska länder med atlantkust (inklusive Sverige), samt 
motsvarande procentuella andel av den totala vetenskapliga produktionen. Sverige är medtaget som referens. 

 

Figur 22. Fördelningen av artiklar över år för atlantländerna. 
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Figur 23. Atlantländerna perioden 2001–2005. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 

 

Figur 24. Atlantländerna perioden 2006–2010. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 
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Figur 25. Atlantländerna perioden 2011–2015. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 

 

Figur 26. Atlantländerna perioden 2016–2020. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 

Medelhavsområdet 
Slutligen undersöktes publiceringsmönstret för de utvalda medelhavsländerna (Figur 27). Frankrike 

och Spanien, som har en gemensam gräns, har approximativt samma volymer MBT-artiklar och 

också approximativt samma andelar. Den genomsnittliga årliga tillväxten är något högre för 

medelhavsområdet – 16.6 procent (figur 28). 
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Figur 27. Fördelningen av artiklar över europeiska medelhavsländer, samt motsvarande procentuella andelar av den totala 
vetenskapliga produktionen. Sverige är medtaget som referens. 

 

Figur 28. Fördelningen av artiklar över år för europeiska medelhavsländer. 
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Figur 29. Medelhavsländerna perioden 2001–2005. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 

 

Figur 30. Medelhavsländerna perioden 2006–2010. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 
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Figur 31. Medelhavsländerna perioden 2011–2015. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 

 

 

Figur 32. Medelhavsländerna perioden 2016–2020. Fördelningen av artiklar över länder samt andelar. 
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Den globala fördelningen av MBT-artiklar 
Totalt identifierades 145 länder med MBT-artiklar indexerade i WoS-databasen. De minst produktiva 

länderna har publicerat någon enstaka artikel under 20-årsperioden medan de mest produktiva har 

publicerat flera tusen. På topp ligger Kina med över åttatusen artiklar, följt av USA med ungefär 5600 

artiklar. Om vi ser till de länder som approximativt genererat 1000 artiklar eller mer så får vi en 

tabell med 14 länder (tabell 15). 

Tabell 15. De 14 mest produktiva länderna inom MBT-området: antal MBT-artiklar samt procentuella andelar. 

Länder Rang Antal artiklar % 

China 1 8131 0.19% 
United States of America 2 5626 0.06% 
Japan 3 2718 0.14% 
France 4 1955 0.12% 
Germany 5 1900 0.08% 
Spain 6 1887 0.17% 
South Korea 7 1739 0.17% 
Australia 8 1665 0.15% 
India 9 1625 0.14% 
United Kingdom 10 1605 0.06% 
Italy 11 1365 0.09% 
Canada 12 1157 0.08% 
Taiwan 13 1009 0.21% 
Brazil 14 998 0.12% 

 

Den totala fördelningen är som förväntat positivt sned (Md = 19, M =317, snedhet 5.9). Något 

förvånande så ser vi en påtaglig skillnad mellan Kina och USA vad gäller såväl antal som andel MBT-

artiklar av den totala vetenskapliga produktionen. Bägge länderna har långa kuster och gränsar till 

Stilla havet. Kina har också kust mot Indiska Oceanen medan USA också har kust mot Atlanten. 

Bägge länderna kan således tyckas motiverade till avsevärd MBT-forskning med tanke på sina 

avsevärda kusttillgångar. I Figurerna 33 och 34 avbildas världens länder utifrån antal och andel MBT-

artiklar och vi kan uppskatta den relativa investering världens länder gör inom fältet. 
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Figur 33. Fördelningen av MBT-artiklar över världens länder. 

 

 

Figur 34. Procentuella andelar MBT-artiklar för världens länder. 

 

Sammanfattning 

Produktivitet 
Över tid ser vi en kraftig tillväxt av publikationer. Proportionen mellan den första och den sista 

perioden är approximativt 1:6. Om vi jämför med huvudkategorin Science & Technology ser vi att 

den genomsnittliga tillväxttakten är högre för MBT-området och då i synnerhet med avseende på de 

två första perioderna. Noterbart är att antalet svenska artiklar är tämligen litet och därför statistiskt 

instabilt – ett mindre bortfall får ganska stora konsekvenser. Över hela perioden växer den svenska 

produktionen från 36 artiklar till 168, i snitt 97 artiklar per fem år. Med fokus på delmängden artiklar 

med en göteborgsadress så ser vi en något snabbare tillväxt över perioderna med i snitt 30 nya 

artiklar per fem år. Ser vi till den geografiska fördelningen inom Europa så dominerar Tyskland 
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Östersjöområdet, Frankrike medelhavsområdet och Storbritannien Atlantområdet. Sverige intar 

andra plats bland östersjöstaterna under första, andra och fjärde perioden, medan Danmark intar 

andra positionen under den tredje perioden. Ur ett globalt perspektiv dominerar Kina följt av USA, 

Japan, Frankrike och Tyskland. 

Forskningssamarbete 
Analysen av forskningssamarbete har sin utgångspunkt i svenska institutioner och organisationer. 

