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Abstract: The purpose with this study is to map the research front and 

the research base in information science, by using the 
bibliometric methods bibliographic coupling and author-co 
citation analysis.  

 
The research questions are: 
 
1. What is the nature of the research front in information 

science, regarding which areas that are being studied? 
2. What is the nature of the research base in information 

science, regarding which authors who are most cited, and 
how they can be grouped? 

 
The data used in the study were gathered from articles 
published in the journal Journal of the American society for 
information science and technology, published between 
2004-2006, respectively 1986-2006. The result was 
presented by using cluster analysis and MDS-maps. 

 
The study shows that the research front can be divided in to 
three areas: 
 
1. Information searching and information retrieval from the 

World Wide Web. 
2. Bibliometrics. 
3. Information searching and information retrieval, not 

from the World Wide Web. 
 

The 50 most cited authors was identified, and could be 
grouped into three areas: 

 
1. Bibliometrics 
2. General 
3. Hard-IR/Soft-IR 

 
Nyckelord: Bibliometri, bibliografisk koppling, författar-

cociteringsanalys, citeringsanalys, MDS, klusteranalys 
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1 Inledning 
 
När jag satte igång med denna uppsats så hade jag nästan ingen aning alls om vad 
bibliometri var och vad det innebar. Under hela min utbildning så var det bara en kort 
föreläsning som handlade om ämnet. Det skrivs inte heller många magisteruppsatser i 
ämnet. Men bibliometri är ett stort ämne inom informations- och biblioteksvetenskap. 
Det skrivs många avhandlingar, artiklar och andra vetenskapliga dokument i ämnet. 
Ämnet är mycket intressant, och kan ge en ny bild av forskningsvärlden genom att 
använda citeringsanalyser och matematiska formler.  
 
Företeelser som kan undersökas med hjälp av bibliometriska metoder är forskningsbas 
och forskningsfront. Forskningsbasen är precis som det låter det som forskningen vilar 
på, och återfinns genom att följa citeringar i vetenskapliga dokument bakåt i tiden, 
genom att använda författarcociteringsanalys. Forskningsfronten är det motsatta, genom 
att använda metoden bibliografisk koppling söker man kartlägga vad som studeras just 
nu.  
 
Tanken med denna uppsats är att finna forskningsfronten och forskningsbasen inom 
informationsvetenskapen. Dessa två enheter har sökts och funnits tidigare, med olika 
metoder och material. Denna uppsats har lånat metoder och datamaterial från tidigare 
forskning. Men trots att frågeställningarna, metoderna och materialet används tidigare 
så anser jag att denna uppsats är unik på sitt sätt.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Utan överblick så är det svårt att ta rätt beslut, och därför inte lätt, att tillexempel driva 
en verksamhet, utbildning eller liknande. Att klassificera och söka överblick har alltid 
varit en viktig del i mänsklighetens historia, och ännu viktigare inom det vetenskapliga 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga forskningsfronten och forskningsbasen inom 
informationsvetenskapen genom att använda de bibliometriska metoderna bibliografisk 
koppling och författarcociteringsanalys.  
 
De konkreta frågeställningarna är som följer: 
 

1. Hur ser forskningsfronten inom informationsvetenskapen ut med avseende på 
vilka delområden som studeras?  

 
2. Hur ser forskningsbasen inom informationsvetenskapen ut med avseende på 

vilka de mest citerade forskarna är, och hur kan dessa grupperas? 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Mitt datamaterial består av citeringar av och till artiklar. Jag har bestämt mig för att 
hämta dessa citeringar från endast en tidskrift, den ansedda Journal of the American 
Society for Information Science and technology. Jag valde den tidsskriften för att det är 
väl ansedd inom informationsvetenskapen, och för att kunna jämföra med tidigare 
forskning. Till den första frågeställningen, forskningsfronten har jag begränsat mig till 
artiklar publicerade åren 2004-2006, för att få så aktuell, och lagom stor mängd data 
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som möjligt. Till den andra frågeställningen, den om forskningsbasen, har jag begränsat 
mig till åren 1986-2006, för att få en så djupgående analys som möjligt.  
 
Jag kommer att välja ut de 50 mest citerade författarna till att kartlägga 
forskningsbasen. Anledningen till att jag valt ut just 50 är att jag vill ha med så många 
författare som möjligt, men ändå kunna hålla antalet nere för att kunna få en bra 
överblick.  
 
1.3 Disposition 
 
I kapitel 2 behandlas olika bibliometriska begrepp såsom citeringsanalys, 
författarcociteringsanalys och bibliografisk koppling. I kapitel 3 tas olika exempel på 
tidigare forskning upp. De olika metoderna jag använt, samt datamaterialet presenteras i 
kapitel 4. Studiens resultat rapporteras i kapitel 5, och resultatet diskuteras i kapitel 6. 
Sedan följer en sammanfattning av hela uppsatsen i kapitel 7.  
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2 Bibliometriska begrepp 
 
Termen bibliometrics myntades av Alan Pritchard år 1969 i artikeln Statistical 
bibliography or bibliometrics (Kärki & Kortelainen, 1998, s. 10). Bibliometri är en 
sammansättning av de grekiska orden biblio, som står för bok, och metri som betyder 
mått. Det som mäts med bibliometri är kunskapsproduktion och kunskapsanvändning. 
Man skapar en bibliografi över vad som till exempel skapas på ett svenskt universitet, 
och mäter vad som produceras. För att analysera kunskapsanvändningen så analyserar 
man hur och vad som användes från denna bibliografi. Ibland så använder olika 
bibliotek bibliometri till att analysera hur artiklar fördelar sin över olika tidskrifter och 
indexeringstermer. (Persson, 1991, s. 6-7) 
 
Citeringar är ett viktigt fenomen inom forskningsvärden. Det är med hjälp av dessa som 
forskare erkänner tidigare forskares arbeten. Citeringar är en enkel form av 
dokumentrepresentation, som alla studenter och forskare, oavsett ämne är tvungna att 
använda. (Rowley, 2002, s. 62-63) Eftersom citeringar alltid har en liknande form, kan 
de användas till olika vetenskapliga undersökningar och analyser. Bibliometri kan 
användas vid analys av citeringar i och av artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Denna typ 
av analys kallas för citeringsanalys. Om man preciserar sina undersökningar mer, så 
finns det två olika metoder, bibliografisk koppling, som är en form av källanalys, 
använd för att kartlägga forskningsfronten. Den andra metoden, som är en form av 
hänvisningsanalys som kallas för författarcociteringsanalys, eller ACA (author-
cocitation analysis). Författarcociteringsanalys används för att kartlägga 
forskningsbasen.  
 
Kärki och Kortelainen (1998) påpekar att grunden till bibliometrin består av fyra 
faktorer. Den första faktorn består i en diskussion om publiceringsverksamheten och om 
problemen av att kontrollera den. Detta gjorde att det utvecklades matematiskt-
statistiska undersökningsmetoder för den vetenskapliga litteraturen och bibliografin. 
Den andra faktorn bestod i att vetenskapssociologin intresserade sig för normer, 
belöningar, och liknande system inom vetenskapssamfund. Detta ledde till analyser av 
publicering och användning av bibliometriskt material. En tredje faktor var att man 
inom vetenskapsforskningen utvecklade metoder och modeller för historisk analys och 
publiceringsproduktion för att mäta vetenskapens tillväxt. Den tekniska utvecklingen 
blev den fjärde faktorn. Särskild bildandet av Science Citation Index (SCI) och dess 
lätta användning var viktig. Senare grundandes Social Science Citation Index (SSCI) 
och Arts & Humanities Ciation Index (A&HCI), dessa blev mycket viktiga källor för 
bibliometriskt forskningsmaterial. Bibliometrin innehåller element från sju olika 
vetenskaps- och forskningsområden: informationsforskning, forskning i vetenskapens 
sociala egenskaper, vetenskapspolitisk forskning, vetenskapens historia, statistik, 
informationsbehandling och matematik. (Kärki & Kortelainen, s. 10-11) 
 
Det finns tre olika begrepp som ibland kan vara svåra att hålla isär: informetri, 
bibliometri och scientometri. Figur 1 visar att bibliometri och scientometri ryms under 
informetri. Det bibliometrin undersöker kan vara både vetenskapligt och icke-
vetenskapligt, men måste grund sig på publikationer. Scientometri däremot måste bygga 
på någon vetenskapligt, men är inte bundet av att enbart hålla sig till publikationer. 
(Kärki & Kortelainen, 1998, s. 14) 
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Figur 1. Informetri, bibliometri och scientometri (Kärki & Kortelainen, 1998, s. 14) 
 
Metoder som kan användas, och ofta används vid bibliometriska arbeten är 
klusteranalys och multi dimensional scaling. Vid klusteranalys delas data in i likformiga 
grupper. Multi dimensional scaling, MDS, används för att skapa grafiska bilder som ska 
motsvara den data man arbetar med. 
 
