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Abstract:  The aim of this study was to map the intellectual base at the  

Swedish School of Library and Information Science (SSLIS) 
at the University Collage of Borås, and to compare this 
intellectual base to the intellectual base of the research area 
Library and Information Science. 
 
This was done by analysing the citations in publications 
published, between the year of 2001 to the first quarter of 
2006, by researchers at the institution, using the technique of 
author cocitation analysis. Cluster analysis and 
multidimensional scaling, statistical techniques that are 
traditional i the author cocitation analysis, formed an 
objective map of the intellectual base at the SSLIS. This map 
was then compared with three prior studies, that used the 
same technique to map the intellectual base of the research 
area.  
 
The result shows that the map of the intellectual base at the 
SSLIS consists of the specialities: user studies, library 
studies, culture/cultural policy, information retrieval, 
bibliometrics and information in organisations. The 
comparison to the prior studies shows that the intellectual 
base at the SSLIS is somewhat different to the intellectual 
base of the research area. The main differences between the 
two intellectual bases are: culture/cultural policy and library 
studies are not represented in the intellectual base of the 
research area, bibliometrics is not as obvious in the 
intellectual base of SSLIS as in the intellectual base of the 
research area. 
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1 Inledning 
citations are frozen footprints 

on the landscape on the land of scholary achivement; 
footprints which bear witness to the passage 

of ideas (Cronin 1984, s. 25) 

 
Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås är den 
största institutionen inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. 
Därför är det intressant att kartlägga inom vilka ämnen forskningen på denna institution 
bedrivs. Ett sätt att göra detta är att studera de citeringar och referenshänvisningar som 
forskarna gör i sina publikationer. Eftersom citeringarna visar på vilka ämnen som 
författaren använder sig av i sin forskning, kan den intellektuella basen för 
ämnesområdet kartläggas genom studier av dessa.  
 
Den intellektuella basen bildas av den kärna i tidigare publicerad litteratur som forskare 
använder sig mest av. Detta avgörs på basis av de starka samband som delade citeringar 
utgör (Franklin & Johnston 1988, s. 328). När forskare citerar samma verk, bestämmer 
de i själva verket vilken litteratur som bildar strukturerna för deras ämnesområde. Det är 
denna struktur som omnämns som den intellektuella basen1 (Small 2004, s. 72).  
 
För att kartlägga den intellektuella basen vid institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås används metoden 
författarcociteringsanalys. Med denna metod studeras vilka författare som är citerade i 
samma publikationer, samt hur dessa citeras tillsammans i de publikationer som 
publicerats vid institutionen biblioteks- och informationsvetenskap. Författarna får 
sedan representera de ämnesområden de verkar inom, och utifrån detta tolkas vilka 
ämnen som ingår i den intellektuella basen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur den intellektuella basen på institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås ser ut. För att uppnå detta 
tillämpas den bibliometriska metoden författarcociteringsanalys, och resultaten från 
analysen jämförs med resultat från tidigare studier som tillämpat samma metod. 
 
För att uppfylla detta syfte, ställs följande frågor: 

o Vilka ämnesområden citerar forskarna vid institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås? 

o Vilka författare citeras högt vid institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, och vilka ämnesområden 
representerar dessa författare? 

o Hur förhåller sig den intellektuella basen vid institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, till den intellektuella bas för 
ämnesområdet i stort, som den beskrivs i tidigare utförda 
författarcociteringsanalyser? 

                                                 
1 Begreppet beskrivs närmare på sidan 14. 
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1.2 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts för att göra studien hanterbar är följande: 
 
Emellan de publikationer som publicerats vid institutionen görs ingen åtskillnad. Så 
länge publikationen innehåller referenser har den något att tillföra studien och kan 
således säga en del om den intellektuella basen på institutionen. Publikationerna måste 
dock finnas upptagna i någon av de källor som använts för att återfinna publikationer. 
 
De publikationer som ligger till grund för studien är publicerade från år 2001 till och 
med första kvartalet år 2006. Denna avgränsning grundar sig i att publiceringar mellan 
dessa år finns registrerade vid institutionen och således underlättar insamlingsarbetet. 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är, förutom det inledande kapitlet, uppdelad i sex kapitel. Dispositionen för 
dessa ser ut på följande sätt: 
 
Kapitel två är ett kapitel ämnat att förse läsaren med tillräckligt mycket 
bakgrundsinformation för att kunna ta till sig resterande uppsats och den studie som 
genomförts. Kapitlet presenterar bakomliggande teorier för citeringar och 
citeringsanalys, samt en genomgång av, för dessa, viktiga begrepp och metoder. 
Dessutom presenteras tre tidigare genomförda studier som är relevanta för 
ämnesområdet och den aktuella studien. Resultaten från dessa studier används sedan 
som representation för ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap i stort, då 
de i ett senare kapitel jämförs med resultaten från vår studie. 
 
