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Abstract: This paper aims to map and contrast the research front and the 
research base of Library and Information Science (LIS) in 
Scandinavia during 1980-1989 and 2003-2013 from articles 
published in Web of Science. 

The research questions are:
1. How is the research base and research front in LIS in 
Scandinavia between 1980-1989 and 2003-2012 structured? 
2. What differences can be observed between the two time periods
1980-1989 and 2003-2012 with regards to the research base?
3. What differences can be observed between the two time periods
1980-1989 and 2003-2012 with regards to the research front?

This study is based on bibliometrical methods and uses author 
co-citation analysis and bibliographic coupling. To interpret the 
results a cluster analysis were made by using the application 
Vosviewer. When the cluster analysis were made, a content 
analysis were done on the titles of publications from the cluster 
analysis to determine what subject category they belonged to.

The results indicates that the field of LIS has a large focus on 
information science, there were hardly any trace of the library 
aspect of the field. The study also showed that the bibliometric 
field has grown since 1980-1989. It was also clear that hard and 
soft information retrieval had grown apart.
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1 Inledning

Alla institutioner och företag måste basera sina beslut på korrekta uppgifter. När en 
lärare ska välja kurslitteratur måste litteraturen vara aktuell och relevant för 
kursinnehållet. När ett högskolebibliotek ska köpa in litteratur bör det vara bra att veta 
vilka författare som är tongivande och som har en betydande roll. Inköpsansvarige bör 
också veta vilken forskning som bedrivs för att kunna hålla beståndet relevant för 
institutionen. Har inte institutionen eller biblioteket korrekt information finns det en risk
att inköpsbeslut tas på godtyckliga grunder.

Bibliometriska metoder kan vara ett sätt att få den här informationen samt att identifiera 
de författare eller områden som är relevanta. Det betyder inte att de författare som 
refererats mest är bättre, men att de är mer synliga (Persson 1991, s. 3). Det underlättar 
också för studenter eller forskare som inte behöver samla in allt material själva och 
katalogisera enligt egna kriterier.

När vi skulle påbörja arbetet med att skriva en kandidatuppsats hade vi båda begränsade
kunskaper inom ämnet bibliometri. Vi hade däremot fått en inblick i ämnet första 
terminen på utbildningen och var båda fascinerade av hur ett vetenskapligt ämne som 
biblioteks- och informationsvetenskap kunde kartläggas med hjälp av bibliometriska 
metoder.

Bibliometri är ett tvärvetenskapligt ämne som strävar mot att beskriva vetenskapligt 
skriven kommunikation genom att räkna antalet publiceringar eller antalet referenser. 
Med kvantitativa metoder beskrivs forskningens utveckling, innehåll och struktur. 
Bibliometri är ett omdebatterat ämne, men anses nu vara en naturlig del av bibliotekens 
verksamhet (Samuelsson 2013, s. 11).

Eftersom vi är studenter i biblioteks- och informationsvetenskap är det naturligt att vi 
vill beskriva biblioteks- och informationsvetenskap som ämne. Det har tidigare 
genomförts studier som syftar till att beskriva ämnet, men det har varit vanligare att 
studera enbart grenen informationsvetenskap. Vi ser det i stället som ett sammansatt fält 
som kan beskrivas utan att det fokuseras på dess enskilda delar.

1.1 Bakgrund

Här följer en kort introduktion till bibliometrin och de olika definitioner som finns av 
den. Därefter beskrivs bibliometrins historia fram till författarcociteringsanalysen.

1.1.1 Bibliometri

Termen bibliometri betyder att räkna böcker, men ofta handlar det om att mäta antalet 
producerade artiklar eller antalet citat en författare får. Med dessa data eftersträvar 
bibliometriker att beskriva forskningens utveckling över tid, den geografiska 
fördelningen, dess innehåll och struktur. Även om den här bilden möjligen är något 
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förenklad anser Olle Persson att det är ett bra verktyg för att beskriva en vetenskaplig 
disciplin och att det kan ge signaler om vad som pågår inom forskningen (1991, ss. 2-4).

Det finns andra alternativa termer för att beskriva vetenskapen, till exempel 
scientometri, informetri och librametri (Kärki & Kortelainen 1998, s. 4). Bibliometri är 
däremot den term som är mest förekommande och kommer därför änvändas i den här 
uppsatsen.

Bibliometri som ämne har en lång historia inom informationsforskningen även om det 
inte alltid har kallats för bibliometri. Kärki och Kortelainen nämner i sin bok 
Introduktion till bibliometri att det redan 1917 genomfördes bibliometriska 
undersökningar. Det var emellertid inte förrän 1969 som termen bibliometri skapades, 
när Alan Pritchard publicerade artikeln Statistical bibliography or bibliometrics? (1998,
ss. 1-2).

Eugene Garfield brukar nämnas som cociteringsanalysens grundare, men Henry Small 
var den som 1973 först presenterade den nya metoden i artikeln Cocitation in the 
scientific literature: a new measure of the relationship between two documents. 
Cociteringsanalys innebär att om en publikation refererar till två andra publikationer så 
har de två som är citerade ett intellektuellt samband. Sambandet växer ju fler 
gemensamma citeringar de får (1998, ss. 14-15). Metoden delades senare upp och 1981 
hade Howard White och Belver Griffith introducerat författarcociteringsanalys (White 
& McCain 1998, s. 327). Grundidén däremot är densamma, ju fler gemensamma 
citeringar två författare får desto starkare är deras intellektuella samband. 

Illustration 1 visar en förenklad bild av bibliometrins olika grenar som förhoppningsvis 
ger en uppfattning om hur metoder och begrepp hänger samman.

Illustration 1: Bibliometri

1.1.2 Bibliometriska begrepp

För att underlätta den fortsatta läsningen har vanliga termer kortfattat sammanställts och
förklarats:

Bibliografisk koppling: Metoden bibliografisk koppling fokuserar på gemensamma 
källor i publikationer. Om dokument A och B båda har citerat dokument C så har A och 
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B en bibliografisk koppling. Det som avgör kopplingsstyrkan är hur många 
gemensamma referenser de två dokumenten har (Jarneving 2007, ss. 288-289). Se 
illustration 2.

Illustration 2: Bibliografisk 
koppling

Citering: Det finns olika definitioner av termen citering, men i denna uppsats har vi 
valt att tolka det som när en författare källhänvisas (Kärki & Kortelainen 1998, s. 11). 
Både citering och referens förekommer dock i texten för att beskriva samma företeelse.

Citeringsdatabas: En databas som listar publikationer och de källor som citerats 
(Garfield 1979, s. 1). Skillnaden mellan vanliga databaser och citeringsdatabaser är att 
citeringsdatabaser även innehåller information om artiklarnas källförteckningar. Från 
källförteckningen hämtas den information som behövs vid citeringsanalyser (Kärki & 
Kortelainen 1998, s. 14).

Citeringsindex: Ett citeringsindex är en förteckning av publikationer och dess 
referenser. I citeringsdatabasen Web of Science finns det olika citeringsindex. Science 
Citation Index (SCI) som innehåller referenser till naturvetenskaplig, teknisk och 
medicinsk litteratur och Social Science Citation Index (SSCI) som riktar sig mot 
samhällsvetenskaplig litteratur (Thomson Reuters 2013). 

Cocitering: Genom att jämföra referenslistor i olika dokument med varandra kan en 
cocitering identifieras. Om publikation A har refererat till publikation B och C så är B 
och C cociterade, de har en intellektuell koppling (Persson, 1991, s. 57). Se illustration 
3.

Illustration 3: Cocitering

Innehållsanalys: En innehållsanalys är en analysmetod som är lämplig när företeelser i 
texter ska räknas eller mätas (Boréus & Bergström 2005, s. 43). 

Kluster: Kluster är ett vanligt begrepp inom bibliometrin som innebär att enheter, till 
exemepel författare, grupperas (McCain 1990, s. 437).
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Matris: En matris är ett matematiskt schema i tabellform som består av rader och 
kolumner (Hazewinkel 1990, s. 153).

Publikation: Inom bibliometrin finns det olika variabler som är centrala för 
forskningen. Variabeln publikation är ett vanligt begrepp och då menas vanligen böcker,
artiklar, rapporter, patent och så vidare (Kärki & Kortelainen 1998, ss. 6-10).

Visualisering: Metoder för att grafiskt presentera bibliometrisk forskning. Detta kan 
utföras på olika sätt. I de studier vi tar upp i den här kandidatuppsatsen används 
multidimensionell skalning (MDS). Med MDS skapas tvådimensionella kartor av 
flerdimensionell data (Persson 1991, s. 60, s. 64). 

1.2 Problemformulering

Lärosäten hamnar allt oftare i en konkurrenssituation där man kämpar om 
forskningsmedel. Det blir då extra viktigt att synliggöra och utvärdera den egna 
forskningen. Enligt rapporten Publicera! - Svenska forskningsbibliotekets arbete med 
publiceringsfrågor har publiceringsfrågor lyfts fram av lärosätena men det är inte 
nödvändigtvis kopplat till biblioteket. Därför är det viktigt att lyfta fram forskningen 
och få en överblick över verksamheten (Francke 2013, s. 8, s. 27). Disciplinen 
Biblioteks- och Informationsvetenskap har kartlagts tidigare, men undersökningarna är 
få och ingen har fokuserat på skandinaviska författare. På samma sätt som lärosätet 
måste ha en överblick över den egna forskningen behöver biblioteket veta vilka forskare
och publikationer som är relevanta för utbildningarna. Lärosätet och biblioteket har en 
stram budget som ska följas och då kan inte inköp av litteratur vara baserat på 
godtyckliga grunder. En studie av biblioteks- och informationsvetenskap, som med 
statistiska metoder visar vilka författare som är tongivande inom ett vetenskapligt fält, 
underlättar inköpsbesluten för biblioteket.

Vi kommer beskriva ämnets forskningsbas och forskningsfront. Forskningsbasen är 
intressant när strukturen i ett vetenskapligt nätverk ska analyseras. Genom att se hur ofta
två författare förekommer tillsammans i litteraturlistan i en publikation kan de centrala 
författarna och deras intellektuella förhållande identifieras. Med basen kan ofta de 
författare som räknas som "founding fathers" för den aktuella forskningen identifieras. 
Med forskningsfronten kan litteraturlistans likhet mellan två författare studeras. De 
författare som citerar samma dokument kan sägas tillhöra samma forskningsområde, det
vill säga forskningsfront.

Den aktuella forskningen i Skandinavien beskrivs och jämförs med den forskning som 
bedrevs strax innan internet slog igenom i mitten på nittiotalet, för att till sist jämföras 
och analyseras för att se om det skett några förändringar.
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1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utifrån artiklar publicerade i Web of Science kartlägga och 
analysera den aktuella forskningsbasen och forskningsfronten inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Den aktuella forskningen jämförs med den äldre för att 
identifiera eventuella förändringar.