2.1 Cociteringsanalys  
 
Cociteringsanalys är en metod inom bibliometri, dess förgrundsfigurer anses vara 
Eugene Garfield och Henry Small. Cociteringsanalys är baserad på citeringsanalys, och 
man granskar samförekomster av analysenheter, till exempel publikationer i 
referenslistor. Man kan med hjälp av cociteringsanalys göra kartor över och beskriva 
strukturen hos olika forskningsområden. Man kan analysera olika saker, som 
tillexempel olika publikationer och tidskrifter. (Kärki & Kortelainen, 1998, s. 25) 
 
Den typ av cociteringsanalys som används i denna undersökning är 
författarcociteringsanalys. Författarcociteringsanalys uppstod genom en serie artiklar 
skrivna av White och Griffith samt av White åren 1981-1983 (White, 1990, s. 430). 
Författarcociteringsanalys kan förklaras på detta vis. Författare A skriver en artikel, som 
författare B och författare C citeras i. Författare B och författare C borde därför ha ett 
samband, de är cociterade. Om man samlar in data bestående av citeringar från en eller 
flera tidskrifter under en viss tid, så kommer man att finna ett antal cociteringar. Det 
antal gånger två författare har citerats ihop kallas för cociteringsfrekvens. I figur 2 
nedan illustreras begreppet cocitering. 
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Figur 2. Författarcociteringsanalys 
 
Tabell 1 visar ett exempel på olika författare och deras cociteringsfrekvenser. Man kan 
se att författare 2 och författare 3 har den högsta cociteringsfrekvensen i tabellen, 9, de 
två borde därför relativt ha mycket gemensamt. Däremot så har författare 4 och 
författare 5 inte alls blivit citerade ihop, och har därför ingen gemensam koppling alls, 
cociteringsfrekvensen är lika med noll. 
 
 Författare 

1 
Författare 
2 

Författare 
3 

Författare 
4 

Författare 
5 

Författare 
1 

-     

Författare 
2 

7 -    

Författare 
3 

3 9 -   

Författare 
4 

2 5 5 -  

Författare 
5 

2 2 7 0 - 

Tabell 1. Exempel på hypotetiska cociteringsfrekvenser 
 
Det främsta syftet med att arbeta med cociteringsanalys och författarcociteringsanalys 
är att man vill beskriva forskningsbasen (Persson, 1991, s. 57). Genom att söka sig 
tillbaka i artiklar, och finna det som citeras mest, söker man efter vad forskningen 
bygger på. Man kan på detta vis bland annat finna vilka personer som är de mest 
tongivande inom olika vetenskapliga discipliner, och vilken vetenskaplig specialitet 
som dominerar en vetenskaplig disciplin.  
 
2.2 Bibliografisk koppling 
 
Författarcociteringsanalys är alltså bra om man vill beskriva forskningsbasen. 
Bibliografisk koppling däremot kan användas i syfte att få fram forskningsfronten, det 
vill säga det som ligger längst fram inom forskningen. Cociteringsanalysen bygger, som 
Persson skriver, ”på relationer mellan citerade dokument och kan användas för att 
beskriva forskningens intellektuella bas. Bibliografisk koppling baseras istället på 
relationerna mellan citerande artiklar där artiklar med gemensamma referenser bildar 
vad vi kan kalla en forskningsfront.” (1991, s. 72-73).  
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Kort sagt kan bibliografisk koppling förklaras på detta vis. Om två artiklar, eller 
dokument, dokument A och dokument B citerar samma dokument, dokument C, så får 
dokument A och dokument B något gemensamt, en bibliografisk koppling. Detta 
illustreras i figur 3. 
 

 
Figur 3. Bibliografisk koppling 
 
När två dokument båda citerar ett tredje, så har de två första dokumenten en 
gemensamhet, en kopplingsstyrka på 1. Ifall det i de två dokumentens referenslistor 
finns ännu en gemensam referens, så höjs kopplingsstyrkan till 2, och så vidare. 
Tabellen visar ett exempel på kopplingsstyrkor mellan dokument. Man kan se att 
dokument 4 och dokument 3 har sju gemensamma referenser, vilket indikerar att de har 
mer gemensamt än till exempel dokument 1 och dokument 3 som bara har en gemensam 
referens. 
 
 Dokument 

1 
Dokument 
2 

Dokument 
3 

Dokument 
4 

Dokument 
5 

Dokument 1 -     
Dokument 2 3 -    
Dokument 3 1 3 -   
Dokument 4 4 1 7 -  
Dokument 5 7 3 0 2 - 
Tabell 2. Exempel på kopplingsstyrka 
 
En viktig skillnad mellan författarcociteringsanalys och bibliografisk koppling är att 
inom det första så är det författare och dess cociteringsfrekvens som undersöks, medan 
inom det andra är det dokument och dess kopplingsstyrka som man undersöker. 
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3 Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen inom detta ämne är rätt så omfattande. Många böcker, artiklar 
och uppsatser har skrivits om bibliometri, författarcociteringsanalys och bibliografisk 
koppling. De olika artiklar, avhandlingar och uppsatser jag redovisar i detta kapitel är 
sådana jag på ett eller annat sätt har använt mig av till denna uppsats, eller som på ett 
eller annat sätt har med denna uppsats att göra.  
 
The intellectual Base and Research fronts of JASIS 1986-1990 
 
The intellectual Base and Research fronts of JASIS 1986-1990 (Persson, 1994) är  
publicerad i Journal of the American Society for Information Science, nr 45 1994. Syftet 
med artikeln är att kartlägga forskningsbasen och forskningsfronten inom 
informationsvetenskapen genom att använda bibliografisk koppling och 
författarcociteringsanalys på artiklar tagna från tidskriften Journal of the American 
Society for Information Science. skrivna mellan 1986-1990. 
 
För att finna forskningsbasen väljer Persson först att ta fram alla författare som citeras 
minst två gånger. han får på så sätt fram 490 författare. Han utför en 
författarcociteringsanalys på dessa 490 författare. Han skapar stegvis författarpar, och 
slutar när han funnit 66 olika författare. Han skapar en MDS-karta för att redovisa 
resultatet. Han analyserar sedan kartan, och finner att de författare som placerar sig på 
den vänstra sidan av kartan är gamla välkända bibliometriker som White och McCann, 
Small, Price och Garfield. Den högra sidan av kartan representerar Information retrieval 
forskning, IR. Författarna på den övre högra sidan är sådana som företrädelsevis sysslar 
med så kallad Hard-IR – teknologi, algoritmer, automatisk indexering och så vidare. 
Nedre delen av kartan innehåller sådana författare som mer är inriktade på så kallad 
Soft-IR – utveckling av IR-system, användargränssnitt, och de teoretiska och filosofiska 
aspekterna på IR.  
 
För att finna forskningsfronten så använder Persson bibliografisk koppling, där 
artikelparen måste ha minst fem gemensamma referenser. Ett kluster med 51 artiklar 
skapas, som sedan bryts ned i mindre kluster, till slut 5 stycken. Persson tar vissa 
nyckelord från artiklarnas titlar, tillexempel ”Journal citation”, ”Query form” och så 
vidare och använder dessa till att ämnesbestämma klustren. Persson skapar sedan en 
MDS-karta baserad på artiklarnas kopplingsstyrkor, där varje enhet representeras av de 
nyckelord som han funnit. Det visar sig att denna karta på många vis stämmer bra 
överens med kartan över basen, den övre delen handlar om Hard-IR, medan den nedre 
delen behandlar Soft-IR. 
 
Visualizing a Discipline: An Author Co-Citation Analysis of Information Science, 
1972-1995 
 
Visualizing a Discipline: An Author Co-Citation Analysis of Information Science, 
1972-1995 (White & McCain, 1998) publicerades i Journal of the american society for 
information science, nr 49, 1998. Artikelförfattarna gör en författarcocitationsanalys 
over författare till artiklar publicerade i tolv utvalda sk. “key-journals”. Författarna 
rankades efter hur mycket de var citerade, och de 120 mest citerade författarna valdes ut 
till undersökningen.  Det som togs fram var: 
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• En faktoranalys av de 120 författarna för hela 24-årsperioden, vilket visar de 
olika specialiterna inom informationsvetenskapen. 

• En analys av de 120 författarnas cociteringsfrekvens, som visar deras ställnig 
och inflytande under tre åtta-års tidsperioder, 1972-1979, 1980-1987 och 1988-
1995, samt de tre perioderna tillsammans. 

• Tvådimensionella kartor över de topp 100 citerade författrna under varje åtta-
årsperiod. 

• En karta över vilka författare vars citeringsmönster ändrades påfallade mycket 
under varje åtta-årsperiod. 

• En två-dimensionell sammansatt karta över de topp 100 citerade författarna 
under alla tre åtta-årsperioder.  

 
Whites och McCains undersökning visar bland annat en MDS-karta, som symboliserar 
informationsvetenskapens forskningsbas. Denna karta delar de in i tre fält. På den 
vänstra sidan av kartan finner dem bibliometriker, i mitten av kartan finner dom de mer 
generella författarna och på den högra sidan placerar sig de som sysslar med IR. De som 
sysslar med IR delar de in i två kategorier. De på den övre högra sidan är de som sysslar 
med Hard-IR, och de på den nedre högra sidan är de som sysslar med Soft-IR. De tre 
fälten var alltså: 
 

• Bibliometriker 
• Generella 
• IR 
 

Strukturen på kartan över forskningsbasen liknar alltså den som Persson fann i sin 
artikel The intellecutual Base and Research fronts of JASIS 1986-1990. 
. 
Biblioteks- och informationsvetenskap som kunskapsområde – En bibliometrisk 
studie. 
 
Denna  magisteruppsats från Högskolan i Borås, Biblioteks- och informationsvetenskap 
som kunskapsområde – En bibliometrisk studie (Niklasson, 2005) söker kartlägga 
biblioteks- och informationsvetenskapen som kunskapsområde. Niklasson vill finna 
vilka grupperingar av författare som kan identifieras, och han använder 
författarcociteringsanalys för att finna dessa kluster. Han vill även veta om man kan 
beskriva dessa grupper till sitt ämnesmässiga innehåll, om man sammanställer de 
indexeringstermer som associeras med de i klustren ingående författarna.  
 