Kapitel tre, metod och data, presenterar de metoder som tillämpats i studien, såväl för 
datainsamling som för genomförande av analys. 
 
I kapitel fyra presenteras och analyseras resultaten av de dataanalyser som studien 
består i. 
 
Kapitel fem innehåller en summerande diskussion som sammanfattar de analyser som 
genomförts i kapitel fyra, och resulterar i ett antal slutsatser. Dessa slutsatser presenteras 
sedan i kapitel sex. 
 
Slutligen följer kapitel sju, som är en kort sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer det teoretiska ramverket för den praktiska undersökningen att 
presenteras. Inledningsvis framställs citeringar och dess roll i vetenskapssamhället. 
Detta för att ge en bas för kommande presentationer av metoder i vilka citeringar 
används som studieobjekt. Sedan framställs de teoretiska antaganden som ligger bakom 
metoden citeringsanalys, varpå denna metod beskrivs ingående. Därefter kommer ett 
avsnitt med tidigare forskning, som refererar tre tidigare gjorda studier inom 
ämnesområdet. Slutligen presenteras institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. 

2.1 Formell kommunikation inom vetenskapssamhället 
Ett av målen med forskning är, enligt vetenskapssociologen Robert K. Merton, att 
sprida bekräftad kunskap (1942, s. 268). Detta görs lämpligast med det som kallas 
formell kommunikation, det vill säga officiell informationsöverföring, vanligtvis 
genomförd med hjälp av publikationer (Kärki & Kortelainen 1998, s. 5). För att kunna 
uppnå Mertons mål om att sprida bekräftad kunskap, har han utarbetat fyra riktlinjer, 
som beskriver den väg som bör följas i strävan att nå ovanstående mål. Riktlinjerna, 
som också bildar en normativ struktur för vetenskapen, lyder som följer: 

Universalism (Universalism) 

Universalism innebär att vetenskapliga påståenden, var de än kommer ifrån, skall 
bedömas utifrån tidigare accepterade kriterier. Dessa kriterier skall vara 
oberoende och stämma överens med tidigare bekräftad kunskap. Huruvida nya 
vetenskapliga påståenden upptas som norm skall alltså inte påverkas av sociala 
och personliga egenskaper hos den forskare som förespråkar påståendet. 

Kommunism (Communism) 

När Merton talar om kommunism menar han att all vetenskap skall vara 
allmängods. Detta på grund av att de viktiga upptäckterna är en produkt av 
samarbete och skall tillskrivas vetenskapssamfundet. 

Oegennytta (Disinterestedness) 

Principen om oegennytta säger att forskare skall vara ärliga och objektiva, så till 
vida att de inte skall påverkas av yttre faktorer. Faktorer som kan tänkas påverka 
forskare är pengar, ideologi och berömmelse. 

Systematiskt tvivel (Organized skepticism) 

Att ha systematiskt tvivel syftar till att kritiskt granska de resultat som 
publiceras. Resultaten skall inte godtas utan starka bevis. 
 

Denna normativa struktur definierar alltså vetenskapen som en allmän, öppen 
verksamhet inom vilken samtliga forskare skall få ta del av resultaten. Strukturen kan 
anses vara något av ett ideal, och kan därför vara svår för forskare att uppnå (Merton 
1942, s. 269–276). Mertons beskrivning av vetenskapen är en bra utgångspunkt för just 
bibliometrisk forskning (Kärki & Kortelainen 1998, s. 64; Small 2004, s. 72).  
 
Inom forskarsamhället spelar publikationer en central roll. Genom att publicera sina 
resultat visar forskare att de är ursprungskällan till en viss idé, och att idén således är 
forskarens intellektuella egendom. En annan funktion med publicerandet är också att 
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bidra till den gemensamma kunskapstillväxten. Om publicerandet sker i tidskrifter ger 
detta en bra indikation på när en forskare först presenterade sitt forskningsresultat. På så 
vis kan forskaren, på ett enkelt sätt, bevisa rätten till sitt resultat (Kärki & Kortelainen 
1998, s. 54; Small 2004, s. 72). 
 