1.4 Forskningsfrågor

1. Hur ser forskningsbasen och forskningsfronten inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap i Skandinavien ut mellan 1980-1989 och 2003-2012?
2. Vilka skillnader kan observeras mellan de två tidsperioderna 1980-1989 och 
2003-2012 med avseende på forskningsbas?
3. Vilka skillnader kan observeras mellan de två tidsperioderna 1980-1989 och 
2003-2012 med avseende på forskningsfront?

1.5 Avgränsningar

Vi söker i alla tidskrifter i Web of Science där forskare i Skandinavien publicerats inom 
ämneskategorin Information Science Library Science. Totalt är det 92 tidskrifter (se 
bilaga 2) och vi har valt två tidsperioder som vi jämför med varandra, dessa tidsperioder
är 1980-1989 och 2003-2012. Vi använder oss av databasen Web of Science och utgår 
från två olika citeringsindex, Science Citation Index (SCI) och Social Sciences Citation 
Index (SSCI). Vi söker efter vetenskapliga texter och avgränsar med artiklar, 
proceedings och reviews. För att minska mängden data och få mer överskådliga kartor 
begränsar vi antalet författare till de 50 mest citerade.

Vi är medvetna om att vi förbigår en del publiceringar då vi utgår från Web of Science 
men detta är en begränsning som vi måste ha då det inte finns en heltäckande 
citeringsdatabas. Databasen Scopus har möjligen ett mer europeiskt perspektiv än Web 
of Science som har ett mer amerikanskt och det är en begränsning. Vi valde däremot 
Web of Science då vi är mer bekanta med att använda den och vi har möjlighet att 
avgränsa ämnet till biblioteks- och informationsvetenskap, vilket vi inte kan i Scopus. 
Vi är dock medvetna om att det finns en viss skevhet i alla citeringsdatabaser. För vidare
diskussion se rubriken Web of Science (se kapitel 5.1).
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2 Tidigare forskning 

Här presenteras studier som har ett samband med det som vi ämnar undersöka. Persson 
beskrev front och bas i en tidskrift medan White och McCain beskrev 
informationsvetenskapen ur vad de anser vara kärntidskrifter. Tredje studien av Fredrik 
Åström fokuserade på biblioteks- och informationsvetenskap och han använde sig av 21
generella tidskrifter. Ingen av studierna fokuserade emellertid på artiklar publicerade av 
skandinaviska författare. De två första studierna är dock välkända och har genomförts 
av forskare som är tongivande inom bibliometrin. Den tredje är kanske inte lika 
välkänd, men den kartlägger hela disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap. 
Den är dessutom mer aktuell då den undersökte tidsperioden 1990-2004. Tillsammans 
ger studierna en god grund för oss i vår egen kartläggning.

Intressant att notera är att många studier fokuserar på enbart informationsvetenskap och 
det gäller merparten av den litteratur som lästs. Varför det förhåller sig så är svårt att 
svara på, rimligtvis bör vårt urval på 92 tidskrifter (se bilaga 2) ge utslag som visar en 
jämn fördelning över hela disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap.

The intellectual Base and Research Fronts of JASIS 1986-1990 
The intellectual Base and Research Fronts of JASIS 1986-1990 av Olle Persson 
publicerades 1994. Syftet med studien var att kartlägga hur forskningsbasen och 
forskningsfronten i tidskriften Journal of the American Society for Information Science 
(JASIS) såg ut mellan åren 1986-1990. För att genomföra det använde han sig av 
författarcociteringsanalys och bibliografisk koppling.

I sin studie använde sig Persson av CD-ROM versionen av Social Sciences Citation 
Index (SSCI). Urvalet bestod av 209 dokument publicerade i JASIS mellan 1986-1990. 
För att ta fram forskningsbasen använde Persson sig av cociteringsanalys.

Han började med att ta fram alla författare som citerats minst två gånger. Detta 
medförde att han ur de 209 dokumenten fick fram 490 olika författare som han sedan 
utförde en författarcociteringsanalys på. Genom klustring utkristalliserades grupper av 
författare och på så sätt kom han åt kärnan i den intellektuella basen. När Persson satte 
miniminivån på antalet erhållna citeringar till fyra så fick han 66 författarnamn som 
placerades i en MDS-karta för att kunna tolkas och redovisas.

När han sedan analyserade MDS-kartan fann han tre olika kluster, det första klustret 
bestod av välkända bibliometriker som hade gjort avtryck på bibliometrin de senaste 10 
till 20 åren. Kluster två bestod av författare som hade publicerat artiklar om “hårda” 
delar av informationsåtervinning som exempelvis teknologi och algoritmer. Det tredje 
och sista klustret tog upp de författare som publicerat artiklar om “mjuka” ämnen av 
informationsåtervinning som är mer fokuserat på användarens förhållande till 
informationssökning.

Persson använde sig av bibliografisk koppling för att ta fram forskningsfronten. Detta 
gjorde han genom att sätta nivån för gemensamt citerade författare till fem. Det gav 

6



honom ett kluster av 51 artiklar. Persson tog sedan termer från artiklarnas titlar för att 
märka upp deras ämnesmässiga innehåll. Härifrån skapade han sedan en ny MDS-karta 
som baserades på kopplingsstyrkan hos artiklarna. Den karta som framträdde visade sig 
ha likheter med kartan som skapades vid citeringsanalysen. Även här handlade en del av
kartan om “hårda” ämnen och en annan del om “mjuka “ ämnen. 

Visualizing a Discipline: An Author Co-Citation Analysis of Information Science, 
1972-1995
I artikeln Visualizing a Discipline: An Author Co-Citation Analysis of Information 
Science, 1972-1995 av Howard D. White och Katherine W. McCain beskrev författarna 
informationsvetenskapen mellan åren 1972-1995. De använde sig av en 
författarcociteringsanalys och resultatet visualiserades med hjälp av tvådimensionella 
kartor.

White och McCain började med att ta fram de 120 mest citerade författarna ur tolv 
kärntidskrifter.

• En analys av de 120 författarna över hela tidsperioden visade de olika grenarna 
inom informationsvetenskapen.

• En analys av de 120 författarnas genomsnittliga cociteringsfrekvens visade deras
påverkan och ställning på området i tre olika perioder, 1972-1979, 1980-1987 
och 1988-1995 och de tre perioderna tillsammans.

• Tvådimensionella kartor över de 100 mest refererade författarna för alla tre 
tidsperioder.

• En karta över de författare vars citeringsmönster skiftade mest under hela 
tidsperioden.

• En tvådimensionell sammanslagen karta över de 75 författare som hamnade på 
kartan i alla tre tidsperioder.

Kartan som visade toppförfattarna under hela tidsperioden analyserades och det 
framkom då tre olika fält. Dessa var bibliometriker, IR-forskare 
(informationsåtervinning) och författare av mer generella ämnen. Bibliometrikerna 
placerades i ett kluster, IR-forskarna placerades i ett annat kluster och mellan dem 
återfanns forskare som behandlar mer generella ämnen. 

Changes in the LIS Research Front: Time-Sliced Cocitation Analyses of LIS 
Journal Articles, 1990–2004
Fredrik Åström undersökte i sin studie forskningsfronten inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap under åren 1990-2004. Till skillnad från tidigare studier vi tagit 
upp valde Åström att använda sig av en dokumentcociteringsanalys. Detta motiverar 
han med att metoden är mer detaljerad eftersom olika artiklar av samma författare inte 
grupperas. En annan skillnad jämfört med de studier vi tagit upp är att Åström inte 
valde bibliografisk koppling för forskningsfronten utan han valde cociteringsanalys.

För att biblioteksvetenskapen inte skulle försvinna i analysen valdes specialiserade 
tidskrifter bort till förmån för mer generella tidskrifter som i större utsträckning 
publicerar artiklar i biblioteksvetenskap. Det blev till slut 21 tidskrifter som han ansåg 
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skulle ge en mer rättvis bild av hela området biblioteks- och informationsvetenskap. 
Databearbetningen genomfördes i programmet Bibexcel och visualiserades med 
multidimensionella kartor.

Resultatet visade på en forskningsdisciplin som är stabil och Åström kunde utläsa två 
stora forskningsfält:

• Informetri
• Informationsåtervinning (ISR)

Biblioteksvetenskap saknades alltså trots valet av mer generella tidskrifter. Åström 
hänvisar till Saracevic och menar att fältet biblioteks- och informationsvetenskap av 
naturen är teknikdriven och att många forskningsfrågor har sin grund i tekniken.

IR och informetrin hade från att vara separerade grupperingar utvecklats genom att 
närma sig varandra. Informationsåtervinning kan delas in flera olika subdiscipliner där 
mjuka och hårda ämnen tidigare varit separerade grupperingar. Åström kunde se att de 
senare hade växt samman och bildat ett sammanhållet fält kallat Information Seeking 
and Retrieval. Den mjukare delen som handlar om användarnas beteende i 
informationssökningen tror han kommer få ökad betydelse eftersom systemen blir allt 
mer flexibla och kan hjälpa fler människor. 

Ett ämne som han ser som dominerande de sista fem åren (2000-2004) var webbometri. 
Det är en avknoppning av bibliometri och handlar om länkanalyser på internet. Överlag 
menar Åström att internets betydelse ökat markant vilket han ser som naturligt då det 
har blivit en självklar del av våra liv.

Ett nytt ämne som inte är relaterat till biblioteks- och informationsvetenskap blev 
synligt de sista åren i analysen och det var medicin. Det var oväntat men Åström tror att 
orsaken till det är att han använt dokumentcociteringsanalys. Tre dokument som 
behandlat medicin var författade av samma person. 

8



3 Teori

Bibliometri är ett tvärvetenskapligt forskningsområde och har sin teoretiska grund i 
flera olika vetenskaper. Även om bibliometrin ofta placeras inom samhällsvetenskapen 
är det enligt Glänzel ett mer komplext vetenskapligt område som tar från 
naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik. Forskare som kommer från olika 
vetenskapliga fält och som använder bibliometriska metoder till sin undersökning tar 
ofta med sig sina egna standarder från sitt vetenskapliga fält och det kan leda till 
konflikter och missriktad kommunikation (1996, s. 170). Luukkonen ifrågasätter också 
bibliometrins grunder och hävdar att det är ett forskningsområde som saknar en entydig 
teori (1990, s. 3).

Det finns däremot några teorier som kan fungera som grund till bibliometrin och det 
kommer främst från informationsforskningen och vetenskapssociologin. Från sociologin
är det Kuhn och Mertons teorier som är vanliga (Kärki & Kortelainen 1998, s. 64). Som 
vi har uppfattat det utgår Merton från normativa teorier, det vill säga teorier som är 
baserade på förnuftet och handlar om hur forskning bör se ut. Kuhns teorier är främst 
inom den konstruktiva skolan, den är mer faktabaserad och vill beskriva hur 
forskningen kan vara. 