Niklasson hämtar data från 54 olika tidskrifter inom ämnet Library and 
informationscience, publicerade mellan år 1995-2000. Han använder 
författarcociteringsanalys, och normaliserar med Saltons cosinusformel (se nedan, 4.4). 
Han behandlar datan i Bibexcel, och skapar kluster av författare. För att kunna beskriva 
dessa grupper till sitt ämnesmässiga innehåll, söker han reda på dessa författares 
artiklar, genom att använda databasen LISA; Library and Information Science 
Abstracts. När han väl funnit artiklarna, använder han de deskriptorer, 
indexeringstermer, som tilldelats av LISA’s indexerare under ledning av dess thesaurus.  
 
Har får i sin undersökning fram 13 kluster, som skall visa forskningsbasen, som han 
beskriver på detta vis (siffran inom parantes visar antalet dokument i varje kluster): 
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Kluster 1 (9) Praktiska tillämpningar av IT med inriktning på användarna 
Kluster 2 (4) Scientometri, Forskningssociologi 
Kluster 3 (5) IR med inriktning på användarna och pedagogik. 
Kluster 4 (21) IR med inriktning på datologiska tillämpningar, ”soft IR” 
Kluster 5 (9) Algoritmisk IR ”hard IR” 
Kluster 6 (11) Bibliometri, domänanalyser 
Kluster 7 (9) Sociologiska och kulturella aspekter på information 
Kluster 8 (4) Management, Library Management, Information Management. 
Kluster 9 (3) Kommunikation, Kommunikationsteknologi 
Kluster 10 (9) Organisationen och information 
Kluster 11 (5) Informationssystem 
Kluster 12 (8) Knowledge management 
Kluster 13 (3) Matematisk och statistisk bibliometri 
 
Han identifierar några kärnområden, Hard-IR, Soft-IR och bibliometri. Han anser att de 
övriga klustren, som befinner sig i periferin, är svårare att ämnesbeskriva. 
 
The cognitive structure of scientometrics – An author cocitation analysis 
 
Jarneving (1999) gör i denna magisteruppsats en författarcociteringsanalys för att 
kartlägga forskningsbasen inom informationsvetenskap. Han utgår från tre olika 
frågeställningar: 
 

• Vilka dimensioner kan visualiseras med hjälp av författarcociteringsanalys? 
• Vad består dessa dimensioner av? 
• Vilka är de centrala författarna? 

 
Jarneving hämtade sin data, via Web of Science, från tidskriften Scientometrics. Han 
använde alla artiklar publicerade mellan 1978-1999. Han valde ut de 50 mest citerade 
författarna. Han använde sedan Saltons cosinusformel för att normalisera sina värden. 
Hans undersökning resulterade i en MDS-karta, som kan kunde analysera, och därifrån 
plocka ut svaren på sina frågeställningar. 
 
Han fann att det finns olika dimensioner, både ämnesmässiga och geografiska. Den 
ämnesmässiga dimensionen kunde delas in i tre delar: 
 

• Matematiker/teoretiker 
• Forskare som arbetar med empiriskt material 
• Vetenskapssociologer/bibliometrikritiker 

 
Den geografiska dimensionen kunde delas in i två delar: 
 

• USA 
• Europa 

 
Genom att analysera författarnas citeringar och cociteringar fastställer han vilka av 
författarna som är mest centrala inom området. De han fann var bland annat DJD Price, 
E Garfield, H Small och T Braun.  
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Forskning i bibliometrisk belysning och Introduktion till bibliometri 
 
Detta är två böcker som båda är skrivna som handledning till dem som jobbar och 
forskar inom bibliometri. I Forskning i bibliometisk belysning (Persson, 1991) 
presenteras en rad exempel på bibliometrisk forskning och bibliometriska metoder. 
Boken behandlar bland annat hur forskningens struktur och rötter synliggörs med hjälp 
av citeringslänkar. Den tar upp begrepp som bibliografisk koppling och 
cociteringsanalys. 
 
Introduktion till bibliometri’s (Kärki & Kortelainen, 1998) syfte är att ge en översikt 
över bibliometri, och innehåller baskunskap för dem som vill jobba eller forska inom 
bibliometri, Även här behandlas, bland mycket annat, bibliografisk koppling och 
cociteringsanalys. 
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4 Metod och material 
 
Nedan följer de metoder och material jag använd mig av för att få svar på mina två 
frågeställningar.  
 
4.1 Bibexcel 
 
Bibexcel är ett program utvecklat av Olle Persson, och är tänkt som en verktygslåda vid 
bibliometriskt arbete. Tanken med Bibexcel är att skapa filer, som sedan kan användas 
och bearbetas av andra program, tillexempel Excel. Bibexcel är designat för att 
behandla bibliometriska data från ISI, som SCI, SSCI och A&HCI, men även andra 
format stöds. Bibexcel kan användas till både bibliografisk koppling och 
författarcociteringsanalys, programmet skapar kluster genom Perssons egen 
klustringsrutin, Perssons party clustering. Programmet kan inte skapa MDS-kartor, men 
kan förbereda för sådana för vidare behandling i andra program. Bibexcel kan inte 
normalisera, vare sig vid bibliografisk koppling eller författarcociteringsanalys. 
 
4.2 Klustring och Persson’s Party Clustering 
 
Klustring handlar om automatisk gruppering av olika data eller liknande. Aldenderfer 
och Blashfield ger exempel på fyra användningsområden av klustring (Aldenderfer & 
Blashfield, 1984, s. 9):  
 

• Utveckling av en typologi eller klassificering 
• Undersökning av användbara begreppsmässiga scheman för olika former av 

gruppering 
• Generering av hypoteser genom utforskande av data  
• Hypotesprövning, eller försök att undersökta ifall klasser funna genom andra 

procedurer finns i datan 
 
Jag ville finna olika grupperingar bland ämnena i forskningsfronten så det är utveckling 
av typologi och klassificering som är den punkt som bäst passar in på min 
undersökning. 
 
Aldenderfer & Blashfield listar sju olika metoder för att skapa kluster (Aldenderfer & 
Blashfield, 1984, s. 35):  
 

• Hierarachical agglomerative 
• Hierarchial diverse 
• Iterative partitioning 
• Density search 
• Factor analytic 
• Clumping 
• Graph theoretic 

 
Det mest förekommande metoden i bibliometriska arbetet är hierarchical agglomerative 
metoden. I denna metod börjar arbetet med flera små kluster, ett kluster för varje objekt. 
Dessa små kluster slås sig sedan ihop till större. En variant av denna metod kallas 
single-link clustering. (Jarneving, 2005, s. 249). 
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Den metod som används i denna uppsats, Persson’s Party Clustering är en variant av 
single-link clustering. Metoden är skapad av Olle Persson, och finns som en funktion i 
Bibexcel. I hjälpfilen till Bibexcel så beskrivs metoden på detta sätt: 
 
Föreställ dig att du har följande lista av par: (10 A  B = dokument A och B har 10 
gemensamma citeringar) 
 
10 A  B 
9   D  F 
8   B  C 
7   A  C 
6   F   G 
5   H   I 
4   A   H 
 
Klustringsmetoden följer sedan dessa steg: 
(alla par är inbjudna på ett party) 
 
A-B kommer först, väntar i entrén 
D-F kommer sedan, väntar i entrén 
B-C kommer sedan, skapar ett kluster tillsammans med A-B inne i rummet 
A-C kommer sedan, blir raderat, eftersom A-C redan är inne i rummet 
F-G kommer sedan, hittar ingen vän i rummet, går in i hallen och träffar D-F och skapar 
kluster D-F-G inne i rummet 
H-I kommer sedan, väntar i hallen 
A-H kommer sedan, H klustrar tillsammans med A-B-C, söker sedan i hallen och hittar 
H-I, I klustrar ihop med A-B-C-H 
 
Kluster 1 innehåller alltså A-B-C-H-I 
Kluster 2 innehåller D-F-G 
 
Med denna teknik skapas alltså kluster, där objekten i varje kluster ska likna varandra, 
de ska ha ett samband. 
 
4.3 Multi Dimensional Scaling 
 
MDS är ett verktyg för att grafiskt visa samband mellan olika enheter (Kruskal & Wish, 
1978). Vid MDS så ritas en karta upp, där enheterna är placerade på sådant sätt att dess 
likhet avgör hur långt ifrån varandra de är. (McCain, 1990, s. 437) MDS kan användas 
till bland annat författarcociteringsanalys. Tabellen visar en hypotetisk 
cociteringsfrekvens.mellan tre författare. 
 
 Författare A Författare B Författare C 
Författare A -   
Författare B 1 -  
Författare C 1 2 - 
Tabell 3. Hypotetiskt kopplingsstyrka 
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Tabellen visar att författarparet B-C har dubbelt så hög cocitering som författarparet A-
B och A-C. På en MDS-karta så skall B-C vara dubbelt så nära varandra som A-B och 
A-C, som figur 4 visar. 
 

 
Figur 4. Exempel på en MDS-karta 
 
Vid arbete med stora MDS-kartor, med betydligt fler författare än i mitt exempel, så är 
det närapå omöjligt att själv räkna ut hur de olika författarna ska placeras in, utan det 
sköts av speciella program.  
 
En stor del av MDS handlar om att visa så mycket som möjligt av orginaldatan i enbart 
två eller tre dimensioner. Vid all sådan överföring sker vissa störningar av datan. Denna 
störning kan räknas ut, och kallas för stress. Författarcociteringsanalys räknas som ett 
område med relativ hög störning. Ett stressvärde upp till 0.2 räknas som acceptabelt. 
(McCain, 1990, s 438) 
 
4.4 Normaliserade mått 
 
Vid arbete med bibliografisk koppling kan denna hypotetiska situation uppstå. Man har 
tre olika dokument, D1, D2 och D3. D1 och D2 har en kopplingsstyrka på 10. D2 och 
D3 har en kopplingsstyrka på 5. Till sist så har D1 och D3 en kopplingsstyrka på 2. 
Förhållandena illustreras i tabell 4. 
 