En annan viktig del av forskningen är de citeringar som forskare, i sina publikationer, 
ger varandra. Citeringar är ett begrepp som används om såväl faktiska citeringar som 
referenshänvisningar.2 I Dictionary of Bibliometrics definieras citering på följande sätt 
[egen översättning]: ”När dokument A omnämns i dokument B, är omnämnandet en 
citering.” (Diodato 1994, s. 32). Således: 

Citering : då ett dokument får ett omnämnande i ett annat dokument. 

Det dokument som citerar ett annat, dokument B, blir det citerande dokumentet. Medan 
det dokument som mottar en citering, dokument A, omnämns som det citerade 
dokumentet (Leydesdorff 1998, s. 3). 
 
Inom forskningen byggs nya studier på den grund som de tidigare utförda studierna 
utgör. På så vis hjälper forskare ideligen varandra, just på det sätt som Merton menade 
med sin princip om kommunism. Eftersom forskare använder varandras tidigare 
arbeten, citerar de också varandra. Detta för att hänvisa tillbaks till teoriers och 
metoders ursprung, och ge beröm till den som förtjänar det. Citeringar anses alltså också 
vara en sorts belöning för produkten, det vill säga forskningsresultatet. Att hänvisa till 
en annan forskare tolkas som ett erkännande till den citerade forskaren. Just citeringar är 
den mest utbredda typen av erkännande till andra forskare (Merton 1988, s. 621; Small 
2004, s. 73). 
 
En omdiskuterad fråga när det handlar om citeringar är de bakomliggande motiven till 
varför en citering görs. Givetvis finns alltid möjligheten att gissa, eller ana, varför en 
viss citering gjorts, men de bakomliggande motiven är svåra att bekräfta. Eftersom det 
är författarna som själva väljer ut vilka citeringar de skall göra, påverkas dessa av 
författarens bakgrund, behov, attityder och fördomar, trots dennes försök till 
objektivitet. Citeringarna blir således subjektiva och beroende av författaren. Om så inte 
var fallet, om citeringarna enbart vore ett resultat av innehållet i dokumentet, och dess 
objektiva förhållande till övrig litteratur, skulle citeringarna kunna förutses (Cronin 
1984, s. 67f). Just på grund av att citeringar är subjektiva, kan det vara svårt utläsa 
vilken relation som finns mellan de två dokument som är sammanbundna av en citering 
(Smith 1981, s. 84). I en ofta citerad lista presenterar Eugene Garfield femton olika skäl 
till att citeringar görs (Garfield 1964, s. 85) [egen översättning]:  

1. Visa vördnad för pionjärer. 
2. Ge erkännande för liknande arbete. 
3. Identifiera metodik, verktyg etcetera.  
4. Förse läsaren med bakgrundsläsning. 
5. Korrigera det egna arbetet. 
6. Korrigera andra författares arbeten. 
7. Kritisera andra författares arbeten. 
8. Befästa anspråk på tidigare resultat. 
9. Informera forskare om kommande arbete. 
10. Synliggöra dåligt spridda, dåligt indexerade eller ociterade verk.  
11. Bekräfta data och kategorier, exempelvis fysikaliska konstanter. 
12. Identifiera ursprungspublikationer för idéer eller koncept. 

                                                 
2 Så är fallet även i denna uppsats. 
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13. Identifiera urprungspublikationer för eponymer3, exempelvis Hodgkins sjukdom, 
Paretos lag eller Friedel-Crafts reaktion. 

14. Förneka andra författares resultat eller idéer. 
15. Bestrida andra författares anspråk på idéer och resultat. 

Precis som det finns skäl till att citera en text, måste det finnas skäl till varför författare 
inte citerar en viss text som är relevant för författaren. Möjliga orsaker till detta kan vara 
att de relevanta dokumenten inte återfinns av författaren, eller att de är skrivna på ett 
språk som författaren inte förstår. Tillgängligheten till en publikation blir således av 
avgörande betydelse för huruvida denna kommer att användas eller inte (Smith 1981, s. 
84). 
 
Forskares citeringsbeteende har studerats av bland annat Blaise Cronin. Två av hans 
studier, utförda 1981 respektive 1983, beskrivs kortfattat av Cronin själv i boken The 
citation process. Tillvägagångssättet för studien från 1983 var att låta ett antal väl valda 
forskare markera de ställen i en artikel som de ansåg behövde en citering. Artikeln i 
fråga var tidigare opublicerad och saknade helt citeringar. Trots att materialet var litet, 
anser Cronin att slutsatser beträffande en samstämmighet kring hur och var citeringar 
skall tillämpas i en vetenskaplig artikel, kan dras. Studien från 1981 visar att trots att 
forskare kan anse att ett visst antal citeringar bör placeras ut i texten, samt var de bör 
placeras, betyder inte detta att de kommer att välja samma verk att citera. Således har 
Cronin visat på att det, i viss mån, finns en konsensus för var forskare väljer att citera, 
men inte vad, eller vem, de väljer att citera (1984, s. 69ff).  
 