3.1 Paradigmbegreppet

Kuhn myntade begreppet paradigm och med det menar han vetenskaplig utveckling från
en forskningstradition till en annan. Människor som forskar inom samma paradigm 
använder sig av samma regler och normer och genom den gemensamma verksamheten 
bildas det som Kuhn kallar för normal vetenskap. Tillsammans bildar de en 
sammanhängande forskningstradition och när dessa paradigmer studeras skapar det 
kunskap för kommande verksamheter (Kuhn 1992, ss. 22-23).

Forskningens utveckling kan ses som en mognad, det vill säga att vetenskapen hela 
tiden förändras från ett paradigm till ett annat. Forskarna söker sig bakåt i tiden och 
hittar den tidigare vetenskapliga kunskapen, arbetar fram nya teorier och kunskaper och 
detta kan leda till nya paradigmer, det vill säga vetenskapliga revolutioner (Kuhn 1992, 
s. 22).

Kuhns teorier kan betyda att en undersökning eller studie fungerar som förebild eller 
modell för den senare forskningen. Publikationer som citerats ofta fungerar då som en 
förebild, eller som Kärki och Kortelainen väljer att kalla det - symboler. De 
publikationer som citerats ofta blir då ett paradigm för senare publicering (1998, ss. 
65-66).

Kärki och Kortelainen menar att Kuhns konstruktivistiska syn kan öka en författares 
auktoritet om hen har många citeringar. Detta kallar de för vetenskapens retorik och är 
en grund för citeringen. De kan användas som ett retoriskt redskap och hjälper till att 
göra forskning relevant och övertygande (1998, ss. 65-66).
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Kuhns teorier kan utgöra en bas för citeringsanalysen. Kärki och Kortelainen menar att 
de kan användas för att identifiera ett vetenskapligt område och analysera dess kognitiva
struktur. Ett vetenskapligt samfund har också sina egna regler och normer och har ett 
gemensamt ämnesområde. De har gemensamma nätverk och kommunicerar genom 
samma informationskanaler (1998, s. 65).

3.2 Effekten av citeringar

1968 myntade Merton uttrycket Matteuseffekten (Merton 1973, s. 439). Uttrycket 
härstammar ifrån Matteusevangeliet i bibeln och det lyder: “Var och en som har, han 
skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han 
har.” (Matteusevangeliet 25;29). Med detta menar Merton att det är lättare för en 
välkänd författare som redan har många referenser att få fler än vad det är för en okänd 
författare med få referenser att få fler även om deras arbeten är likvärdiga. 

I Kärki och Kortelainens bok Introduktion till bibliometri kan man läsa om Mertons 
modell som ger en bild av hur vetenskaplig forskning fungerar (1998, s. 64). Modellen 
innehåller fyra olika regler för att göra modern vetenskap trovärdig (Merton 1973, s. 
270). 

• Universalism
• Kommunism
• Oegennytta
• Systematiskt tvivel

Den första regeln är universalism vilket betyder att det vetenskapliga värdet av ett 
påstående skall kunna avgöras av universella kriterier. Den andra regeln är kommunism 
vilket syftar till att all vetenskaplig forskning tillhör alla och inte bara den enskilde 
forskaren. Regel nummer tre tar upp oegennytta. Det betyder att ingen forskning och 
vetenskaplig kunskap får påverkas av forskarens egna uppfattningar och värderingar. 
Den sista regeln som Merton tar upp handlar om systematiskt tvivel. Med detta menar 
han att all vetenskaplig information som kommer av forskning skall underkasta sig 
granskning av andra forskare. Med sin modell fastställer Merton att vetenskap är något 
gemensamt och att när man som forskare publicerar något så bygger man på andras 
kunskap samtidigt som man får ett erkännande för sitt bidrag. Merton anser också att 
referenser spelar en stor roll i denna kontext då det är en valuta för att kunna betala 
tillbaka intellektuella skulder och ge andra forskare erkännande för deras arbete (Kärki 
& Kortelainen 1998, s. 64).

Mertons normativa förhållningssätt har kritiserats och Luukkonen anklagar den för att 
den inte förklarar referenser på ett bra sätt (1990, s. 8). Den beskriver ett ideal som inte 
kan nås (Kärki & Kortelainen 1998, s. 65). Luukkonen menar att Mertons teorier 
förutsätter att det finns en samstämmighet bland forskare och att de refererar till alla 
som har influerat eller påverkat dem. Referenser är mer mångtydigt än så och kan inte 
förklara alla aspekter när en forskare refereras. En referens värde och innehåll kan vara 
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allt från en intellektuell skuld, graden av betydelse, relevans och genomslagskraft. Han 
anser också att tolkningen av Matteuseffektens betydelse är viktig och menar att det inte
går att likställa antalet referenser som en välkänd författare får med kvalitet (1990, ss. 
8-10). 

3.3 Biblioteks- och informationsvetenskap

För att kunna analysera resultaten av bibliometriska undersökningar på ett 
tillfredsställande sätt är det en fördel om man har förkunskaper om ämnet och dess 
författare (Persson 1994, s. 32). Därför var det, efter tre års högskolestudier inom 
ämnet, ett naturligt val för oss att välja biblioteks- och informationsvetenskap som 
forskningsämne. Biblioteks- och informationsvetenskap är ett ämne som har försökt 
koppla samman begreppen bibliotek och information och det är nu enligt Höglund ett 
tvärvetenskapligt sammansatt fält som har sin grund i förmedling av information och 
kultur. Det handlar om folkbildning, biblioteksväsendet och information (2000, ss. 2-5).

Det råder däremot delade meningar om förhållandet mellan information och bibliotek. 
Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, påpekar att det är 
svårt att få en överblick av biblioteks- och informationsvetenskap som ämne. Han tar 
upp problematiken kring att få två parallella paradigmer, informationsparadigmen och 
biblioteksparadigmen, att gå ihop och samsas kring en gemensam kärna (2001, s. 82). 
Hansson anser dock att biblioteks- och informationsvetenskap kan enas kring två skilda 
teoribildningar och två olika kärnor. Det är inte nödvändigt att nå en samstämmighet för
att kunna samexistera (2001, s. 87). Han tycker sig däremot se en marginalisering av 
bibliotek och att det skett en intresseförskjutning i biblioteks-och informationsvetenskap
till förmån för informationsvetenskap (2001, s. 81).

3.4 Användning av teorier

Dessa teorier kommer utgöra grunden för analysen i denna studie. Paradigmbegreppet 
kan relateras till två aspekter i vår studie. Vår avsikt är att kartlägga biblioteks- och 
informationsvetenskap och jämföra två tidsperioder med varandra. Som Kärki och 
Kortelainen anser är Kuhns teorier lämpliga för att studera ett vetenskapligt område. 
Detta område är i vårt fall biblioteks- och informationsvetenskap. De två tidsperioderna 
1980-1989 och 2003-2012 kan möjligtvis ses som var sin paradigm. Internets intåg i 
mitten av nittiotalet bör rimligtvis ha påverkat forskningen i tillräckligt hög grad för att 
det kanske kan kallas för paradigmskifte. En forskningstradition utvecklades till en ny. 
Då bör vi kunna identifiera skillnader mellan de författare som är tongivande och ämnen
som skiftar i synlighet mellan de två tidsperioderna. 

Mertons teorier om citeringar är av vikt för denna uppsats då bibliometri är uppbyggd 
kring citeringar. Det kommer dock inte framgå i vår studie varför författare väljer att 
citera som de gör, det hade krävt ett annat angreppssätt. Vad som däremot kan 
observeras är strukturen i ett nätverk av författare. Vilka författare som är citerade och 
hur stark kopplingen är mellan dem är något som kan observeras. Även om det inte går 
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att säga något om en enskild författares motiv för citering kan vi få en uppfattning om 
de komplexa relationerna i ett nätverk.

Med denna studie kan det eventuellt urskiljas skillnader då vi jämför två tidsperioder. 
Då kan det bli synligt om det är svårt för någon ny författare att ta sig in i den 
vetenskapliga gemenskapen. Kan det vara så att författare som citeras är de som har 
varit produktiva länge och redan är stora namn inom biblioteks- och 
informationsvetenskap? 
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4 Metod

För att kartlägga biblioteks- och informationsvetenskapens forskningsbas användes 
metoderna författarcociteringsanalys och innehållsanalys. För att skapa en bild av hur 
forskningsfronten ser ut valdes metoden bibliografisk koppling. Innehållsanalys valdes 
för att ämnesbestämma resultatet av både författarcociteringen och den bibliografiska 
kopplingen.

Då all cociteringsanalys bygger på relationer mellan dokument som har blivit 
samciterade kan metoden användas för att beskriva forskningsbasen (Persson 1991, s. 
68). Med citeringsfrekvensens hjälp kan man avgöra vilka som är de centrala författarna
inom ett forskningsområde. Cociteringsfrekvensen säger hur författarna positionerar sig 
i förhållande till varandra, och detta ger en bild av hur forskningsbasen ser ut (Persson 
1995, s. 48). Att just författarcociteringsanalys väljs som metod har McCain en bra 
motivering för. Hon menar att författarcociteringsanalys ger en bild av vilka författare 
som är framträdande och vilka intellektuella relationer de har till varandra (McCain 
1998 s. 327).

Bibliografisk koppling används för att länka samman artiklar efter hur många 
gemensamma referenser de har. Om två artiklar har många referenser gemensamt antas 
de ha en visst intellektuellt samband (Persson 1994, s. 31) Att bibliografisk koppling 
används för att kartlägga forskningsfronten motiveras av att det ger, en mycket aktuell 
och detaljerad karta av pågående och aktuell forskning (Persson 1991, s. 65).

4.1 Web of Science

För den här undersökningen valdes citeringsdatabasen Web of Science i vilken urvalet 
kan filtreras med ämneskategorier. Fördelen med att utgå från en ämneskategori i Web 
of Science är att vår godtycklighet försvinner i urvalsarbetet och att alla författare och 
tidskrifter i den valda kategorin från Web of Science kommer med i urvalet. Det är då av
vikt att förstå vilka kriterier Web of Science använder för klassifikationen av en artikel. 
Thomson Reuters som är ansvariga för Web of Science förklarade i ett mejl (se bilaga 1)
hur processen går till när en artikel granskas i Web of Science1. 