 D1 D2 D3 
D1 -   
D2 10 -  
D3 2 5 - 
Tabell 4. Hypotetiska kopplingsstyrkor för 3 dokumentpar 
 
Genom dessa värden kan man dra slutsatsen att D1 och D2 har dubbelt så hög 
kopplingsstyrka som D2 och D3, samt 5 gånger så hög som D1 och D3. Antag nu att D1 
har citerat 100 andra dokument, medan D2 har citerat 25 andra dokument, samt att D3 
endast citerat 15. Detta illustreras i tabell 5: 
 
 
Dokument Totalt antal citeringar 
D1 100 
D2 25 
D3 15 
Tabell 5. Hypotetisk längd på referenslistor hos 3 dokument 
 
Det är rimligt att hävda att de 5 gemensamma referenserna för D2 och D3 är mer värda 
än de 10 för D1 och D2. För att komma under detta problem, och få fram en mer 
nyanserad kopplingsstyrka så används normaliserande mått. Det finns flera olika, men 
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det som används i denna undersökning är Saltons cosinusmått. Vid bibliografisk 
koppling ser formeln ut på följande vis (Jarneving, 2005): 
 

)( ji
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r
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⋅
=  

 
Där: 
 

ijKS = Den normaliserade kopplingsstyrkan mellan artikel i och artikel j 

ijr  = Antal genensamma referenser mellan artikel i och artikel j 

ir = Totalt antal referenser i artikel i  

jr = Totalt antal referenser i artikel j 
 
Måttet antar värden i intervallet 0-1. 
 
Om man använder data från de hypotetiska tabellerna 4 och 5, och vill ha den 
normaliserade kopplingsstyrkan mellan D1 och D2, så ser den ut på följande sätt: 
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Genom att räkna på samma sätt så kommer man fram till de normaliserade 
kopplingsstyrkorna för D2 och D3 samt för D1 och D3 (tabell 6). 
 
 D1 D2 D3 
D1 -   
D2 0,200 -  
D3 0,051 0,257 - 
Tabell 6. Hypotetiska normaliserade kopplingsstyrkor för 3 dokumentpar 
 
Nu är det D2 och D3 som har den högsta kopplingsstyrkan. Genom att normalisera 
värdena har de blivit mer rättvisa och korrekta.  
 
Man använder Saltons cosinusformel på samma sätt när man arbetar med 
författarcociteringsanalys, och då ser den ut på detta sätt (Jarneving, 2005): 
 

)( ba

ab
ab

rr

r
CF

⋅
=  

 
Där: 

abCF  = Den normaliserade cociteringsfrekvensen mellan författare a och författare b 

abr  = Antalet dokument som citerar både författare a och författare b 

ar  = Antalet dokument som citerar författare a  

br  = Antalet dokument som citerar författare b 
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Måttet antar värden i intervallet 0-1. 
 
4.5 Web of science 
 
ISI, eller Institute for Scientific information skapades av Eugene Garfield på sextiotalet, 
och erbjuder en databas med citationsindexering som specialitet. Databasen består av de 
tre delarna Science citation index (SCI), Social Science Citation index (SSCI) samt Arts 
and Humanities Citation Index (AHCI). Allt som allt innehåller denna databas data från 
22000 tidsskrifter, 23 miljoner patent, 12000 konferensskrifter, 5500 webbsidor, 5000 
böcker och 2 miljoner kemiska formler. (Thomson Scientific, 2007) ISI’s olika delar 
passar bra vid arbete med bibliografisk koppling och författarcociteringsanalys. Via 
Web of Science, som är en akademisk online-databas kan man enkelt få fram 
bibliometriska data från SCI, SSCI och AHCI. För att söka efter artiklar eller tidskrifter 
så använder man en bladning av boolesk sökning och klickningsbara alternativ. Man 
kan klicka in årtal, och vilka former av träffar man vill ha, artiklar, uppsatser, 
recensioner och annat. När man sedan söker, får man fram hur många träffar man fått, 
man går vidare och får se en lista över t.ex. alla funna artiklar. Går man vidare och 
undersöker en enskild artikel så ser posten över artikeln ut så här: 
 
Title: Requirements for a cocitation similarity measure, with special reference to 
Pearson's correlation coefficient  
Author(s): Ahlgren P, Jarneving B, Rousseau R  
Source: JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 54 (6): 550-560 APR 2003  
Document Type: Article  
Language: English 
Cited References: 35      Times Cited: 34       
Abstract: Author cocitation analysis (ACA), a special type of cocitation analysis, was 
introduced by White and Griffith in 1981. This techniqueKeyWords 
Plus: INTELLECTUAL STRUCTURE; AUTHOR COCITATION; WORD 
ANALYSIS; 48 COUNTRIES; SCIENCE; JOURNALS  
Addresses: Ahlgren P (reprint author), Swedish Sch Lib & Informat Sci, S-50190 
Boras, Sweden 
Swedish Sch Lib & Informat Sci, S-50190 Boras, Sweden 
KHBO, Dept Ind Sci & Technol, B-8400 Oostende, Belgium 
Publisher: JOHN WILEY & SONS INC, 111 RIVER ST, HOBOKEN, NJ 07030 USA  
Subject Category: Computer Science, Information Systems; Information Science & 
Library Science  
IDS Number: 662BF  
ISSN: 1532-2882  
 
4.6 LISA 
 

LISA står för Library and Information Science Abstracts, och är en databas designad för 
bibliotekarier och andra informationsspecialister. LISA samlar information från 440 
tidskrifter från mer än 68 länder, och sträcker sig bakåt i tiden till1969. Just nu finns det 
296127 poster lagrade på LISA  Jag får åtkomst till LISA genom Högskolan i Borås 
bibliotek via Internet. När man söker efter en artikel, och finner den, presenteras den 
genom en post med sökbara fält.  
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4.7 Journal of the American Society of Information Science (and 
Technology) 
 
Journal of the American Society of information science and technology ges ut av 
organisationen The American society of information science and technology (ASIS&T). 
JASIST, som tidskriften kommer att kallas hädanefter, har utgivits sedan 1950, och är 
en fullt refererad vetenskaplig och teknisk tidskrift. (ASIS&T, 2007) Tidskriften 
publicerar artiklar inom områdena:  
 

• Teorier kring informationsvetenskap 
• Kommunikation 
• Management, ekonomi och marknadsföring 
• Tillämpad informationsvetenskap 
• Sociala och legala aspekter av information 

 
JASIST har varit fokus för flera vetenskapliga undersökningar, bland annat av Olle 
Persson (1994) och Howard D. White och Katherine W McCain (1998).  
 
4.8 Forskningsfronten 
 
För att kartlägga forskningsfronten så använder jag mig till en del av samma metod som 
Persson i The intellecutual Base and Research fronts of Jasis 1986-1990. Som metod 
använde jag bibliografisk koppling. Jag använde data från JASIS(T), och för att få så 
aktuell forskning som möjligt så använde jag bara artiklar från åren 2004-2006. För att 
få åtkomst till Web of science går jag genom Högskolan i Borås bibliotek. Jag hämtar 
data från Web of science, väljer årtal och att bara hämta artiklar, och söker med 
sökfrågan:   
 
SO=(Journal of the american society for information science) OR SO=(Journal of the 
american society for information science and technology) 
 
363 artiklar hittades, och posterna laddades ned med fullständig information. Sedan 
laddades datan in i Bibexel. Jag anpassade de nedladdade posterna för att Bibexcel ska 
kunna använda dem korrekt.  
 
För att få vara med så måste varje par ha minst 4 i kopplingsstyrka, det vill säga 
artiklarna måste ha 4 gemensamma referenser. Anledningen till att jag gjorde på sådant 
sätt var att det tenderade att bli alldeles för många par om man inte gjorde så, materialet 
skulle bli svårarbetat. Efter att ha satt 4 som minimimått så skapade Bibexcel 151 par av 
artiklarna. I tabell 7 visas ett exempel på artiklar och kopplingsstyrka. 
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Kopplingsstyrka Artikel 1 Artikel 2 
5 User preference: A measure of 

query-term quality 
Query expansion behavior within a 
thesaurus-enhanced search 
environment: A user-centered 
evaluation 
 

4 User preference: A measure of 
query-term quality 

Internet searching and browsing in 
a multilingual world: An 
experiment on the Chinese 
Business Intelligence Portal 
(CBizPort) 
 

4 Web links and search engine 
ranking: The case of Google 
and the query "jew"  

Author cocitation analysis is to 
intellectual structure as web colink 
analysis is to . ? 

8 Co-occurrence matrices and 
their applications in 
information science: 
Extending ACA to the Web 
environment 

Classification and powerlaws: The 
logarithmic transformation 
 

Tabell 7. Del av artikelparen och dess kopplingsstyrka 
 
Datan laddades in i Excel, och cosinusmåttet infogades som en funktion, och 
normaliserade kopplingsstyrkor beräknades. Sedan laddades artikelparen in med den 
normaliserade kopplingsstyrkan till Bibexcel. Tanken var att redovisa forskningsfronten 
i ett antal kluster, för att på så sätt kunna analysera densamma. Perssons Party 
Clustering användes för att ta fram kluster, och resultatet blev nio olika kluster. I tabell 
8 visas ett exempel på några artikelpar och dess normaliserade kopplingsstyrka. 
 
Normaliserad 
kopplingsstyrka 

Artikel 1 Artikel 2 

0,081 User preference: A 
measure of query-term 
quality 

Query expansion behavior within a 
thesaurus-enhanced search 
environment: A user-centered 
evaluation 
 

0,093 User preference: A 
measure of query-term 
quality 

Internet searching and browsing in a 
multilingual world: An experiment 
on the Chinese Business 
Intelligence Portal (CBizPort) 
 

0,083 Web links and search 
engine ranking: The case 
of Google and the query 
"jew" 

Author cocitation analysis is to 
intellectual structure as web colink 
analysis is to ... ? 
 