Det finns ett antal grundläggande antaganden för varför citeringar görs, samt vad de 
säger om de citerande och citerade dokumenten. 

Citeringar visar på användning av dokument. 

Det första antagandet säger att om ett dokument citeras av en författare, visar 
detta på att dokumentet har använts av den citerande författaren. För att detta 
antagande skall anses vara uppfyllt bör alla de källor som en författare använt i 
sitt arbete redovisas i referenslistan. Dessutom skall alla de källor som 
författaren redovisar i sin referenslista ha använts i författarens publikation. Om 
författaren inte listar alla de källor som använts blir dokumentet underskattat, om 
författaren däremot listar fler än de källor som använts blir dokumentet 
överskattat. Problemet med ett över- eller underskattat dokument är att 
referenslistan är missvisande, vilket skapar en felaktig bild av dokumentet. Ett 
dokuments referenslista behöver således inte motsvara de källor som faktiskt 
använts i författarens arbete. Detta innebär att antalet citeringar ett dokument 
mottagit, inte behöver vara en indikation på hur mycket det använts av andra 
författare  (Smith 1981, s. 87).  

Kumulering av citeringar innebär hög kvalitet. 

Det andra antagandet har att göra med huruvida kumuleringen av citeringar tyder 
på hög kvalitet eller högt värde hos dokumentet. Detta antagande är 
omdiskuterat, trots att det finns ett antal studier som visar på en hög positiv 
samstämmighet mellan antalet mottagna citeringar och kvalitet. För det kan trots 
allt inte uteslutas att dokument som sällan citeras, är av hög kvalitet. Därför bör 
citeringar, tills dess att förståelsen för varför de görs, på sin höjd användas som 

                                                 
3 Eponym är en term på ett organ, en sjukdom eller dylikt som innehåller ett personnamn 
(Nationalencyklopedin 2006a) 
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ett ungefärligt mått på kvalitet (Smith 1981, s. 87f). Ett annat, mer accepterat, 
sätt att se på saken är att citeringar snarare är tecken på visibilitet eller en 
framträdande position (Kärki & Kortelainen 1998, s. 16; Persson 1991, s. 3).  

Författare citerar alltid bästa möjliga verk. 

Det tredje antagandet säger att författare alltid citerar bästa möjliga verk. Detta 
antagande baseras på tanken att författaren plöjer igenom all tillgänglig litteratur 
inom ämnesområdet. Istället tycks urskiljningen av relevanta dokument för 
författaren baseras på tillgänglighet, och hur väl insatt författaren är i ämnet. Det 
finns olika former av tillgänglighet, en är den rent fysiska, det vill säga huruvida 
ett dokument finns tillgängligt i den fysiska närheten. Men tillgängligheten kan 
också bero på dokumentets form, språk eller ålder. Dessutom finns det en 
tendens att vissa dokument är mer synliga än andra, exempelvis dokument 
producerade av nära kollegor till författaren eller framstående forskare inom 
ämnet, vilket kan föranleda en större användning av dokumentet (Smith 1981, s. 
88f). 

Citeringar visar på ämneslikhet dokument emellan. 

Det fjärde antagandet innebär att om ett dokument citerar ett annat, är dessa två 
dokument ämnesrelaterade. Detta antagande är välgrundat eftersom det sällan 
förekommer att författare citerar dokument som inte har något som helst med det 
egna arbetet att göra. Antagandet ligger också till grund för citeringsindexering4 
(Smith 1981, s. 89). 

Alla citeringar är likvärdiga. 

Det femte antagandet uttrycker att alla citeringar är likvärdiga, så till vida att 
samtliga citeringar har samma betydelse för det citerande dokumentet. Detta 
behöver dock inte vara sant, då det finns olika sätt att citera på. I vissa fall citerar 
författaren enbart till en term i ett annat dokument, medan det i andra fall är hela 
teorier eller metoder som citeras för användning i det egna arbetet. Detta gör att 
citeringarna görs på olika nivåer, och därmed kan tilldelas olika värde. Dessutom 
bör självciteringar särskiljas från andra citeringar, då dessa kan påverka 
materialet bland annat vad gäller tidsaspekten. Detta eftersom självciteringar 
tenderar att vara mer aktuella än andra citeringar, då forskaren är väl insatt i sitt 
eget arbete (Smith 1981, s. 89f). 