Web of Science klassificerar sina ämneskategorier på tidskriftsnivå. Det betyder att när 
en artikels innehåll ska bestämmas utgår Web of Science från vilken tidskrift det är. 
Deras redaktörer granskar varje tidskrift genom att undersöka dess innehåll innan den 
märks med en subject category. Valet av ämne baseras på följande punkter:

• Ämne och syfte med tidskriften som jämförs med deras ämneskategorier
• Författarnas och redaktörernas intressen
• De verk och organ som tillhandahåller finansiella medel till tidskriften
• Refererade dokument och relationen mellan de som refererar och refereras

1 E-post: Thomson Reuters Technical Support, 18 April 2013.
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De tar även hänsyn till vilka som är tidskriftens sponsorer samt vilka kategorier 
tidskriften tillhör i andra databaser.

4.2 Bibexcel

I denna uppsats användes programmet Bibexcel för analys av författarcocitering och 
bibliografisk koppling. Bibexcel är en mjukvara för bibliometriska analyser som är 
skapad av Olle Persson och som är fri att ladda ner och använda i icke-vinstdrivande 
syfte2. Bibexcel tillåter interaktion med andra program som Excel, SPSS och Pajek 
(Persson, Danell, Wiborg & Schneider 2009, s. 9)

4.3 Författarcociteringsanalys

Här ges en kort redovisning av författarcociteringsanalysen sex arbetssteg samt en kort 
introduktion till metoden . De sex stegen definierades av Katherine McCain i artikeln 
Mapping Authors in Intellectual Space: A Technical Overview (1990, s. 434), men för 
enkelhetens skull översattes modellen av oss till svenska och anpassades till vår 
undersökning (se illustration 4). Den här modellen är något av en standard för 
bibliometriska undersökningar (Ahlgren, Jarneving & Rousseau 2003, s. 550) och 
kommer därför användas till den här studien från urval till tolkning.

Författarcociteringsanalys är ett sätt att skapa empiriska kartor över publicerade 
författare inom olika områden. I dessa kartor avgör författarnas närhet och grupperingar 
deras likheter med varandra. Likheterna kan exempelvis vara ämnesområde, 
forskningsinriktning eller geografisk närhet (McCain 1990, s. 443). Författarcocitering 
används framförallt för att kartlägga intellektuella strukturer hos olika ämnesområden 
och det finns ett antagande som säger att om två författare är refererade i samma 
dokument så råder det ett intellektuellt samband mellan de (Forsman 2005, s. 78). 

2 Tillgänglig på http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/
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Illustration 4: Författarcociteringsanalys
sex steg

4.3.1 Urval

Första steget i urvalet är att bestämma vilka enheter som ska ingå i analysen. Enligt 
McCain är det vanligt att utgå från en förutbestämd lista med författare och sedan söka 
efter deras samlade verk, men om undersökningens mål är att beskriva och kartlägga en 
disciplin så är det viktigt att ha skiftande författare från flera olika källor. Alla författare 
ska tillsammans representera det fält som ska undersökas och om inte alla variationer i 
ämnet finns med kan inte de aspekter som saknas förklaras i analysen (1990, ss. 
433-434).

I ett citeringsindex är alla författare som indexerats av citeringsdatabasen tillgängliga. 
Från detta index kan författare som ofta blir citerade identifieras och kan därför enligt 
Kärki och Kortelainen utgöra grunden för en författarcociteringsanalys. 
Citeringsindexet har däremot en begränsning i och med att det ofta har en anglosaxisk 
prägel och artiklar återfinns bara om de är engelskspråkiga eller om de är publicerade i 
internationella tidskrifter (1998, ss. 33-34). 

Urvalsarbetet till den här uppsatsen började med att ta fram de enheter som skulle 
analyseras och det relaterades till de frågeställningar som studien bygger på. Eftersom 
studien syftar till att kartlägga biblioteks- och informationsvetenskap i Skandinavien 
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valdes artiklar av skandinaviska författare som studieobjekt. Genom dessa val fick vi 
publikationer från 92 olika tidskrifter vilket bör tyda på spridning inom fältet.

4.3.2 Datainsamling

I Web of Science genomfördes sökningen genom att filtrera på ämneskategorin 
Information Science Library Science och citeringsindexen SCI och SSCI. För att hitta 
artiklar av skandinaviska författare användes söksträngen “sweden OR norway OR 
denmark” på fältet Address. 

Alla artiklar markerades och laddades ned som obearbetad data (rådata) till en textfil. 
Textfilen bearbetades sedan i Bibexcel, vilket är nödvändigt för att programmet ska 
kunna jobba med textfilen. Dels ska varje delfält i en artikel starta på en ny rad i 
textfilen, men den ska också formateras om till ett format som Bibexcel kallar för 
dialogformat. Den bearbetade textfilen har nu ett format som Bibexcel kan hantera och 
alla fält är uppdelade på rader. I Web of Science finns en maxgräns på 500 artiklar för 
varje nedladdad textfil så de delades först upp till flera textfiler och sattes sedan ihop 
manuellt till en textfil. Illustration 5 exemplifierar hur en artikel ser ut i det här formatet.
Fältet AU visar till exempel författarna till artikeln, fältet TI är titeln på den och CD, 
som är det mest intressanta fältet i sammanhanget, visar de författare som är citerade. 
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Innan analysen påbörjades ”städades” textfilen. Vissa referenser i CD-fältet saknar 
hänvisning till författare och ibland är författaren benämnd som Anonymous. Dessa 
textsträngar togs bort i ett kalkylprogram och filen lästes in i Bibexcel igen. Eftersom 
författarnamnen i textfilen var i versaler ändrades de till versaler och gemener och om 
förnamnet bestod av flera initialer togs de bort så att bara den första var kvar. Till sist 
togs alla dubbletter bort och en ny städad textfil skapades.

4.3.3 Cociteringsmatris

De insamlade artiklarna sammanställdes till en frekvenstabell. Frekvenstabellen skapas i
Bibexcel och är grunden för att skapa en cociteringsmatris. Ofta behöver 
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frekvenstabellen kapas till ett antal författare som bestämts i förväg (McCain 1990, s. 
435). I denna uppsats valde vi att använda de 50 högst citerade författarna.

Den första matrisen efter datainsamlingen är en cociteringsmatris (Kärki & Kortelainen 
1998, s. 34). Nedan ses ett exempel på en cociteringsmatris som visar fyra författares 
(A,B,C och D) cociteringar.

Ur den här matrisen kan vi utläsa att författare A och författare B cociteras i 2 artiklar 
medan författare B och författare D cociteras 7 artiklar. Vidare kan vi se att författare A 
och författare C cociteras i 5 artiklar.

Ett problem som är vanligt inom bibliometrin är hur diagonalen i cociteringsmatrisen 
ska hanteras. En författare kan inte bli samciterad med sig själv och det är inte lämpligt 
att ange ett värde i dessa celler. I denna uppsats används Bibexcel till de bibliometriska 
uträkningarna och i hjälpfilen som kommer med programmet visas en symmetrisk 
cociteringsmatris och där har man valt att lägga in nollor i de tomma cellerna3. Ahlgren, 
Jarneving och Rousseau argumenterar för detta (2003, s. 551).

4.3.4 Likhetsmatris

Med hjälp av datan i cociteringsmatrisen kan tvådimensionella kartor skapas men 
resultatet skulle vara skevt och inte ge en rättvis bild av förhållandet mellan författarna. 
Om en författare i ett cociteringspar har fått många citeringar och den andra författaren i
paret har fått få citeringar leder det till att jämförelsen mellan författarna försvåras 
(Kärki & Kortelainen 1998, s. 34).

Pearsons korrelationskoefficient r är ett vanligt mått i bibliometriska undersökningar för
att hitta och utjämna dessa skillnader. Det är ett mått som varierar mellan värdet -1 och 
1. Saltons cosinus som är ett annat mått för att identifiera likheter har enligt en studie av
Ahlgren, Jarneving och Rousseau visat sig vara ett lämpligt sätt att hitta likheter (2003, 
s. 556). 

Cosinusmåttet varierar mellan värdet 0 och 1, där 0 innebär ingen likhet och 1 innebär 
maximal likhet. När man i bibliometriska studier talar om likheten mellan ett 
cociteringspar så är det ofta cociteringsstyrkan man menar. Ett cociteringspar med 
likhetsmåttet 0,6 har en större cociteringsstyrka än ett par med måttet 0,4. När 

3 Tillgänglig på http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/
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Tabell 1: Symmetrisk cociteringsmatris

A B C D

A 0 2 5 3

B 2 0 4 7

C 5 4 0 1

D 3 7 1 0



beräkningen är utförd skapas det en ny matris som kallas för likhetsmatris (Jarneving 
2005, s. 250).

I Bibexcel finns det olika inbyggda metoder för beräkning av likheter. Eftersom 
Ahlgren, Jarneving och Rousseau argumenterar för Saltons cosinus beslutades det att 
använda metoden för cociteringsmatrisen (2003, s. 556).

4.3.5 Multivariat analys

Efter att likhetsmatrisen hade skapats började arbetet med att analysera datan och hitta 
relationerna bland författarna i matrisen. Multivariat analys är ett samlingsbegrepp för 
flera olika analysmetoder varav klusteranalys och Visualization of Similarities (VOS) 
användes till den här undersökningen. För analysen användes programmet Vosviewer 
som hanterar både klusteranalys och visualisering av data i form av tvådimensionella 
kartor. Klustren sammanställdes och ämnesbestämdes med innehållsanalys för att hitta 
de mest frekventa termerna i respektive kluster.

4.3.5.1 Klusteranalys

Klusteranalys är ett brett begrepp och består av cirka 150 olika metoder, men de två 
vanligaste inom bibliometrisk forskning är:

• Hierarkisk agglomerativ
• Iterativ partitionering

I den hierarkiska klustringsmetoden, även kallad bottom-up, börjar man med enskilda 
författare. De sätts sedan samman gradvis, det betyder att klustren sätts ihop med andra 
kluster och det upprepas tills man till slut har några få och stora kluster (McCain, 1990, 
s. 437).

Den iterativa partitionerande klustringen är istället top-down och från en stor kluster 
som innehåller alla författare delas den upp till mindre delar tills de enskilda författarna 
är kvar.

Båda metoderna använder sig av likhetsmatrisen som skapades tidigare för att hitta 
likheten mellan författarna. Den vanligaste metoden i författarcociteringsanalyser är 
emellertid den hierarkiska, men den partitionerande förekommer också (McCain, 1990, 
s. 437). 

Med klusteranalys grupperas författarna och med hjälp av dessa kluster kan 
bibliometriska kartor analyseras. Till den här undersökningen användes programmet 
Vosviewer. Klustringsmetoden som programmet använder är modulärbaserad och hör 
hemma i de partitionerande klustringsmetoderna. Till skillnad från den hierarkiska 
klustringsmetoden som är vektorbaserad är Vosviewers metod baserad på ett nätverk av 
noder. Dessa noder är i vår kontext författare eller dokument och ju starkare 
associationen är mellan dem desto starkare är kraften som håller de samman. Omvänt 
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gäller att noder med låg associationsstyrka stöts ifrån varandra (Waltman, Van Eck & 
Noyons 2010, s. 3).