0,167 Co-occurrence matrices 
and their applications in 
information science: 
Extending…. 

Classification and powerlaws: The 
logarithmic transformation 
 

Tabell 8. Del av artikelparen och dess normaliserade kopplingsstyrka 
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Frågan var hur jag skulle gå tillväga för att kategorisera mina kluster, hur skulle jag veta 
vilken del av informationsvetenskapen varje kluster stod för? Jag hade två alternativ, 
antingen analysera efter titlarna på artiklarna i varje kluster, eller efter de indextermer 
indexerarna hos till exempel LISA gett varje artikel. Persson (1991) tar upp det 
problemet. De som argumenterar för att man skall utgå från ord i artiklarnas titlar vill 
undvika den subjektiva indexerareffekten. De som utför indexeringarna har olika 
värderingar, som gör att en manuell indexering aldrig kan vara helt objektiv. Ord ur 
titlar anses även alltid vara uppdaterade, och inte föråldrade som indexerarnas 
nyckelordlistor snabbt kan bli. Att använda indexeringsord som utgångspunkt har även 
det sina fördelar. Artiklars titlar kan var bristfälligt formulerade, ibland vill författarna 
öka artikels publikeffekt genom provokativa och retoriskt formulerade titlar. Detta gör 
att vissa artiklars titlar inte alls speglar vad de handlar om, och faller på så sätt bort från 
analysen. Sedan så är inte orden i titlarna standardiserade, samma begrepp kan 
beskrivas med olika ord. Även så kan samma ord ha olika betydelser. Det flesta av 
dessa problem försvinner om man utgår från indexeringsorden. (Persson, 1991. s, 52). 
Jag har valt att utgå från de olika indextermer varje artikel har fått sig tilldelade. Jag 
använde samma metod som Mats Niklasson gjorde i sin uppsats och tog reda på 
artiklarnas indextermer genom att använda LISA (Niklasson 2005, s 24). Jag tog fram 
posterna genom att söka på titlarna med sökfrågan: 
 
TI=(titeln på artikeln) 
 
Jag tog sedan de indextermer som var angivna för titeln, tillexempel Search engines, 
User surveys och Medicine. Jag rangordnade indextermerna för varje kluster, med den 
mest förekommande först, och sedan fallande. Jag fick då fram en bild på vad var och 
ett av de nio klustren innehöll. 
 
4.9 Forskningsbasen 
 
För att få svar på denna frågeställning använde jag även här samma metod som Persson 
i sin artikel The intellecutual Base and Research fronts of JASIS 1986-1990, det vill 
säga författarcociteringsanalys. Tanken var att sedan skapa en MDS-karta över de 50 
mest citerade författarna. Jag hämtade även min data från samma ställe, JASIST, fast 
jag ville ha en bredare grund, så jag tog samtliga artiklar publicerade under en 20-
årsperiod, 1986-2006. Jag använder mig än en gång av Web of science via Högskolan i 
Borås bibliotek, och använde sökfrågan: 
 
SO=(Journal of the american society for information science) OR SO=(Journal of the 
american society for information science and technology) 
 
1702 artiklar hittades som jag laddade ned för behandling. Jag laddade in datan i 
Bibexcel och anpassade den för vidare behandling. Innan jag gick vidare så var jag 
tvungen att standardisera författarnas namn. När så många olika författare skriver så 
många olika artiklar, så är det inte ovanligt att stavningen på författarnas namn i 
referenserna kan bli olika från artikel till artikel. Tillexempel så kan SE Robertson 
ibland anges som S Robertson. Jag sökte reda på de olika stavade namnen och 
sammanförde dessa till en standardiserad form. I figur 5 visas exempel på 
standardisering av författarnamn. 
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Figur 5. Exempel på standardisering av författarnamn 
 
Sedan återgick jag till Bibexcel och tog fram de 50 mest citerade författarna. De 50 
författarna fann jag genom att plocka fram samtliga författare som blivit citerade, och 
ordnade dem efter frekvens. Om jag tagit fram fler än 50 författare, så skulle den 
framtida MDS-kartan bli svårtolkad. 
 
Sedan skapades 1033 par av författarna, vidare beräknade parens cociteringsfrekvenser. 
Tabell 9 visar en del av författarparen och deras cociteringsfrekvens. 
 
Cociteringsfrekvens Författare 1 Författare 2 
94 Salton G Vanrijsbergen CJ 
71 Robertson SE Salton G 
61 Bates MJ Belkin NJ 
55 Harman D Salton G 
55 Croft W Salton G 
54 Jones KS Salton G 
51 Bates MJ Saracevic T 
Tabell 9. Del av författarparen och deras cociteringsfrekvens 
 
 Jag laddade in cociteringsfrekvenserna i Excel, och infogade cosinusmåttet som en 
funktion, och beräknade normaliserade cociteringsfrekvenser. Detta resulterade i 
förändringar närhet mellan författarna. Salton och Vanrijsbergen är tillexempel inte de 
författare med högst cociteringsfrekvens, det är istället Egghe och Rousseau. Tabell 10 
visar en del av författarparen och deras normaliserade cociteringsfrekvens. 
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Normaliserad 
cociteringsfrekvens 

Författare 1 Författare 2 

0.562 Egghe L Rousseau R 
0.529 McCain KW White HD 
0.487 Salton G Vanrijsbergen CJ 
0.481 Saracevic T Schamber L 
0.456 Small H White HD 
0.448 Jansen BJ Spink A 
0.427 Ellis D Kuhltau CC 
Tabell 10. Del av författarparen och deras normaliserade cociteringsfrekvens 
 
En MDS-karta över de 50 författarna skapades. MDS-kartan presenteras i 
resultatkapitlet. 
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5 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningarna. 
 
5.1 Frågeställning 1. Forskningsfronten 
 
Härunder redovisas de nio klustren som genererades genom bibliografisk koppling och 
Persson’s Party Clustering. För varje kluster redovisas titlarna på artiklarna, en tabell 
med indexeringsorden samt en kort analys. Efter att ha redovisat alla kluster följer en 
gemensam analys och en slutsats. 
 
Kluster 1 
 
33 Dokument 
 

• User search behavior of domain-specific information retrieval systems: An 
analysis of the query logs from PsycINFO and ABC-Clio's Historical 
Abstracts/America: History and life 

• Query expansion behavior within a thesaurus-enhanced search environment: A 
user-centered evaluation 

• Evidence-based practice in search interface design 
• Relevance judgment: What do information users consider beyond topicality? 
• Modeling successful performance in Web searching 
• Conceptual framework for tasks in information studies  
• Out of the mouths of middle school children: I. Developing user-defined 

controlled vocabularies for subject access in a digital library  
• Automatic thesaurus development: Term extraction from title metadata 
• Analysis of the query logs of a web site search engine 
• Associating search and navigation Behavior through log analysis  
• Training for Web search: Will it get you in shape?  
• Observing users designing clarity: A case study on the user-centered design of a 

cross-language information retrieval system 
• User preference: A measure of query-term quality 
• A reference model for user-system interaction in thesaurus-based searching 
• Measuring retrieval effectiveness: A new proposal and a first experimental 

validation 
• Internet searching and browsing in a multilingual world: An experiment on the 

Chinese Business Intelligence Portal (CBizPort) 
• Investigating the anomalous states of knowledge hypothesis in a real-life 

problem situation: A study of history and psychology undergraduates seeking 
information for a course essay 

• How much of it is real? Analysis of paid placement in Web search engine results 
• Building a reusable test collection for question answering 
• EBizPort: Collecting and analyzing business intelligence information 
• "Irrational" searchers and IR-rational researchers 
• Designing Web portals in intergenerational teams: Two prototype portals for 

elementary school students 
• Relevance for browsing relevance for searching 
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• Evaluating the effectiveness of and patterns of interactions with automated 
searching assistance 

• The anticipated and assessed contribution of information types in references 
retrieved for preparing a research proposal 

• The effects of domain knowledge on search tactic formulation 
• The effects of expertise a selection and subsequent a feedback on search term 

learning 
• A heuristic method based on a statistical approach for Chinese text segmentation 
• Children's conceptual structures of science categories and the design of web 

directories 
• A temporal comparison of AltaVista Web searching 
• Which user interaction for cross-language information retrieval? Design issues 

and reflections 
 
19 Online information retrieval 
16 Searching 
9 World Wide Web 
6 Search engines 
4 Evaluation, Performance measures, Retrieval performance measures, User 

interface 
3 Web Sites ,Human-computer interaction ,User behaviour ,Multilingual systems, 

Search strategies, Students, Portals  
2 Information seeking behaviour, Business information, Relevance, Thesauri, 

Computerized information storage and retrieval, Users, Children, Government 
information, USA, Gateways, Chinese language, Use statistics, Transaction logs, 
User surveys, Choice of terms, Query formulation 

1 Data collection, Digital libraries,Computerized information storage and retrieval, 
Evidence based systems, Computerized intermediaries, Information work, Utah, 
User training, Foreign language materials, Computerized construction, Metadata, 
Titles, Bibliographic records, History, Psychology, Models, Anomalous state of 
knowledge concept, Universities, Canada, McGill University, CBizPort, Paid 
placement, Sponsorship, Test collections, Psychological aspects, Data mining, 
Companies, Competitive intelligence, EBizPort, Browsing, Research, Proposals, 
Automatic text analysis, Semantic analysis, Directories, Construction, Science 
and technology, Links, AltaVista, Transaction logs, Information retrieval, 
Citations, Design, Primary schools, Online databases, Microbiology, Term 
selection, Concept analysis, Clarity, Evaluation  
 

Tabell 11. Kluster 1 
 
Analys 
 
Detta är det första, och det största klustret, hela 33 dokument ryms i det. Den mest 
frekvent använda indextermen är Online information Retrieval, följt av Searching och 
World Wide Web. Search enginges, Evalution, Performance measures, Retrieval 
performance measures och User interface kommer därefter. Artiklarna i detta kluster 
verkar handla om informationsåtervinning och sökning på Internet. Det ser ut som om 
det handlar om hur man kan få dom bästa resultaten för sina sökningar, genom att 
använda olika mätningar för resultat, undersöka användarna, sökstrategier och 
användaruppträdande.   
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Kluster 2 
 
23 Dokument 
 

• Author cocitation analysis is to intellectual structure as web colink analysis is to 
... ? 