 
Beroende på i vilket sammanhang citeringarna studeras, tillskrivs de olika antagandena 
olika vikt. Exempelvis, om forskningen skall utvärderas med hjälp av citeringar, det vill 
säga att forskningen evalueras på grundval av antalet citeringar den mottagit, blir 
antagandet att kumulering av citeringar innebär hög kvalitet, en viktig faktor (Smith 
1981, 87ff). 
 

                                                 
4 Citeringsindexering innebär indexering av dokument på grundval av dokumentets referenser, det är 
alltså de bibliografiska posterna i referenslistan som bildar indexeringstermerna till dokumentet. 
Metodens grundtanke är att ge möjlighet att finna relationer mellan dokument utan att vara beroende av 
semantik (Persson 1991, s. 57; Weinstock 1971, s. 188). En fördel med citeringsindexering är att 
dokument från skilda ämnesområden kan indexeras med samma metod. Detta gör att forskare har lättare 
att finna relevanta dokument från andra discipliner än den egna. Dessutom finns det enbart en tolkning till 
varje indexeringsterm (Weinstock 1971, s. 190). 
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I artikeln Problems of citation analysis av MacRoberts och MacRoberts framförs en del 
kritik mot citeringar och hur de tolkas. På 12 olika punkter förs en diskussion om 
huruvida citeringar kan användas för att utvärdera vetenskapen. Samtliga dessa punkter 
handlar om att tolkningar av citeringar baseras på förutsättningar som faktiskt inte 
existerar. MacRoberts och MacRoberts hävdar bland annat att författare ofta citerar 
andrahandskällor, istället för att citera den ursprungliga källan. Dessutom menar de att 
citeringskulturen skiljer sig åt mellan olika ämnen, att självciteringar är svåra att hantera 
och att det inte går att säga vad som de facto ligger bakom en citering (1996, s 435–
444). 

2.2 Citeringsanalys 
Citeringsanalys är ett antal metoder som ingår i ämnesområdet bibliometri. Inom 
bibliometrin studeras vetenskapens och teknologins utseende och förändring, detta 
genom kvantitativa studier av den formella vetenskapliga kommunikationen. 
Grundantagandet för bibliometriska studier är att den litteratur som produceras speglar 
forskarnas verksamhet (Kärki & Kortelainen 1998, s. 1; Persson 1991, s. 6). En ofta 
citerad definition av bibliometri ges av Alan Pritchard i artikeln Statistical Bibliography 
or Bibliometrics?. Bibliometri, syftar till:  

to shed light on the process of written communication and of the nature and 
course of development of a dicipline (in so far as this is displayed through 
written communication), by means counting and analyzing the various facets 
of written communication (1969, s. 348) 

Det material som används vid bibliometrisk forskning består således av publikationer, 
men det kan också vara delar av eller information som finns tillgänglig i dessa. (Kärki 
& Kortelainen 1998, s. 4ff). Det finns fyra variabler inom bibliometrin som är mycket 
centrala, såtillvida att de bildar grunden för nästan all forskning. Dessa variabler kan 
användas enskilt eller i kombination med varandra (Kärki & Kortelainen 1998, s. 6). 
Variablerna, och dess användningsområden är: 

Publikationer 

Med publikationer avses såväl tryckt som elektronisk kommunikation, 
exempelvis böcker, artiklar, rapporter. Med utgång från dessa kan de kvantitativa 
och innehållsmässiga förändringarna i forskningen granskas. På så vis kan 
publiceringsverksamheten, och därmed publikationerna, användas som indikator 
på forskningen inom ett ämnesområde (Kärki & Kortelainen 1998, s. 6). 

Författare 

För att det skall vara relevant att använda författare som utgångspunkt i en 
studie, krävs ett flertal författare. Att enbart granska enskilda författare är inte 
särskilt meningsfullt. Därför är det mycket vanligare att granska olika 
forskningssamfund, såsom forskare inom institutioner, företag, länder eller 
forskningsområden. Resultaten från sådana granskningar kan ge information om 
forskningssamfundens vetenskapliga insats. Det är dock noterbart att antalet 
författare inte är detsamma som antalet forskare.  
 
Ett problem vid studie r som grundar sig på författare är samförfattarskap. Detta 
eftersom det kan vara svårt att bedöma till vilken grad en författare får 
erkännande för publikationen. Ett sätt att hantera detta problem är att 
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publikationen tillskrivs den förstnämnda författaren (Kärki & Kortelainen 1998, 
s. 10).  