4.3.5.2 Visualization of Similarities

I de studier som togs upp under Tidigare forskning har författarna använt sig av 
multidimensionell skalning (MDS) för att skapa kartor, men som tidigare nämnts valdes 
programmet Vosviewer för denna studie. Med programmet kan kartor skapas med hjälp 
av likhetsmatriser (se kapitel 5.3.4).

Med hjälp av programmet kan, beroende på vilken data som lagts in i programmet, tre 
eller fyra olika uttryck för kartan tas fram. Dessa är Label View, Density View, Cluster 
Density View och Scatter View. Vi kommer i denna uppsats att använda oss av Label 
View och Density View för att visualisera våra resultat (se illustration 5 & 6). 

När man tittar på en karta i Label View så har alltid noden en etikett, i denna uppsats är 
det författarnamnet. Noderna kan även vara olika stora beroende på dess vikt, som 
avgörs av det totala värdet på de kopplingar den har, ju högre vikt en nod har desto 
större visas noden och etiketten på kartan. Färgen på noderna avgörs av vilket kluster de
tillhör. Alla nodernas etiketter syns inte eftersom att det hade skapat oreda på kartan då 
etiketterna hade överlappat och gått in i varandra. Label View är lämpligt att använda 
vid en grundlig undersökning av kartan (Van Eck & Waltman 2013, ss. 5-6).

I Density View syns inte noderna utan det är bara författarnamnet som syns och färgen 
runt namnet avgörs av författarens densitet. Densiteten i sig avgörs av de noder som 
ligger runt om och deras vikt. Färgskalan går från blått till rött, där röd färg visar att det 
är ett område med hög vikt och mycket aktivitet. Blått visar på motsatsen och innebär 
att det är låg aktivitet. Density View passar bra att använda när man vill skapa en snabb 
överblick av kartan och de mest intressanta områdena visas tydligt med röd färg.

Med VOS skapas tvådimensionella kartor som har stora likheter med de kartor som 
skapas med hjälp av MDS, men det finns vissa skillnader. Med VOS skapas mer 
avlånga kartor än vad som skapas med MDS. Båda teknikerna syftar till att organisera 
noderna så att avståndet mellan dem motsvaras av dess likhet. De båda metoderna 
använder däremot olika metoder för att uppnå det och det gör att deras kartor skiljer sig 
åt (Van Eck, Waltman, Dekker & Van den Berg 2010, s. 2407).

Enligt Van Eck et al. så skapar VOS kartor som stämmer bättre med verkligheten då de 
visar på tydliga avstånd mellan olika grenar inom samma vetenskap (2010, s. 2413). 
Detta är ett problem med MDS-kartor då de tenderar att skapa runda kartor och då är 
inte avstånden mellan de olika grenarna lika tydliga (2010, s. 2414). 

4.3.5.3 Innehållsanalys

Kvantitativ innehållsanalys är en teknologiorienterad metod för att systematiskt 
analysera och observera kommunikation (Bryder 1985, s. 4). Bryder menar att 
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innehållsanalys lämpar sig bra i kombination med andra vetenskapliga metoder då den 
kan fungera som ett komplement (1985, s. 6). I boken Textens mening och makt tar 
Kristina Boréus och Göran Bergström upp vad innehållsanalys kan användas till och de 
menar att det framförallt är en bra metod att använda när man vill kvantifiera företeelser
i text, som exempelvis ord eller uttryck (2005, ss. 43-44). Man kan göra 
innehållsanalyser både manuellt eller med hjälp av datorn. Fördelen med att göra 
analysen med datorn är att mycket stora textmängder kan analyseras. Det kräver dock 
att det material som skall analyseras finns tillgängligt i ett format som datorn kan 
hantera (2005, ss. 44-45).

Efter att klustren var sammanställda i Vosviewer genomfördes en sökning i Web of 
Science för att hitta artiklar skrivna av författarna. Tidsperioderna var detsamma som 
tidigare och artiklarna sparades ned som textfiler. I Bibexcel kan en frekvenslista med 
termer tas fram genom att söka i titelfältet. Med innehållsanalys kan således klustren 
ämnesbestämmas och det är lättare att jämföra klustren med varandra. Tanken var även 
att hitta termer från abstract-fältet eller bland ämnesdeskriptorerna. Det hade gett en bild
som bättre hade korresponderat med disciplinen. Att enbart använda titelfältet har sina 
brister eftersom en titel inte behöver beskriva en artikels innehåll. Den kan också vara 
formulerad på ett sätt som ska locka läsare. Tyvärr visade det sig att varken abstract 
eller ämnesdeskriptorer var tillgängliga i Web of Science under åren 1980-1989 så för 
att vara konsekventa blev det titelfältet i båda tidsperioderna.

För att visualisera eventuella skillnader mellan de två tidsperioderna skapades taggmoln
med hjälp av en taggmolnsgenerator på internet4. Taggmoln är en textbaserad visning av
de mest frekventa taggarna, det vill säga ämnesorden i denna studie (Courtney 2007, s. 
93). För detta ändamål användes de 50 mest frekventa orden i titlarna från respektive 
tidsperiod.
 
4.3.6 Tolkning

När vi tolkade de kartor som skapades i Vosviewer tog vi hjälp och stöd av kartor och 
resultat som framkom i de studier som beskrevs under rubriken Tidigare forskning (se 
kapitel 3). McCain menar att detta är ett bra sätt att validera sin studie. McCain tar 
vidare upp vikten av att ha kännedom om det område som kartorna beskriver. Det kan 
vara den egna kunskapen om ämnet, men det är också viktigt att använda sig av externa 
källor för att överbrygga eventuella kunskapsluckor (1990, s. 441). 

För att tolka vårt valda ämne, biblioteks- och informationsvetenskap, och de författare 
som är verksamma, har vi utgått från den kunskap vi har samlat på oss efter tre års 
studier inom ämnet. Vi har genomgående haft kontakt med bibliometriker för att bygga 
på kunskapen om programmen vi har använt. Om vi ska tolka kartorna korrekt är det 
viktigt att vi bygger på vår kunskap och att vi hanterar programmen korrekt så att det 
inte resulterar i felaktiga data. Vi måste också förstå vad kartorna visar och vilka 
alternativ som finns och vad de olika alternativen medför.

4 Tillgänglig på http://tagcrowd.com/
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För att lättare kunna förklara resultaten väljer vi att följa Perssons exempel och kalla de 
olika IR-fälten för hård IR respektive mjuk IR. Persson definierar skillnaden mellan 
dem med att hård IR handlar om teknologi, automatisk indexering och liknande ämnen. 
Mjuk IR handlar om förhållandet mellan användare och system eller teoretiska och 
filosofiska aspekter av ämnet (Persson 1994 ss. 34-35 ).

4.4 Bibliografisk koppling

Bibliografisk koppling introducerades av Kessler 1963 när han genomförde en studie på
artiklar från tidskriften Physical Review. I studien jämförde han artiklarnas innehåll och 
sökte efter deras likheter. Grundtanken med bibliografisk koppling är att ju fler 
gemensamma referenser två artiklar har desto större är likheten mellan dem (Persson 
1991, s.64). Med denna metod mäts kopplingsstyrkan mellan två olika artiklar. Om två 
artiklar har en gemensam referens så är de länkade till varandra med kopplingsstyrkan 1
och om de har 3 gemensamma referenser så är de länkade med kopplingsstyrkan 3 
(Vladutz & Cook 1984, s. 204). Detta är kopplingsstyrkan innan Saltons cosinus har 
använts.

Många av stegen i en bibliografisk koppling är gemensamma med 
författarcociteringsanalysen så det behöver inte förklaras igen. Precis som i 
författarcociteringsanalysen användes programmet Bibexcel för att skapa dokumentpar 
och programmet Vosviewer användes för att sätta samman par som har något 
gemensamt till kluster.

För att skapa en fil med dokumentpar återanvändes den städade filen som tillämpades i 
cociteringsanalysen (se kapitel 5.3.2). Den nya filen listade och sorterade alla 
dokumentpar efter kopplingsstyrka. Precis som tidigare användes Saltons cosinus för att
hitta likheterna mellan paren. Beräkningen av Saltons cosinus för bibliografisk koppling
finns inte inbyggd i Bibexcel så det genomfördes i ett kalkylprogram. Formeln för 
Saltons cosinus ser ut så här (Jarneving 2005, s. 250):

KS
ij
=

r
ij

√ r
i
×r

j

KSij=kopplingsstyrka mellan artikel i och artikel j
rij=antal gemensamma referenser mellan artikel i och artikel j
ri=antal referenser i litteraturlistan hos artikel i
rj=antal referenser i litteraturlistan hos artikel j

Filen med dokumentparen kombinerades med antal referenser för varje artikel och efter 
beräkningen fick varje par ett värde mellan 0 och 1, där 1 motsvarar maximal 
kopplingsstyrka.
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Kopplingsstyrkan, det vill säga det normaliserade måttet, uppdaterades med det nya 
värdet och filen kunde läsas in i Vosviewer för visualisering och klusterindelning. När 
filen lästes in i Vosviewer begränsades antalet enheter till 100 och dokumentpar utan 
koppling till andra par togs bort. Det resulterade i 91 dokument för tidsperioden 
1980-1989 och  90 dokument för 2003-2012.
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5 Resultat och analys

Här presenteras empirin som är uppdelad efter studiens forskningsfrågor. Först 
redovisas och analyseras forskningsbasen och därefter forskningsfronten. Rubrikerna 
resultat och analys slogs samman för att underlätta för läsaren.

5.1 Forskningsbas

Här redovisas resultatet efter att författarcociteringen hade genomförts. Kapitlet inleds 
med redovisning av klusteranalysen och de ämnesord som framkom i innehållsanalysen.
Sedan presenteras visualisering av resultatet.

5.1.1 Visualisering

Forskningsbasen visualiserades med två olika kartvyer, Label View och Density View. 
Label View åskådliggör författarna i form av sammankopplade noder. Vid en första 
anblick är kanske Density View den mest intressanta kartan. Den visar densiteten i 
kartan, det vill säga vilka författare som är mest aktiva.

Illustration 6 visar inte förhållandet mellan författarna på ett optimalt sätt. Därför har 
kluster 2 med Kolm zoomats in för att visa det komplexa förhållandet mellan författare i
ett kluster (se illustration 7).
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Illustration 6: Forskningsbas label view 1980-1989
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Illustration 8: Forskningsbas density view 1980-1989

Illustration 9: Forskningsbas label view 2003-2012
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Illustration 7: Forskningsbas kluster 2 label view 1980-1989 



När kartorna analyserades användes programmet Vosviewer. Vi utgår från 
illustrationerna vi har publicerat i uppsatsen, men i Vosviewer finns möjligheten att 
zooma in och granska enskilda kluster. Vi kan därför studera kartan på mikronivå och 
kan därför se små detaljer som inte är synliga på de bifogade illustrationerna.