• Formally citing the web 
• Interpreting social science link analysis research: A theoretical framework 
• Classification and powerlaws: The logarithmic transformation 
• Co-occurrence matrices and their applications in information science: Extending 

ACA to the Web environment  
• Comparative analysis of webometric measurements in thematic environments 
• Toward a basic framework for webometrics 
• Text characteristics of English language university Web sites 
• The clustering power of low frequency words in academic webs 
• Are raw RSS feeds suitable for broad issue scanning? A science concern case 

study 
• Mapping the Chinese Science Citation Database in terms of aggregated journal-

journal citation relations 
• Modeling the invisible college 
• Similarity measures author cocitation analysis, and information theory 
• Identifying a better measure of relatedness for mapping science 
• Instruments of cognition: Use of citations and web links in Online teaching 

materials 
• A classification of author co-citations: Definitions and search strategies 
• Transposition of the cocitation method with a view to classifying web pages 
• Trend detection through temporal link analysis 
• Urquhart and probability: The transition from librarianship to library and 

information science 
• Web citation data for impact assessment: A comparison of four science 

disciplines 
• Web links and search engine ranking: The case of Google and the query "jew" 
• Web-crawling reliability 
• Visualizing linguistic and cultural differences using web co-link data 

 
10 World Wide Web 
8 Citation analysis 
6 Periodicals, Articles 
5 Cocitation, Bibliometrics, Web sites, Searching 
4 Links 
3 Evaluation, Performance measures, Science and technology, Online information 

retrieval 
2 Webometrics, Search engines, Australia, New Zealand, Online databases 
1 Authors, Google Scholar, Social sciences, Link analysis, Word frequency 

distributions, Clustering, Words, UK, English language materials, Universities, 
Information communication, News feeds, RSS, Scholarly communication, 
Invisible colleges, Models, Relatedness, Chinese materials, Citation indexes, 
Chinese Science Citation Database, Similarity measures, Education, Teaching, 
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Educational technology, Computer assisted instruction, Citations, Web Pages 
Classification, Full text databases, Encyclopaedias, Search output, Ranking, 
Relevance, Wikipedia, Science, Impact factors, Probability distributions, 
Urquhart, Donald J 

Tabell 12. Kluster 2 
 
Analys 
 
Det andra klustret, det tredje största innehåller 23 artiklar. World Wide Web är den mest 
förekommande indextermen. Efter den följer Citation analysis, Periodicals, Articles, 
Cociation, Bibliometrics, Web sites och searching. Artiklarna i detta kluster verkar 
fokusera på Bibliometri och bibliometriska undersökningar. Citeringsanalys och 
Cocitering är frekevens förekommande, samma sak med Periodicals och Articles. Hur 
dessa metoder kan användas vid sökning på World Wide Web handlar många artiklar 
om.  
 
Kluster 3 
 
24 Dokument 
 

• Measuring online information seeking context, part 1: Background and method 
• Toward an understanding of web-based subscription database acceptance  
• Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking 
• Factors governing the consumption of explicit knowledge  
• Human information behavior: Integrating diverse approaches and information 

use 
• Validation of a model of information seeking over multiple search sessions 
• Information use as gap-bridging: The viewpoint of sense-making method  
• The influence of structural and message features on Web site credibility  
• Accessibility and use of information sources among computer scientists and 

software engineers in Israel: Academy versus industry 
• Modeling the factors affecting individuals' use of community networks: A 

theoretical explanation of community-based information and communication 
technology use 

• Strategy hubs: Domain portals to help find comprehensive information  
• User acceptance of intelligence and security informatics technology: A study of 

COPLINK 
• Why is it difficult to find comprehensive information? Implications of 

information scatter for search and design 
• Open knowledge management: Lessons from the open source revolution  
• The added value of task and ontology-based markup for information retri  
• Internetworking of factors affecting successive searches over multiple episodes 
• Indicators of accuracy for answers to ready reference questions on the Internet 
• Understanding seeking from electronic knowledge repositories: An empirical 

study 
• Use of the world wide web for international travel: integrating the construct of 

uncertainty in information seeking and the task-technology fit (TTF) model 
• Organizational learning capacity and attitude toward complex technological 

innovations: An empirical study  
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• Using the information seeker to elicit construct models for search engine 
evaluation 

• Community networks: Community capital or merely an affordable Internet 
access tool? 

• Creativity and convergence in information science research: The roles of 
objectivity and subjectivity, constraint, and control 

• Seeking information in order to produce information: An empirical study at 
hewlett packard lab 

 
9 Online information retrieval, Information seeking behaviour 
7 Searching 
5 User surveys, Models 
4 Information work, Users 
3 World Wide Web, Use, Web sites, Evaluation 
2 Knowledge management, Companies, Engineers, Performance measures, 

Community networks, Surveys, Internet 
1 Usability, Usability testing, Online databases, Retrieval performance measures, 

Software engineering, Sense making, Credibility, Computer science, Computer 
scientists, Israel, Search strategies, Information technology, Communications 
technology, Computer applications, Police, Security, COPLINK, Scatter, Terms, 
Subject indexing, Ontologies, Electronic media, Repositories, Multiple database 
searches, Online ready reference work, Accuracy, Guidelines, Training, 
Organizational learning, Computerized information storage and retrieval, Travel, 
Information science, Research, Methodologies, Subjectivity, USA, Hewlett 
Packard  

Tabell 13. Kluster 3 
 
Analys 
 
Detta kluster, som är det näst största, verkar ha stor likhet med kluster 1. Online 
information retrieval, Information seeking behaviour, Searching, User surveys och 
Models är de mest frekvent förekommande indextermerna. Även detta kluster verkar 
alltså fokusera på informationssökning och hur man optimerar dessa, med utgång ifrån 
användarna. Men det är inte lika stort fokus på Internet och World Wide Web som i 
kluster 1. Artiklar om sökning i olika specialiserade onlinedatabaser finner man i detta 
kluster.  
 
 
Kluster 4 
 
5 Dokument 
 

• Text mining: Generating hypotheses from MEDLINE 
• Ranking indirect connections in literature-based discovery: The role of medical 

subject headings 
• Genescene: An ontology-enhanced integration of linguistic and co-occurrence 

based relations in biomedical texts 
• Scholarly work and the shaping of digital access 
• Factor matrix text filtering and clustering 
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3 Online information retrieval, Searching 
2 Medicine 
1 Health care, Genetics, Bioinformatics, Linguistics, Genescene, Data mining, 

Discoveries, Research, Research methods, Hypotheses, MeSH, MEDLINE, 
Information communication, Scholarly publications, Electronic media, Online 
databases, Full text databases, Text, retrieval systems, Clustering, Filtering, 
Choice of terms 

Tabell 14: Kluster 4  
 
 
 
Analys 
 
Kluster 4 innehåller endast 5 dokument. Online information retrieval, Searching och 
Medicine är de mest frekvent använda indextermerna. Artiklarna i detta kluster ser ut att 
handla om hur man genom sökning efter information om medicin och sjukvård i 
specialiserade databaser får fram rätt material.  
 
Kluster 5 
 
5 Dokument 
 

• Visualizing the scientific world and its evolution 
• Manifestation of emerging specialties in journal literature: A growth model of 

papers, references, exemplars, bibliographic coupling, cocitation, and clustering 
coefficient distribution 

• CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in 
scientific literature 

• Statistical properties of Bibliometric indicators: Research group indicator 
distributions and correlations  

• Can scientific journals be classified in terms of aggregated journal-journal 
citation relations using the Journal Citation 

 
2 Science and technology, Periodicals, Articles, Bibliometrics, Citation analysis 
1 Scientometrics, CiteSpace II, Specialties, Growth of literature, Cocitation, 

Clustering, Statistical techniques 
Tabell 15. Kluster 5 
 
Analys 
 
Även kluster 5 innehåller fem artiklar. Detta kluster har många likheter med kluster 2. 
Bibliometrics, Periodicals, Articles och Citation analysis är även här frekvent använda. 
Det verkar vara mindre inriktat på World Wide Web i detta kluster, och mer fokuserat 
på tidskrifter.  
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Kluster 6 
 
3 Dokument 
 

• A study of interface support mechanisms for interactive information retrieval 
• How users assess web pages for information seeking 
• Using top-ranking sentences to facilitate effective information access  

 
3 Online information retrieval,  Searching 
2 World Wide Web 
1 User interface, Human-computer interaction, Sentences, Ranking, Access to 

information, Web sites, Design, Information seeking behaviour, User surveys 
Tabell 16. Kluster 6 
 
 
Analys 
 
Det lilla kluster 6 har många likheter med kluster 1. Informationsåtervinning på 
Internet, med inriktning på användarna är i fokus även här. 
 