Källmaterial och Citeringar 

De bibliografiska poster som bildar referenslistan erbjuder många olika 
möjligheter till studier, exempelvis på författare, utgivningstid och utgivningsort 
(Kärki & Kortelainen 1998, s. 10f).  
 
En citering visar att det finns en relation mellan två dokument, det citerade och 
det citerande dokumentet. Denna relation kan sträcka sig mellan delar av, eller 
hela dokument (Smith 1981, s. 83). En form av citeringar är självciteringar, det 
vill säga citeringar som riktas till författarens egna publikationer. Begreppet 
används också som benämning på de citeringar som görs av forskare till andra 
forskare i samma arbetsgrupp (Kärki & Kortelainen 1998, s. 31f). Det har 
påtalats att sådana citeringar kan vara problematiska, då de sägs utgöra en stor 
del av forskarens totala citeringar. Det finns dock undersökningar som visar på 
motsatsen (MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 344).  

Den bibliometriska forskning som baseras på citeringar kallas för citeringsanalys. 
Granskning av dessa relationer som citeringar anses ge upphov till, kan i sin tur, ge 
kunskap om de inbördes relationer som publikationer, författare, vetenskapssamfund 
och olika vetenskapsområden kan ha (Kärki & Kortelainen 1998, s. 11). Exempel på 
andra möjliga användningsområden för citeringsanalys är information retrieval (IR), 
beståndshantering och kartläggning av vetenskapens historia (Jarneving 2005, s. 16). 
Materialet för dessa studier är således de citeringar som forskare gör i sina 
publikationer. Detta material hämtas vanligen från en citeringsdatabas, exempelvis ISI 
Web of Science. Citeringsdatabaser indexerar dokument på grundval av de citeringar 
som gjorts i respektive dokument. Således finns samtliga referenser till ett dokument 
med i databasen, och kan laddas ner och ligga till grund för en citeringsstudie (Persson 
1991, s. 57; Weinstock 1971, s. 188). 
 
Citeringsanalys kan delas upp i tre olika typer av analyser: hänvisningsanalys, 
källanalys, och cociteringsanalys. Uppdelningen görs på grundval av vad som 
analyseras. Hänvisningsanalysen granskar de citeringar som publikationer erhållit från 
andra publikationer, vilket kan ge svar på hur publikationer används på grundval av hur 
mycket uppmärksamhet de fått. Källanalys granskar de källor som används av 
publikationer, och studerar främst hur mycket litteratur det finns inom ett visst område, 
samt områdets egenskaper och struktur. Även i cociteringsanalysen granskas de källor 
som används av publikationer, men med syfte att ge svar på publikationers inbördes 
relationer (Kärki & Kortelainen 1998, s. 11–14). 

2.2.1 Cociteringsanalys 
Begreppet cocitering myntades 1973 då två, av varandra oberoende, forskare föreslog 
cocitering som ett mått på likhet mellan två dokument. Dessa två forskare är Henry 
Small och Irina Marshakova (Egghe & Rousseau 1990, s 239). I Dictionary of 
Bibliometrics definieras cocitering på följande sätt [egen översättning]: ”Fallet då två 
(eller flera) författare, dokument eller tidskrifter samtidigt citeras i ett annat dokument” 
(Diodato 1994, s. 42). Denna definition gestaltas i figur 2.1, där författare, dokument 
eller tidskrift är ersatt med samlingsnamnet objekt. 
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Figur 2.1 Cocitering – objekt A och B är cociterade i objekt C. Objekt B och 
C är cociterade i objekt D. Figuren är baserad på text i Diodato (1994, s. 42f). 

Grunden för cocitering är således att två författare, dokument eller tidskrifter 
förekommer i referenslistan till en senare utkommen publikation. Eftersom cociteringen 
skapas av den citerande författaren är det denne som skapar relationen mellan 
dokumenten. Cocitering är i och med det ett dynamiskt begrepp, eftersom forskare i 
olika tider kan se olika relationer mellan två publikationer (Garfield, Malin & Small 
1978, s. 184f; Small 1973, s. 265). En term som används i samband med cociteringar är 
cociteringsfrekvens. Denna indikerar hur stark kopplingen mellan två objekt är. Ju fler 
cociteringar två objekt har, desto högre är dess cociteringsfrekvens (Small 1973, s. 265). 
Cociteringsfrekvensen mellan två objekt (objekt X och objekt Y) kan enkelt definieras 
med hjälp av mängdlära, se figur 2.2. Denna definition utgår från två olika mängder; 
mängd A som innehåller de dokument som citerar objekt X och mängd B som 
innehåller de dokument som citerar objekt Y. Snittet5 mellan dessa två mängder bildar 
den mängd där objekt X och objekt Y är cociterade. Antalet dokument som inkluderas i 
detta snitt blir således objektens cociteringsfrekvens Observera att detta är en 
beskrivning av begreppet cociteringsfrekvens på dokumentnivå, det vill säga det är 
antalet dokument som har citerat två författare som beräknas. Därmed har det ingen 
betydelse om två författare blivit cociterade två gånger i samma dokument. (Egghe & 
Rousseau 1990, s. 239). 