Vid närmare observation av perioden 1980-1989 (illustration 6) framträder vissa 
författare mycket tydligare än andra. Detta tyder på att de har en mer framträdande roll i
sitt kluster då de noderna har en högre vikt än de andra. Detta syns mycket tydligt i 
kluster 1 med Ingwersen, i kluster 2 med Kolm som är en forskare som publicerar 
artiklar om matematiska modeller och i kluster 5 med Arrow som publicerar artiklar 
med ekonomiskt och mattematiska teman. Detta fenomen syns även mycket tydligt i 
illustration 8 med undantag från Arrow som tillhör ett mycket mindre kluster och som 
därmed får en mindre densitet.

I perioden 2003-2012 (illustration 10) observerades tre stora kluster med hög densitet, 
men det är framför allt i kluster 1 som det är tydligt. De andra två klustren har även de 
en hög densitet, men den är inte lika tät som i kluster 1. De författare som utmärker sig 
är Orlikowski i kluster 1, hon är en typisk hård IR-forskare som arbetar med 
informationssystem. Kuhlthau hittar vi i kluster 3 och hon publicerar artiklar om 
informationssökning och informationskompetens. I kluster 2 har vi Small som är en 
välkänd bibliometriker. En annan intressant detalj är att Hjörland och Ingwersen ligger 
som länkar mot de författare som finns i kluster 2. Ingwersen är både en IR-forskare och
bibliometriker och det förklarar hans placering på kartan. Hjörland publicerar artiklar 
inom ämnet kunskapsorganisation och har starka kopplingar till IR-fältet. Samma 
fenomen kan observeras med Kling från kluster 2 som har många men svaga kopplingar
upp till kluster 1. Kling publicerar framförallt artiklar som handlar om kommunikation 
mellan forskare men även artiklar om hårda IR-ämnen. Detta medför att han hamnar 
långt från de andra författarna i sitt eget kluster men hans kopplingar till dem är 
fortfarande starkare än till författarna i kluster 1 (illustration 9).

När kartorna från 1980-1989 jämförs med 2003-2012 syns det att den mjuka 
IR-forskningen har närmat sig bibliometrin och de två områdena har distanserat sig från 
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Illustration 10: Forskningsbas density view 2003-2012



den hårda IR-forskningen. Samtidigt har IR-forskningen blivit mindre fragmenterad och
det är en tydligare gränsdragning mellan hård och mjuk IR under perioden 2003-2012. 

5.1.2 Kluster- och innehållsanalys

Tabell 2 och 3 visar de 50 mest citerade författarna under de båda tidsperioderna. De är 
uppdelade i de kluster som skapades i Vosviewer och för varje kluster åskådliggörs de 
10 mest frekventa ämnesorden. Före varje ämnesord syns frekvensen för ordet. Tabell 2 
visar tidsperioden 1980-1989 och tabell 3 visar tidsperioden 2003-2012. Kluster 5 i 
tabell 2 avviker från övriga kluster då det inte fanns några artiklar skrivna av författarna 
i ämneskategorin Information Science Library Science. Därför togs beslutet att ta med 
alla andra ämneskategorier och det blev därför ämnesord som inte är direkt relaterade 
till biblioteks- och informationsvetenskap.
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Tabell 2: Forskningsbas kluster 1980-1989

Kluster Författare Ämnesord

1

2

3

4

5

Arrow K,  Grunberg E,  Samuelsson P

Austin D, Bates M, Belkin N, Demey M, 
Ingwersen P, Jones K, Keen E, Kuhn T, 
Markey K, Pejtersen A, Popper K, Salton G, 
Samuelson K, Smith L, Taylor R, Vickery B

21 Information, 18 Online, 11 
Information-retrieval, 10 Retrieval, 9 
Catalog, 8 Library, 7 Access, 6 Systems, 6 
Analysis, 6 Artificial-intelligence

Barry B,  Capra F,  Cohen G,  Detocqueville 
A,  Elster J,  Festinger L,  Foucault M,  
Goldstine H,  Heimer C,  Kolm S,  Vanparijs 
P,  Veine P,  Williams B,  Zinoviev A

22 Citation, 20 Information, 15 Library, 13 
Science, 13 Impact, 12 Research, 11 
Analysis, 9 Publication, 8 Figures, 8 Output

Atherton P,  Borko H,  Chafe W,  Fillmore 
C,  Hjerppe R,  Kajberg L,  Tell B,  Wersig 
G,  Wormell I, 

8 Information, 5 Information-science, 5 
New, 4 Expert, 4 Knowledge, 3 Analysis, 3 
Research, 3 Education, 3 Systems, 3 Needs

Bing J,  Fjallbrant N,  Garfield E,  Gordon 
M,  Lancaster F,  Line M,  Meadow C,  
Sanner L

11 Information, 10 Libraries, 8 National, 6 
Library, 6 Evaluation, 6 Online, 6 
Publications, 5 Document, 5 Role, 5 Use

2 Psychology, 2 Economics, 1 Real, 1 
Rationality, 1 Sample, 1 Self, 1 Reflexivity, 
1 Risk, 1 Predictability, 1 Perspectives



När klustren under perioden 1980-1989 skulle analyseras så fanns det författare i vissa 
kluster som vi inte hade kommit i kontakt med tidigare, de var okända för oss. I tabell 2 
var det inte heller lika tydligt vilka termer från innehållsanalysen som hade störst 
betydelse. Där var frekvenserna mycket lägre och jämnare mellan termerna. Detta ledde 
till vidare efterforskningar om vad författarna hade publicerat tidigare för att kunna 
identifiera vilket ämnesområde de oftast publicerats inom. 

Av tabell 2 framkommer det att de olika klustren tar upp olika ämnen. Kluster 1 handlar 
om hård IR som bland annat tar upp bibliotekskatalogen och system. I kluster 2 
återfinns bibliometrin och i kluster 3 hamnar de forskare som har skrivit artiklar om 
mjuk IR-forskning. Kluster 4 är även det en grupp som fokuserar på IR. Det ligger 
bredvid de andra IR-klustren, men det är svårt att säga om det tar upp hårda eller mjuka 
ämnen. Det sista klustret från tabell 2 handlar om psykologi och ekonomi och har ingen 
direkt koppling till biblioteks- och informationsvetenskap. Däremot har författaren 
Arrow starka kopplingar till kluster 2 som tar upp bibliometri.

Under perioden 2003-2012 har klustren minskat i antal och de är nu tre stycken. IR har 
slagits ihop till två kluster. När klustren i tabell 3 analyserades visade det sig att kluster 
1 och kluster 3 båda fokuserar på IR. Skillnaden mellan dem är att kluster 1 handlar om 
hård IR och kluster 3 tar upp mjuk IR. I kluster 2 hamnade de forskare som fokuserar på
bibliometri.

Vid en jämförande analys mellan åren 1980-1989 och åren 2003-2012 kan det 
observeras att det är en tydligare avgränsning mellan de olika ämnesområdena i den 
senare tidsperioden. Användarnas sökbeteende har tagit mer fokus i senare forskning 
och det har blivit vanligare att forska om hur man kan underlätta användarnas 
informationssökning. I de båda tidsperioderna har vi även kunnat hitta 
kunskapsorganisation i de mjuka IR-fälten.
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Tabell 3: Forskningsbas kluster 2003-2012

Kluster Författare Ämnesord

1

2

3

Baskerville R,  Boland R,  Brown J,  
Castells M,  Ciborra C,  Davenport T,  
Eisenhardt K,  Giddens A,  Hanseth O,  
Heeks R,  Klein H,  Latour B,  Lyytinen K,  
Markus M,  Mathiassen L,  Newman M,  
Nonaka I,  Orlikowski W,  Porter M,  Robey 
D,  Rogers E,  Star S,  Strauss A,  Walsham 
G,  Weick K,  Yin R

31 Information, 19 Systems, 17 Research, 8 
Design, 8 Software, 7 Art, 7 Study, 6 New, 6 
Innovation, 5 Better

Cronin B,  Egghe L,  Garfield E,  Glanzel W, 
 Kling R,  Kuhn T,  Leydesdorff L,  Moed H, 
 Persson O,  Small H,  Vanraan A,  White H,  
Whitley R

48 Science, 44 Citation, 36 Research, 32 
Journal, 31 Impact, 30 Analysis, 26 
Scientific, 25 Information, 25 Journals, 23 
Bibliometric

Belkin N,  Ellis D,  Frohmann B,  Hjorland 
B,  Ingwersen P,  Kuhlthau C,  Sundin O,  
Talja S,  Vakkari P,  Wilson P,  Wilson T

53 Information, 16 Research, 10 Use, 9 
Study, 9 Search, 9 Knowledge, 8 Science, 8 
Seeking, 7 Behaviour, 7 Case



De resultat som har presenterats i den här uppsatsen är samstämmiga med de resultat 
som Persson presenterade i sin artikel The intellectual Base and Research Fronts of 
JASIS 1986-1990. Resultaten stämmer även väl med det som White och McCain 
redovisade i artikeln Visualizing a Discipline: An Author Co-Citation Analysis of 
Information Science, 1972-1995, bortsett från att de får fram ett ämnesområde som de 
klassificerade som generell.  I denna studie har det däremot inte framkommit några 
sådana resultat. White och McCain utgick i sin studie från enbart 
informationsvetenskap, men även de kom fram till att bibliometri och IR tar stor plats.

Tabellerna och kartorna kompletterades med taggmoln. Illustration 11 och 12 beskriver 
de mest frekventa termerna i artiklarnas titlar och är uppdelade efter de två 
tidsperioderna. Ofta förekommande termer blir större och mörkare än de med låg 
frekvens. I parentesen efter varje term syns frekvenstalet.

Vid en närmare analys av ämnesorden i taggmolnet 1980-1989 så står det klart att det 
skiljer sig en del mellan de två tidsperioderna. Det första och tydligaste är dock att 
information har varit det ämne som har dominerat forskningen under båda 
tidsperioderna. Men det finns vissa ord som bara syns 1980-1989 och inte 2003-2012 
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Illustration 11: Forskningsbas taggmoln 1980-1989

Illustration 12: Forskningsbas taggmoln 2003-2012



och tvärtom. Dessa ord markerar att det har skett en förändring inom forskningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Ett ord är exempelvis online som var stort åren 
1980-1989 men det finns inte alls med under 2003-2012. 