Kluster 7 
 
3 Dokument 
 

• Link-based similarity measures for the classification of Web documents 
• Lexical and semantic clustering by web links 
• Web unit-based mining of homepage relationships 

 
3 World Wide Web 
2 Web sites, Semantic analysis, Links 
1 Online information retrieval, Searching, Data mining, Classification, Similarity 

measures, Hypermedia, Bibliometrics, Searching, Query formulation 
Tabell 17. Kluster 7 
 
Analys 
 
Detta kluster 3 artiklar handlar om World Wide Web, mer precist om länkar, semantik 
och klassificering på Internet.  
 
Kluster 8 
 
3 Dokument 
 

• Productivity in the Internet mailing lists: A bibliometric analysis 
• The power of power laws and an interpretation of lotkaian informetric systems 

as self-similar fractals 
• Zipfian and Lotkaian continuous concentration theory 

 
3 Bibliometrics 
2 Frequency distributions, Lotka's Law 
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1 Scatter, Periodicals, Articles, Zipf's Law, Electronic mail, World Wide Web, 
Discussion groups, Author productivity 

Tabell 18. Kluster 8 
 
Analys 
 
Kluster 8 är även det ett kluster som fokuserar på bibliometri. Skillnaden med de andra 
klustren om bibliometri är att detta fokuserar på Lotka’s- och Zipf’s lag, och dess 
användning på World Wide Web, diskussionsgrupper och liknande. 
 
Kluster 9 
 
3 Dokument 
 

• Bioinformatics resources from the national center for biotechnology 
information: An integrated foundation for discovery 

• Integrated bioinformatics application for automated target discovery  
• Reconfigurable Web wrapper agents for biological information integration 

 
3 Online information retrieval, Searching, Bioinformatics 
2 Health care, Medicine 
1 Biotechnology, USA, National Center for Biotechnology Information, Biology, 

World Wide Web  
Tabell 19. Kluster 9 
  
Analys 
 
Det sista klustret påminner om kluster 4. Det är sjukvård och medicin som är fokus. 
Skillnaden här är att alla artiklarna har Bioinformatics som indexterm, det är det som 
binder dem samman. 
 
Gemensam analys 
 
Kluster Antal dokument Beskrivning 
1 33 Informationssökning på World Wide Web. 
2 23 Bibliometri på World Wide Web. 
3 24 Informationssökning, ej på World Wide Web. 
4 5 Informationssökning i hälsovårdsdatabaser och liknande. 
5 5 Bibliometri, ej på World Wide Web. 
6 3 Informationssökning på World Wide Web. 
7 3 Semantik, länkar på World Wide Web. 
8 3 Bibliometri, Lokta’s- och Zipfs lag i fokus. 
9 3 Informationssökning om hälsovård, bioinformatics i 

fokus. 
Tabell 20. 9 kluster som visar forskningsfronten inom informationsvetenskap. 
 
Tabell 20 visar de nio klustren, hur många dokument det är i var och ett av den, samt 
den beskrivning jag gett dem. Om man studerar den visar den att det är tre stora 
dominerande kluster, var och ett är större än de övriga tre tillsammans. Det första, och 
det största klustret handlar om informationssökning på World Wide Web. Fokus ligger 
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på hur sökningar på World Wide Web skall kunna optimeras, och hur man skall få till 
väga för att få så bra resultat som möjligt. Hur sökmaskiner på Internet skall 
konstrueras, hur användare uppträder och hur användargränssnitt skall designas är 
sådant som det forskas om. Kluster 6 med sina tre artiklar, har liknande indextermer 
som det första klustret, och kan räknas till detsamma. 
 
Det näst största klustret, kluster 3 fokuserar även det på informationssökning och 
informationsåtervinning. Men den online-informationsåtervinning som artiklarna i detta 
kluster handlar om är mer inriktad på olika databaser och liknande, både på Internet och 
i lokala datanätverk, inte på World Wide Web som i det första klustret. Användarna 
ligger i fokus. Det fanns lika många indextermer som pekade på Information seeking 
behaviour som på Online information retrieval.  
 
I det tredje största klustret, kluster 2 handlar artiklarna om Bibliometri. Citationsanalys 
och cociteringsanalys är frekvent förekommande indextermer, och så även 
indextermerna artiklar och tidskrifter. Det intressanta med detta kluster är att det är så 
många artiklar som har World Wide Web som indexterm. Bibliometri och/på World 
Wide Web är alltså det tredje största klustret. Det finns två till kluster som handlar om 
bibliometri, kluster 5 och kluster 8. Kluster 5 liknar kluster 2, men kopplingen till 
World Wide Web saknar. I kluster 8 finns en koppling till Loktas- och Zipfs lag, som 
inte finns i de två första bibliometriklustren.  
 
De sex kluster som följer är som sagt mycket mindre än de tre första. Kluster 5, 6 och 8 
är redan nämnda. Artiklarna i kluster 4 handlar om informationssökning specialiserat till 
medicinska online-databaser. Artiklarna i kluster 4 påminner om artiklarna i kluster 9, 
som även de handlar om sökning i online-databaser. Det som skiljer kluster 4 och 
kluster 9 är att i kluster 9 så har alla artiklarna Bioinformatic som indexterm. 
 
Det kvarvarande klustret, kluster 7, innehåller tre artiklar som alla har att göra med 
semantik, hyperlänkar och andra länkar på World Wide Web. 
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5.2 Frågeställning 2. Forskningsbasen 
 
De 50 mest citerade författarna togs fram, och redovisas i tabell 21.  
 
Citeringar Författare Citeringar Författare 
598 Salton G 115 Lancaster FW 
290 Garfield E 113 Croft WB 
286 Saracevic T 113 Chen HC 
261 Belkin NJ 112 Harman D 
248 Bates MJ 110 Voorhees EM 
247 Spink A 102 Rousseau R 
235 Egghe L 102 Ingwersen P 
226 Borgman CL 101 Ellis D 
198 Dervin B 98 Buckland MK 
187 Kuhlthau CC 97 Jones MK 
183 Marchionini G 95 Schamber L 
181 Robertson SE 93 Kling E 
178 Swanson DR 91 Burrell QL 
176 Booksterin A 89 Blair DC 
172 Small H 87 Brookes BC 
169 White HD 85 Jansen BJ 
157 Harter SP 83 Taylor RS 
157 Vanrijsbergen CJ 82 Vakkari P 
156 Cronin B 82 Markey K 
152 Fidel R 81 Narin F 
134 Leydesdorff L 79 Meadow CT 
132 Price DJD 78 Ford N 
118 Cooper WS 76 Tenopir C 
117 Thellwall M 76 Shneiderman B 
117 McCain KW 72 Larson RR 
Tabell 21. De 50 mest citerade författarna. 
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Figur 6. MDS-karta över forskningsbasen 
 
I figur 6 visas resultatet av att ha kört de 1076 normaliserade cociteringsfrekvenserna i 
ett MDS-program. Ju högre normaliserad cociteringsfrekvens två författare har, desto 
närmre befinner de sig varandra på kartan. Även det omvända gäller, ju mindre 
normaliserad cociteringsfrekvens två författare har, desto längre bort från varandra 
befinner de sig på kartan. Från varje författarnamn löper linjer till de andra författare 
som de har cociteringar med. En författare som Salton, är kraftigt citerad, därför är det 
många linjer som löper från hans namn. En författare som inte har blivit citerad så ofta 
är Burrel, och man ser att från honom löper det få linjer.  
 
Vissa underligheter kan skönjas på en gång. Två författare som brukar räknas som ett 
radarpar, McCain och White, som bland annat skrivit artikel Author Co-Citation 
Analysis of Information Science, 1972-1995, som jag tidigare nämnt, hamnar en bra bit 
från varandra. Detta kan förklaras med att White ofta refererar till Small, och att andra 
författare kopplar samman dem.  
I The intellectual Base and Research fronts of JASIST 1986-1990 kom Persson fram till 
att den vänstra sidan av sin karta över forskningsbasen befolkades av bibliometriker. 
Den högra sidan bestod av författare som sysslade med IR, där den övre högra sidan 
sysslade med så kallad Hard-IR, och författarna på den nedre högra sidan i sin tur 
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sysslade med så kallad Soft-IR. Även White och McCain fann liknande mönster i sin 
artikel Visualizing a Dicipline: An Author Co-Citation Analysis of Information Science, 
1972-1995. På den vänstra sidan av deras karta fann man bibliometriker. I mitten fanns 
de mer allmänna författarna. På den högra sidan av kartan återfanns de författare som 
var specialiserade på IR, på den övre delen Hard-IR, och på den nedre sidan Soft-IR.  
 
Liknande mönster går att finna på min karta. En grupp välkända bibliometriker går att 
finna, författare som Cronin, McCain, Rousseau och Egghe, de ligger nära varandra på 
en kant. Så länge stämmer min undersökning med tidigare forskning. Tittar man på de 
centrala delarna av kartan så finner man precis som vid tidigare forskning de mer 
generella forskarna. På motsatt sida om bibliometrikerna hittar man författare som är 
inriktade på IR.  
 
Stressen hamnar på 0.12, vilket är en acceptabel nivå. Stressen kunde ha minskats 
genom att rita kartan i fler dimensioner, med det skulle ha gjorde den mer svårtolkad. 
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6 Diskussion  
 
I detta kapitel diskuteras resultatet av undersökningen, först forskningsfronten, sedan 
forskningsbasen. 
 
6.1 Forskningsfronten 
 
För att kartlägga forskningsfronten inom informationsvetenskapen har jag använd mig 
av metoden bibliografisk koppling. Jag har hämtat artiklar från tidskriften JASIST 
publicerade mellan åren 2004-2006. Jag har sedan normaliserat mina data genom att 
använda mig av Saltons cosinusmått, och skapat kluster i programmet Bibexcel, genom 
att använda metoden Perssons party clustering. Detta skapade nio kluster, som efter 
analys visade att forskningsfronten inom informationsvetenskap innehåller tre stora 
delområden. 
 