Figur 2.2 Cociteringsfrekvens – Mängd A innehåller de dokument som 
citerar objekt X, mängd B innehåller de dokument som citerar objekt Y, 
mängd AnB innehåller de dokument som citerar både objekt X och objekt Y. 
Antalet dokument i mängden AnB (#(AnB)) är detsamma som objekt X och 
Y:s cociteringsfrekvens. Figuren är baserad på text i Egghe & Rousseau 
1990, s. 239). 

Tanken med cocitering är alltså att ju högre cociteringsfrekvens, desto större är 
sannolikheten för ämneslikhet mellan två publikationer. Det är alltså cociteringarnas 
kumulering som indikerar huruvida det kan finnas en inbördes relation mellan 
dokumenten/författarna (Kärki & Kortelainen 1998, s. 38; White & Griffith 1981, s. 
163). Det skall dock poängteras att trots att två dokument är cociterade behöver det inte 
betyda att dokumenten representerar samma åsikt. Det kan i själva verket handla om 
meningsskiljaktigheter författare emellan. Trots detta ges en bild av strukturen hos 

                                                 
5 Snitt(n ) är en matematisk term som består av den gemensamma delen av två mängder. Om A och B är 
två mängder skrivs deras snitt An B (Nationalencyklopedin 2006b). 
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vetenskapsområdet (Persson 1991, s. 51). För att två publikationer skall kunna få en hög 
cociteringsfrekvens, krävs att de är högt citerade individuellt. Detta är något som tar en 
viss tid att uppnå eftersom publikationen i fråga skall uppmärksammas av andra 
forskare (Persson 1991, s. 61; Small 1973, s. 256). 
 
Utifrån de relationer och likheter som finns inbyggt i publikationerna, uttryckt genom 
cociteringar, kan forskningsområden analyseras och kartläggas, detta kallas 
cociteringsanalys (Kärki & Kortelainen 1998, s. 14f; Persson 1991, s. 58). 
Cociteringsanalysen analyserar data från publikationer inom ämnesområdet, för att visa 
på den struktur som finns inbyggd i publikationerna i och med dess citeringar (Franklin 
& Johnston 1988, s. 329). Resultatet av en cociteringsanalys består av grupper av 
tidigare publicerad litteratur, som kan sägas utgöra specialiteter i det aktuella 
ämnesområdet (Small 1973, s. 267). Dessa specialiteter kallas även för ämnesområdets 
intellektuella bas. Den intellektuella basen definieras som den ”referensram i form av 
tidigare arbeten som artiklar hänvisar till.” (Persson 1991, s. 57f) 
 
Ett specialfall av cociteringsanalys är författarcociteringsanalys (author co-citation 
analysis, ACA). Denna metod introducerades av Howard D. White och Belvin C. 
Griffith år 1981. Med hjälp av ACA studeras hur författare cociteras, detta för att 
kartlägga författare som är framträdande inom ämnesområdet. Den största och 
viktigaste skillnaden mellan cociteringsanalys och ACA är de enheter som studeras. Vid 
den förra är det enskilda dokument, och dess samförekomst med andra dokument, som 
studeras och analyseras, medan vid det senare handlar det om en författares samtliga 
publikationer (dennes oeuvre), och dess samförekomst med andra författares samtliga 
publikationer. Författarnamnet förkroppsligar då allt som författaren producerat genom 
åren, och det är således dokumentgruppers inbördes relationer som studeras. Därmed 
blir resultatet vid en ACA något bredare än vid en cociteringsanalys med dokument som 
analysobjekt. (McCain 1990, s. 433; White & Griffith 1981, s. 163). En fördel med 
ACA, jämfört med cociteringsanalys, är att det räcker med namnet på författaren för att 
analysen skall gå att genomföra. Detta underlättar vid sökning av cociteringsdata, då det 
går snabbare och därmed blir mindre kostsamt (White & Griffith 1981, s. 164). 
 