Under den första perioden (2001–2005) är det nationella samarbetet mycket svagt som en direkt 

följd av den minimala produktionen av svensk MBT-forskning. Ett begynnande nationellt 

samarbetsnätverk med Göteborgs universitet som en central nod tar sin början här men samarbetet 

för de svenska universiteten är framför allt internationellt. Under den andra perioden (2006–2010) 

fortsätter trenden med sparsamt nationellt samarbete och samarbetet ligger huvudsakligen på det 

internationella planet. Det nationella samarbetsnätverket är fortfarande fragmentärt med svaga 

länkar. När den tredje perioden (20011–2015) infaller är samarbetsnätverket relativt sett än svagare. 

Göteborgs universitet är åter den mest centrala noden i detta diminutiva nätverk och det mesta av 

samarbetet är internationellt. Under den sista perioden (2016–2020) har samarbetet en fortsatt 

tydlig internationell karaktär men det nationella samarbetet har nu fått mer struktur där Göteborgs 

universitet dominerar. Samarbete mellan svensk industri och svenska akademiska institutioner är 

under samtliga perioder fragmentär. 

Ämnesfokus 
Tyngdpunkten i ämnesanalysen låg på cociteringsanalysen och de kluster som bildats. Här 

studerades MBT-området som helhet utan någon indelning i länder eller institutioner. 

Författarnyckelord användes för att indikera ämnesfokus för de olika cociteringsklustren men det 

kunde konstateras att det krävs ytterligare bibliografisk information för att uttömmande fastställa 

ämnesinnehåll. Antalet kluster ökade kraftigt över tid, i takt med att den citerbara litteraturen växte 

(antalet citerade och cociterade referenser). Den genomsnittliga klusterstorleken höll sig mellan 8–

10 artiklar för alla fyra perioder, mycket beroende på ett stort antal små kluster - kluster med 

mindre än fyra artiklar togs ej med i den slutliga analysen.  

Den svenska populationen MBT-artiklar granskades utifrån lite andra premisser. Underlaget 

bedömdes för litet för klusteranalys och i stället granskades ämneskategorier, tidskriftstitlar samt 

nyckelord.  Tanken var att se vilka ämneskategorier och tidskrifter som dominerat under de olika 

perioderna. Likaså gjordes försök att grafiskt illustrera nätverk av sammankopplade nyckelord. En 

annan typ av nyckelord användes här – keywordplus – eftersom det ganska stora bortfallet av 

författarnyckelord gjorde det olämpligt att använda dessa för att belysa ämnesinnehållet i det 

statistiskt instabila svenska materialet.  

Under den första perioden indikerar dessa nyckelord ett fokus på fiskarter och genetik där Marine & 

Freshwater Biology var den dominerande ämneskategorin, följd av zoologi. Den mest frekventa 

tidskriften var General Comparative Endocrinology vilket indikerade ett noterbart inslag av 

endokrina system. Ämnesinnehållet var tämligen heterogent och forskningen fördelades även över 

flera andra specialiteter. Under den andra perioden (2006–2010) såg vi något fler ämneskategorier 

med bl.a. miljö och ekologi. Marine & Freshwater Biology var fortsatt den mest frekventa 

ämneskategorin. Liksom under den första perioden tedde sig materialet tämligen heterogent med 

stor spridning över kategorier och tidskrifter. Analys av nyckelorden indikerade ett fortsatt fokus 

mot havslevande djurarter och spridningen av nyckelord var stor vilket indikerade en mängd olika 

infallsvinklar. När vi kommer till den tredje perioden (2011–2015) dyker relativt många nya 

ämneskategorier upp. Den mest betydelsefulla är Pharmacology & Pharmacy vilken intog andra plats 
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efter Marine & Freshwater Biology som fortsatt var den mest frekventa kategorin. Antalet tidskrifter 

hade förstås också ökat betydligt och tidskriften Marine Drugs intog första positionen8.  

Slutligen, under den sista perioden (2016–2020) såg vi ungefär samma antal ämneskategorier som 

under den föregående perioden, men topplaceringarna var inte längre desamma. Fältet hade nu 

blivit rejält omstrukturerat med Pharmacology & Pharmacy och Science & Technology - Other Topics 

på första respektive andra plats och tillsammans täckte de ungefär hälften av alla artiklar. Den 

senare kategorin fokuserade huvudsakligen på teknologier och metoder.  Nätverksanalysen av 

nyckeltermer visade ett stort antal forskningsteman och blev inte överskådlig utan stränga 

tröskelvärden. 

Avslutningsvis kan sägas med avseende på den svenska populationen artiklar, att spridningen över 

ämneskategorier och tidskrifter var stor, indikerande anknytningar till flera olika discipliner och 

specialiteter. Detta är vad man kan förvänta sig när ett tvärvetenskapligt forskningsområde studeras 

bibliometriskt. Denna spridning, eller brist på koncentration om man så vill, medför dessvärre att det 

för mindre underlag – i det här fallet delmängden svenska artiklar – blir mindre meningsfullt att 

gruppera artiklar eller nyckelord efter den ena eller andra principen. För ett mer definitivt 

fastställande av ämnesinnehållet på olika nivåer rekommenderas också granskning av hela titlar och 

abstrakt eller fulltexter av ämnesexpert.  

 

 

 

 

 
8 Marine Drugs publicerades första gången 2003. 