Forskningsfronten inom informationsvetenskap innehåller tre stora delområden. Det 
största har att göra med informationssökning och informationsåtervinning över World 
Wide Web. Sökmotorer, användaruppträdande, utveckling och olika mätmetoder ligger 
i fokus. 
 
Det andra delområdet handlar om Bibliometri. Artiklar och tidskrifter tar mycket fokus, 
så även citerings- och cociteringsanalys. Även här tar Internet och World Wide Web 
stort utrymme. 
 
Det tredje delområdet fokuserar på informationssökning och informationsåtervinning 
från online-databaser, inte över World Wide Web.  

 
Sedan följer sex mindre kluster, varav tre på ett eller annat sätt hör till de tre största. Av 
de tre kvarvarande kan två kopplar ihop till ett, där artiklarna handlar om 
informationssökning och informationsåtervinning inom sjukvård, medicin och 
bioinformatik. Artiklarna i det sista klustret handlar om länkar på webben, hyperlänkar 
och semantik.  
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Figur 7. Forskningsfronten 
 
Alla kluster visar upp tendenser på att vara med inriktade på tekniska tillämpningar. 
Saker som kulturpolitik, eller bibliotek i största allmänhet saknar helt egna kluster. 
Detta kan bero på att JASIST är en tidskrift som riktar in sig mycket på den rent 
tekniska biten av informationsvetenskap. Resultatet skulle nog bli annorlunda om man 
valde en tidskrift som inte företrädande var så orienterad på tekniska tillämpningar.  
 
Niklasson hittar i sin uppsats som jag tidigare nämnt tre olika kärnområden, Hard-IR, 
Soft-IR och bibliometri/scientometri (Niklasson, s. 35). Jag får inte riktigt samma 
resultat, jag kan inte särskilja några specifika Hard-IR/Soft-IR kluster, utan jag finner 
istället att skillnaden inom IR är huruvida den sker på World Wide Web eller inte. De 
kärnområden som visas i denna undersökning är således följande: 
 

• IR, via World Wide Web 
 

• IR gällande annat än World Wide Web 
 

• Bibliometri  
 
Att IR, eller informationsåtervinning skulle vara en stor del av forskningsfronten var 
ingen överraskning. Ämnet heter trots allt informationsvetenskap, och återvinning av 
information bör vara en stor del av detsamma.  
 
Även det faktum att ett stort delområde är informationsåtervinning över World Wide 
Web är inte heller det en överraskning. World Wide Web är nuförtiden en stor del av 
många människors liv och arbete, och att snabbt kunna tillgodogöra sig information är 
av stor betydelse för många.  
 
Resultatet av undersökningen med bibliografisk koppling som metod, och slutsatserna 
som dras kunde mycket väl ha sett annorlunda ut. Först och främst så kan resultatet ha 
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blivit annorlunda ifall jag hade valt andra källor än den tidskrift jag valde. Jag kunde 
istället ha valt en tidskrift som kanske inte var så tekniskt inriktat som denna var, eller 
eventuellt ha valt flera olika tidskriften som källa. Anledningen till att det bara blev 
JASIS(T) var att jag ville kunna jämföra med Persson som i The intellecutual Base and 
Research fronts of Jasis 1986-1990 använder just den tidskriften. Niklasson använder 
dock en mängd olika källor i sin uppsats Biblioteks- och informationsvetenskap som 
kunskapsområde – En bibliometrisk studie, och han får ett resultat som liknar mitt. 
 
Resultatet kunde även ha blivit annorlunda ifall jag hämtat data från en större tidsperiod 
än de två år, 2004-2006 som undersökningen bygger på. Problemet skulle dock uppstå 
om jag utökade tidsperioden, det hade inte längre varit forskningsfronten jag 
undersökte. Slutligen så kunde resultatet ha blivit annorlunda ifall jag istället för att ha 
valt att klassificera de olika klustren utifrån dess indextermer valt en annan strategi, till 
exempel utifrån artiklarnas titlar. 
 
6.2 Forskningsbasen 
 
För att kartlägga forskningsbasen inom informationsvetenskapen har jag använt mig av 
metoden författarcociteringsanalys. Jag har hämtat artiklar från tidskriften JASIST 
publicerade mellan åren 1986-2006. Jag har valt ut de 50 mest citerade författarna under 
denna period. Jag har standardiserat författarnamnen, och normaliserat mina värden 
med Saltons cosinusmått. Jag har skapat författarpar, och låtit min handledare behandla 
dem i ett MDS-program och på så sätt skapat en karta som skall visa forskningsbasen 
hos informationsvetenskapen. På kartan finns det 50 författare, som är placerade på 
grund av hur mycket de har att göra med varandra, sin normaliserade 
cociteringsfrekvens. Ju högre cociteringsfrekvens, desto närmre är de varandra. 
 
Om man jämför de 50 mest citerade författarna jag funnit, och jämför med som dem 
som Jarneving funnit i sin uppsats The cognitive structure of scientometrics – An author 
cocitation analysis så finner man att de inte riktigt stämmer överens, vi har bara tio 
gemensamma författare. Om man jämför de författare jag fann, med de Persson fann i 
The intellecutual Base and Research fronts of Jasis 1986-1990 så finns där 24 
gemensamma författare i topp 50. Tabell 22 visar de författare jag hade gemensamt med 
Jarneving, och tabell 23 visar de jag hade gemensamt med Persson. 
 
Salton G 
Garfield E 
Egghe L 
Small H 
Cronin B 
Price DJD 
Brookes BC 
Narin F 
Tenopir C 
Leydesdorff C 
Tabell 22. Citerade författare gemensamma med Jarneving 
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Salton G Garfield E Sarasevic T Belkin NJ 
Bates MJ Egghe L Borgman CL Robertson SE 
Bookstein A Small H White HD Vanrijsbergen CJ 
Fidel R Price DJD Cooper WS McCain KW 
Lancaster FW Croft WB Blair DC Brookes DC 
Narin F Markey K Meadow CT Tenopir C 
Tabell 23. Citerade författare gemensamma med Persson 
 
Om man ser på tabell 22 är lite överraskande att denna undersökning bara har 10 
gemensamma författare bland de 50 mest citerade i våra respektive undersökningar. Det 
som skiljer våra undersökningar åt är bland annat från vilken tidskrift vi har hämtat 
datan. Jarneving har hämtat från Scientometrics, emedan jag har haft JASIS(T) som 
källa. Däremot så hade min undersökning 24 gemensamma författare med Persson, som 
har använt samma tidskrift som källa, med skillnaden att jag har hämtat mina data från 
en annan tidsperiod.  
 
Forskningsbasens struktur, just när det gäller vilka specifika författare som citeras mest 
ändras alltså beroende på vart man hämtar sitt material. Detta kan bero på att olika 
tidskrifter kan ha olika inriktning. Även tidsaspekten är viktig, inriktning på forskning 
ändras över årens lopp, så resultatet kan ändras beroende på vilken tidsperiod man 
hämtar sin data. 
 
Min undersökning visar att forskningsbasen kan delas i tre delar. 
 

• Bibliometriker 
• Generella 
• Hard-IR/Soft-IR 

 
Det är samma resultat som Persson får i The intellecutual Base and Research fronts of 
JASIST 1986-1990. Resultatet stämmer även väl överens med resultatet i Whites och 
McCains artikel Visualizing a Dicipline: An Author Co-Citation Analysis of Information 
Science 1972-1995. Dock det stämmer inte riktigt överrens med Jarnevings resultat i 
The cognitive structure of scientometrics – An author cocitation analysis.  
 
Vid jämförelse med tidigare forskning överensstämmer resultatet mer om samma källa, 
det vill säga samma tidskrift har använts. Hade en annan tidskrift använts så skulle 
resultatet eventuellt ha blivit annorlunda. Precis som med bibliografisk koppling så 
skulle resultatet även ha kunnat bli annat om en annan metod använts, eller om data 
hämtats från en annan tidsperiod.  
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7 Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att kartlägga forskningsfronten och forskningsbasen inom 
informationsvetenskapen genom användning av de bibliometriska metoderna 
bibliografisk koppling och författarcociteringsanalys.  
 
De konkreta frågeställningarna är som följer: 
 

1. Hur ser forskningsfronten inom informationsvetenskapen ut med avseende på 
vilka delområden som studeras?  

2. Hur ser forskningsbasen inom informationsvetenskapen ut med avseende på 
vilka de mest citerade forskarna är, och hur kan dessa grupperas? 

 
För att besvara dessa frågeställningar användes två metoder. 
 

• Bibliografisk koppling (frågeställning 1) 
• Författarcociteringsanalys (frågeställning 2) 

 
Data till undersökningen hämtades från tidskriften JASIS(T). 
 
Resultatet för frågeställning 1: 
 
Forskningsfronten består av nio kluster som sammanfattades till dessa tre delområden: 
 

1. Informationssökning och informationsåtervinning över World Wide Web 
2. Bibliometri 
3. Informationssökning och informationsåtervinning, ej över World Wide Web, 

utan från online-databaser med mera. 
 
Resultat för frågeställning 2: 
 
De 50 mest citerade författarna identifierades som och grupperades i följande grupper: 
 

• Bibliometriker 
• Generella 
• Hard-IR/Soft-IR 

 
I diskussionen har jag bland annat diskuterat att resultatet pekat på att 
informationsvetenskap är ett tekniskt ämne, där mycket fokuserar på datorer och 
Internet, och inte lika mycket på kultur och bibliotek. Ett annat resultat kunde ha 
uppkommit om jag valt en annan källa än den jag hade, eller om jag hämtat data från en 
annan tidsperiod, eller om jag använt en annan metod.  
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