I taggmolnet för 2003-2012 är det ett stort fokus på termerna journal och journals, men 
det förekom inte alls 1980-1989. Det kan bero på att databaserna har blivit större och 
allt vanligare på biblioteken och fler människor har tillgång till databaser och dess 
tidskrifter idag än vad de hade 1980-1989. Under 1980-1989 får också orden library, 
libraries och librarians tillsammans en hög frekvens och tar således en stor plats inom 
forskningen. 2003-2012 är det dock annorlunda då det inte alls har en så framstående 
plats.

5.2 Forskningsfront

Här presenteras den empiri som framkom efter att den bibliografiska kopplingen hade 
genomförts. Kapitlet inleds med redovisning av klusteranalysen och de ämnesord som 
framkom i innehållsanalysen. Eftersom kartorna beskriver artiklarnas relationer till 
varandra och inte författare är det inte av intresse att åskådliggöra dem grafiskt. Ett 
dokumentnummer säger inte så mycket för läsaren som inte vet vilket dokument det är. 
Därför exkluderades kartorna från resultatet. För den intresserade följer dokumentlistan 
med som en bilaga till uppsatsen (se bilaga 3). Tabell 4 och 5 beskriver de kluster som 
skapades i Vosviewer och därefter följer de 10 mest förekommande termerna i varje 
kluster med frekvensen framför varje term.
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Tabell 4: Forskningsfront kluster 1980-1989

Kluster Ämnesord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3 Systems,  2 Knowledge, 2 Case, 2 Countries, 2 Research, 2 Writing, 2 Tool, 2 
Small, 2 Bibliometrics, 1Productivity

3 Search, 3 Approach, 2 Subject-Relationships, 2 Subject, 2 Experimental-Design, 
2 Fid, 2 Indexing, 2 Retrieval, 2 System, 2 Modern

3 Exogenous, 3 Factors, 2 States, 2 Essentially, 2 By-Products, 1 Lotteries, 1 
Rationality, 1 Sadder, 1 Research, 1 Political

2 Periodical, 2 Denmark, 2 Library, 1 Recent, 1 Rationalization, 1 Programs, 1 
Restructured, 1 Reprinted, 1 Low-Cost, 1 Professional

3 Legal, 2 Systems, 2 Privacy, 2 Data, 2 Text, 2 Perspective, 2 Legislation, 1 
Retrieval, 1 Retrieval-Systems, 1 Social

3 Information, 1 Positions, 1 Pluralism, 1 Problem, 1 Possible, 1 Note, 1 Man, 1 
Paradigms, 1 Paradigmatic, 1 Problems

5 Information, 2 Subject, 1 New, 1 Production, 1 Process, 1 Order, 1 Needs, 1 
Managers, 1 Libraries, 1 Medium-Sized

1 Program, 1 Project, 1 Revolution, 1 Processes, 1 Multiway, 1 One-Year, 1 
Pitfalls, 1 Security, 1 Teleconferencing, 1 Telemedicine

3 Library, 2 Electronic, 2 Literature, 2 Libraries, 1 National, 1 Monographical, 1 
Materials, 1 Mendelians, 1 Papyrolatry, 1 Sociology

2 Search, 2 Information, 2 Cognitive, 1 Psychology, 1 Searching, 1 View, 1 
Strategy, 1 Selected, 1 Overload, 1 Free-Text

1 Research, 1 Translations, 1 Use, 1 Poor, 1 Economic-Impact, 1 Good, 1 
Natural-Language



Klusterindelningen i Vosviewer ledde till många kluster och även om det totalt var 
nästan 100 dokument i varje tidsperiod blev det många kluster med få dokument. Därför
har det varit svårt att ämnesbestämma klustren med hjälp av innehållsanalys då 
förekomsten av termer varit låg. I de fall som det har varit svårt att tolka ämnesorden 
har titeln på artikeln varit till hjälp. 

Som beskrivits tidigare under rubriken Web of Science (se kapitel 5.1) granskar Web of 
Science ämneskategorier på tidskriftsnivå. Trots deras kontroll har det kommit med 
artiklar som inte är relaterade till biblioteks- och informationsvetenskap trots att 
ämneskategorin Information Science Library Science ligger bakom urvalet. Kluster 3 
under tidsperioden 1980-1989 är till exempel svår att definiera och har ingen uppenbar 
koppling till biblioteks- och informationsvetenskap. 

Precis som Åström kom fram till i artikeln Changes in the LIS Research Front: 
Time-Sliced Cocitation Analyses of LIS Journal Articles under rubriken Tidigare 
forskning (se kapitel 3) saknas biblioteksvetenskapen i den här studien. Det handlar 
främst om informationsåtervinning och bibliometri och även om det förekommer 
artiklar som behandlar andra ämnen är dessa mest sporadiska. Detta överensstämmer 
även med Perssons studie av tidskriften JASIS där forskningsfronten bestod av 
bibliometri, hård IR och mjuk IR. 

Tidsperioden 1980-1989 var överlag ganska fragmenterad. Dokumenten blev fördelade 
över flera kluster, totalt 11 kluster jämfört med 8 kluster under perioden 2003-2012. Det
var också fler ämnen mellan 1980-1989 och förutom IR och bibliometri återfinns ämnen
som kunskapsorganisation och teknik. De flesta klustren behandlar dock  
Informationsåtervinning och det betyder att det forskas om informationssökning, system
och bibliotekskatalogen. Den mjuka delen av informationsåtervinning, som tar upp 
användarnas informationsbehov och beteenden återfinns, men det är inte så vanligt 
förekommande. Kluster 10 är kanske det kluster som ligger närmast. Det tar upp 
användarnas kognitiva beteende vid informationssökning. I kluster 7 återfinns 

31

Tabell 5: Forskningsfront kluster 2003-2012

Kluster Ämnesord

1

2

3

4

5

6

7

8

10 Information, 4 Research, 3 Retrieval, 3 Relevance, 2 Library, 2 Model, 2 
Framework, 2 Tasks, 2 Task, 2 Science

4 Mapping, 4 Comparison, 4 Coupling, 4 Bibliographic, 4 Approaches, 4 Science, 
4 Research, 3 Author, 3 Cocitation, 3 LIS

7 Research, 6 Publication, 5 Citation, 4 Impact, 3 Counting, 3 Field, 3 Index, 2 
Dci, 2 Sciences, 2 Indicators

14 Information, 5 Literacy, 4 Credibility, 3 Seeking, 3 Learning, 3 School, 2 
Study, 2 Practices, 2 Shaping, 2 Sources

4 Cited, 3 Papers, 3 Highly, 3 Study, 2 Self-Citation, 2 Indicators, 2 Scientific, 2 
Norwegian, 2 Citation, 2 Bibliometric

12 Journal, 4 Citation, 3 Case, 3 Diffusion, 2 Image, 2 Evaluation, 2 Factors, 2 
Identity, 2 Portrait, 2 Research

10 Information, 6 Collaborative, 4 Study, 3 Seeking, 3 Process, 3 Behaviour, 2 
Group-Based ,2 Group, 2 Exploring, 2 Retrieval

2 Retrieval, 2 Element, 2 Effect, 1 Type, 1 Types, 1 Xml-Based, 1 Xml, 1 Task, 1 
Order, 1 Granularity



kunskapsorganisation och vanliga ämnen är katalogisering och indexering. Kluster 8 
och 9 är också teknikdrivna men tar upp medier som video, telekonferenser och det 
elektroniska biblioteket. Kluster 4 är det enda klustret som tar upp biblioteksvetenskap, 
men det är svårt att identifiera ett tydligt ämne för klustret. Bibliometrin har inget eget 
kluster utan återfinns i IR-klustren och då främst i kluster 1. Kluster 11, som ligger långt
från övriga kluster består av endast två dokument. Det är därför svårt att säga något 
entydigt om det här klustret. 

2003-2012 består av färre kluster och är inte lika fragmenterad. Mest tydligt är att 
bibliometrin har växt kraftigt. Från att vara mindre synlig mellan 1980-1989 består 
hälften av de åtta klustren 2003-2012 av bibliometri. Åström kunde även se att 
webbometri hade växt under 2000-talet, men det är inget som syns här. 
Kunskapsorganisation återfinns även i 2003-2012 och tar i kluster 4 upp 
användarundervisning i informationssökning. IR-forskningen har flyttats från katalogen 
till internet och det är tydligt att mjuka ämnen tagit mer plats. IR-forskningen har 
däremot inte växt samman som Åström kunde konstatera i studie. Kluster 7 är till 
exempel tydligt mjuk. De har däremot närmat sig varandra och nu är det tre kluster som 
handlar om IR jämfört med fem kluster under 1980-1989.

Illustration 13 och 14 visar taggmolnen för båda tidsperioderna i forskningsfronten. 
Precis som i forskningsbasen är de termer som är större och mörkare mer 
förekommande än de mindre termerna.

32

Illustration 13: Forskningsfront taggmoln 1980-1989



Taggmolnen har likheter och det handlar främst om information och vetenskap under 
båda tidsperioderna. Det som skiljer dem åt är termer som library, systems, electronic 
och knowledge som är vanligt förekommande mellan 1980-1989. Det kommer från 
IR-fältet och är kopplat till bibliotekskatalogen och hur den är utformad. Dessa termer 
syns inte alls under 2003-2012 utan termerna journal och seeking är nu mer frekventa. 
Databaser är nu mer vanliga än den traditionella bibliotekskatalogen och allt fler 
tidskrifter är publicerade på internet. Att termen seeking skulle vara mer vanlig under 
2003-2012 är inte konstigt då mjuka ämnen som tar upp användarnas sökbeteende blir 
allt mer vanligt inom IR (Hearst 2011, s. 21).
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Illustration 14: Forskningsfront taggmoln 2003-2012



6 Diskussion och slutsatser

I den här undersökningen har metoderna författarcociteringsanalys, bibliografisk 
koppling och innehållsanalys använts för att kartlägga och beskriva biblioteks- och 
informationsvetenskap i Skandinavien under två tidsperioder, 1980-1989 och 
2003-2012. Två centrala begrepp har använts för att beskriva biblioteksforskningen, 
forskningsbas och forskningsfront, och med hjälp av dem har nätverk av författare och 
dokument skapats. Kuhns paradigmbegrepp och Mertons teorier om intellektuella 
skulder har varit utgångspunkten för att analysera förändringar över tid samt det 
kognitiva förhållandet mellan författare.

6.1 Forskningsbas

Forskningsbasen 1980-1989 karakteriserades av fragmenterade grupper som inte gärna 
citerar forskare i andra grupper. Detta gäller särskilt mellan IR-forskare och 
bibliometriker. När gruppen med bibliometriker studeras på mikronivå är det tydligt att 
dessa forskare nästan uteslutande citerar varandra. IR-forskarna, som är indelade i tre 
kluster, citerar också internt och påfallande ofta inom sitt eget kluster. Det finns dock 
undantag, författare som Belkin och Hjerppe har båda stor vikt och har kopplingar till 
alla kluster i IR-delen. När kartan studeras är det dock tydligt att Mertons teori om 
intellektuella skulder stämmer väl. När bibliometriforskarna internt citerar varandra kan 
det vara ett tecken på att de vill ge varandra ett erkännande för de arbete de genomför.

Samtidigt pekar det på ett problem med att analysera bibliometrisk data. Det är svårt att 
förstå anledningen till varför en forskare citerar en viss författare. Det kan vara så att det
handlar om ett genuint erkännande, men det kan lika väl vara för att kritisera vad  
forskaren anser vara en undermålig studie. I fallet ovan med bibliometrikerna är det 
ändå osannolikt att citeringarna skulle vara ett syfte att peka på problem. Alla 
författarna i klustret citerar varandra och det tyder på en intellektuell gemenskap.

Samma beteende syns under tidsperioden 2003-2012, men det är inte lika tydligt. 
IR-forskarna och bibliometrikerna har närmat sig varandra, men det är då främst den 
mjuka delen av IR. Hård IR är fortfarande isolerat från bibliometrin, men nu även från 
mjuk IR. De citerar både mjuk IR och bibliometri, men det är främst inom det egna 
klustret som de citerar. Anledningen till att mjuk IR och bibliometri har närmat sig är 
svårt att svara på. Två författare i det mjuka IR-fältet är däremot starkt länkade till 
bibliometrin. Hjörland och Ingwersen står med ett ben i bibliometrin och citeras ofta av 
bibliometriker som Cronin och White.

Forskningsfälten har alltså närmat sig varandra försiktigt. Mest tydligt är det inom 
IR-forskningen som var splittrad under perioden 1980-1989. Det var tre isolerade 
kluster och ämnet IR var inte lika tydligt indelad i mjuk och hård IR. Under perioden 
2003-2012 hade IR växt samman till två tydliga kluster, mjuk och hård IR.
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Innehållsanalysen visade att IR-forskningen 1980-1989 främst handlade om 
informationsåtervinning med hjälp av bibliotekskatalogen. Det var inte så mycket fokus 
på användarnas behov utan forskningen var mer intresserad av systemet och hur det 
fungerade. Vanliga termer under perioden var information, library, libraries, online och 
citation.

2003-2012 hade fokus flyttat från bibliotekskatalogen till tidskrifter, databaser och 
internet. Mjuk IR var mer vanligt och användarcentrerad undervisning hade tagit plats. 
Vanliga termer var nu information, research, science.

Kan övergången från bibliotekskatalogen från databaser kategoriseras som ett 
paradigmskifte? När Kuhn talar om forskningstraditionen hos ett vetenskapligt samfund
är det många faktorer eller ämnen som påverkar utvecklingen av en forskningstradition. 
Det räcker inte att enbart arbetssättet förändras för att det kan kallas för ett 
paradigmskifte. Däremot kan en vetenskaplig revolution variera i storlek och det måste 
inte vara en omvälvande förändring av den teoretiska grunden för att det ska vara ett 
paradigmskifte. Forskningstraditionen i biblioteks- och informationsvetenskap har 
förändrats även om forskarna studerar samma fenomen. Om förändringen från 80-talet 
fram till 2000-talet är tillräcklig för att det kan definieras som ett paradigmskifte är svårt
att svara på och möjligen är det inte det. Det är ändå ett tecken på förändring och det 
kan vara antydningar till ett kommande paradigmskifte. Citeringar i sig bygger på 
tidigare kunskap och utan att söka sig bakåt i tiden är det svårt att utarbeta nya metoder. 
Paradigmer bygger på att citera tidigare forskning och citeringar är därför grundstenen 
för att utarbeta nya paradigmer och kunskaper.

6.2 Forskningsfront

Syftet med den här studien har inte varit att jämföra forskningsbas och forskningsfront 
med varandra, men det är svårt att inte reflektera över skillnaderna mellan basen och 
fronten, eller rättare sagt icke-skillnader. Syftet med forskningsfronten är att beskriva 
aktuell forskning och inte att fokusera på de författare som har citerats. Resultatet pekar 
däremot på att skillnaderna inte är så stora. Forskningsfronten uppvisar alltså samma 
mönster som forskningsbasen och de mest synliga ämnena kan delas in i mjuk och hård 
IR och bibliometri.

1980-1989 kan alla elva kluster förutom tre delas in i IR och bibliometri. De tre övriga 
klustren kan delas in i kunskapsorganisation och teknik. Bibliometrin har inget eget 
kluster och är inte så vanligt förekommande som det blev under perioden 2003-2012. 
De mest frekventa termerna under perioden 1980-1989 var information, library, subject 
och systems.

Precis som i forskningsbasen blev det färre kluster och mindre fragmenterat under 
perioden 2003-2012. IR hade samlats i tre kluster och handlade om mjuk och hård IR. 
Kunskapsorganisation samt användarundervisning återfanns även här. Vanligt 
förekommande termer var information, research, journal och citation.
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Skillnaderna mellan de båda perioderna är samma som i forskningsbasen. Mellan 
1980-1989 var det mest fokus på bibliotekskatalogen och informationsåtervinning och 
det utvecklades till att röra sig mot internet och artikeldatabaser. Detta kan inte relateras 
till Mertons teorier på samma sätt som i forskningsbasen eftersom kartorna beskriver 
dokument och inte författare. Det tydligt att det skett en förändring mellan de två 
tidsperioderna 1980-1989 och 2003-2012, men om det är tillräckligt för att det ska 
benämnas som ett paradigmskifte är osäkert. Av de tvådimensionella kartorna bör man 
vara försiktig med att dra för stora slutsatser. Precis som i forskningsbasen kan det i alla 
fall vara antydningar som visar på ett kommande paradigmskifte.

Att ämnesbeskriva de många klustren var svårt. Många kluster innebär få dokument och
det är då svårt att generalisera utifrån några få artiklar. Trots de problemen kunde IR och
bibliometri urskiljas men det hade varit önskvärt med fler dokument. Frågan om 
forskningsfrontens berättigande är intressant att diskutera. Tanken med 
forskningsfronten är att beskriva aktuell forskning och kanske få en bild av vad som 
kommer. Precis som Persson kunde komma fram till betyder det att dokument som delar
citeringar faller inom samma kategori som de citerade författarna. Möjligen hade ett 
annat ämne och större uppsättning dokument gett ett annat resultat, men i den här 
studien är det oklart vad forskningsfronten kan bidra med.

6.3 Biblioteksvetenskap

Det mest påtagliga i analysen var att biblioteksvetenskapen inte var mer synlig trots 
urvalet på 92 tidskrifter. Detta var ett förvånande resultat då tidigare studier motiverat 
bristen av biblioteksvetenskap på att det beror på valet av tekniska tidskrifter. Åström 
som också undersökte biblioteks-och informationsvetenskap lade även han märke till att
det saknades trots att han försökte hitta generella tidskrifter.

Anledningen till att biblioteksvetenskapen inte syntes i undersökningen kan bero på 
många faktorer. Biblioteks- och informationsvetenskap är kanske av naturen teknisk. 
Skandinaviska biblioteksinriktade författare väljer kanske att publicera på svenska, 
danska eller norska. Vårt urval av tidskrifter bestod kanske av mest teknisk litteratur 
vilket tryckte bort den mer humanistiska litteraturen. Resultatet hade möjligen varit mer 
komplett om någon annan databas hade valts eller om datainsamlingen hade 
kompletterats med tidskrifter från andra databaser.

Programmen som användes har också påverkat resultatet. För visualiseringen användes 
Vosviewer, men det kunde ha varit ett annat program. Gelphi är till exempel ett vanligt 
program för att skapa tvådimensionella kartor. Det hade kanske gett andra resultat 
beroende på vilka metoder som programmet använt. Ett större urval hade också 
förmodligen gett ett annat resultat och det hade kanske varit mer rättvist. Vosviewers 
modulära klustringsmetod ger bättre resultat med fler enheter, men ett större urval hade 
krävt mer tid, tid som inte fanns tillgängligt för en undersökning av den här 
omfattningen. Innehållsanalysen hade gynnats om det hade varit möjligt att söka efter 
termer i abstract eller bland indexeringstermer, men det var inte tillgängligt under 
perioden 1980-1989.
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6.4 Vidare forskning

Även om Joacim Hanssons artikel om biblioteks- och informationsvetenskap 
publicerades för 13 år sedan stämmer kanske hans oro över att biblioteksforskningens 
roll minskat. Vårt resultat är kanske inte alls skevt och beskriver ett biblioteks- och 
informationsvetenskap som är främst baserat på förmedling av information och inte 
kultur.

Det är många frågor som är intressanta att diskutera, och det är svårt att inom ramen för 
den här uppsatsen undersöka alla frågor. Vidare forskning skulle vara önskvärt för att 
kunna kartlägga biblioteks- och informationsvetenskap i Skandinavien och i synnerhet 
den biblioteksvetenskapliga forskningen.
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7 Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen var att kartlägga forskningsbasen och forskningsfronten i 
biblioteks- och informationsvetenskap i Skandinavien. Utifrån artiklar publicerade i 
Web of Science jämfördes tidsperioderna 1980-1989 och 2003-2012 för att identifiera 
eventuella skillnader.

För att kunna svara på dessa frågor tillämpades bibliometriska metoder. 
Författarcociteringsanalys användes för att kartlägga forskningsbasen och bibliografisk 
koppling för forskningsfronten. Studien kompletterades med metoderna klusteranalys 
och innehållsanalys för att lättare kunna tolka resultaten. Resultaten redovisades med 
hjälp av multidimensionella kartor, tabeller och taggmoln.

Resultatet av författarcociteringsanalysen identifierade två större områden, 
informationsåtervinning (IR) och bibliometri. Det visade sig att IR-forskningen hade 
utvecklats från att mest handla om system och bibliotekskatalogen till att mer beröra 
informationskompetens samt databaser. Dessutom har mjuk och hård IR-forskning 
distanserat sig från varandra och mjuk IR har närmat sig bibliometriområdet. 
Samarbetet mellan forskarna i de olika grupperingarna har även ökat under 2003-2012.

Av den bibliografiska kopplingen framkom det även här att det har skett förändringar. 
Bland annat har forskning som tar upp bibliometri ökat kraftigt och forskning om 
bibliotekskatalogen har minskat och ersatts av ett fokus på användarens sökbeteende.

Den biblioteksrelaterade forskningen saknades nästan helt och studien har fått ett 
informationsfokuserat resultat. Om det har med urvalet att göra eller om det är så att det 
inte bedrivs forskning på mer biblioteksrelaterade ämnen är svårt att säga. Det skulle 
kunna vara ett ämne för vidare undersökningar.
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