Cociteringsanalys, och ACA, utförs med hjälp av generella statistiska metoder, 
vanligtvis MDS (Multi Dimensional Scaling), klusteranalys och faktoranalys. Dessa tre 
metoder kan användas enskilt, eller som komplement till varandra. En stor skillnad 
mellan dessa tre metoderna är att vid utnyttjande av MDS-tekniken fås en grafisk bild 
över studieobjekten. Denna bild kallas för en MDS-karta, och kan innehålla ett antal 
olika dimensioner, vanligast är två dimensioner. MDS-kartan tolkas delvis utifrån det 
antal dimensioner den innehåller. Detta görs lättast med hjälp av applicering av axlar i 
MDS-kartan. Axlarna används för att tolka studieobjektens spridning och kartans 
innebörd. De övriga två metoderna, kluster- respektive faktoranalys, grupperar 
studieobjekten i grupper kallade kluster respektive faktorer, som hjälper till att tolka 
studieobjektens inbördes relationer. En egenskap hos faktoranalys är att författare kan 
placeras i flera olika faktorer, medan inom klusteranalys kan objekt enbart placeras i ett 
kluster (McCain 1990, s. 437–440). Samtliga tre metoder får en mer grundlig 
genomgång i kapitel tre i denna uppsats.  
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2.3 Tidigare forskning 
Det har gjorts ett flertal olika studier, inom diverse olika ämnesområden, med hjälp av 
ACA. Nedan presenteras kortfattat tre centrala studier utförda med 
informationsvetenskapen och biblioteks- och informationsvetenskapen som 
studieobjekt6. Fokus för presentationerna ligger på tillvägagångssätt och resultat. För att 
beskriva resultaten på ett överskådligt sätt presenteras dessa även grafiskt utifrån de 
MDS-visualiseringar och beskrivningar i text som givits i artiklarna. 

2.3.1 White och Griffith (1981) 
Howard D. White och Belver C. Griffith presenterar i artikeln Author Cocitation: A 
Literature Measure of Intellectual Structure en studie i vilken de visar på hur 
forskningen inom informationsvetenskapen ser ut, utifrån några av de författare som 
verkar inom ämnet. Denna ACA var den första som genomfördes och White och 
Griffith anses därmed vara upphovsmän till metoden ACA.  
 
Studien utfördes med material från åren 1972–1979 och fokuserar på 39 centrala 
författare inom informationsvetenskap. Urvalet av dessa författare baserades på 
huruvida de kunde anses ha bidragit med betydande forskning inom ämnet. Detta 
gjordes genom att utgå från antologin Key Papers in Information Science, editerad av 
Griffith. Därifrån hämtades de författare som var tillräckligt högt citerade (inget 
minimivärde anges), närmare bestämt 22 stycken. För att utöka studiematerialet 
inkluderades ytterligare 17 författare som White och Griffith ansåg vara betydande 
inom ämnet. Något som betonas är att undersökningen inte försöker ge en bild av hela 
informationsvetenskapen, men att deras urval ändå torde ge en representativ bild av 
ämnet. 
 
Utifrån dessa författare genomfördes en ACA, med cociteringsdata från Social Science 
Citation Index som analysmaterial. ACA:n utfördes med hjälp av MDS, klusteranalys 
och faktoranalys. För att tolka MDS-kartan markerades de kluster som klusteranalysen 
resulterat i uti MDS-kartan. Dessutom diskuterade White och Griffith MDS-kartan 
utifrån fem olika punkter nämligen författargrupper (kluster), placering av 
författargrupper, centrala och perifera författare, avstånd mellan författare samt de två 
dimensionerna i MDS-kartan. 
 
De författargrupper som identifierades i MDS-kartan, från väster till höger, är 
vetenskaplig kommunikation (grupp A i figur 2.3), bibliometri (grupp B i figur 2.3), 
generell informationsvetenskap (grupp C i figur 2.3) samt IR (grupp D i figur 2.3). 
Dessutom placerades två författare perifert i MDS-kartan, och inkluderades därmed inte 
i någon av de fyra författargrupperna. Placeringen av författargrupperna kommenteras 
endast beträffande den bibliometriska gruppens centrala placering. Denna placering 
förklaras med att författarna inom denna grupp cociteras med författare från flera andra 
författargrupper. 

                                                 
6 Se kapitel 3.4 för diskussion av likheter och skillnader mellan dessa två begrepp. 
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Figur 2.3 Representation av resultaten i White och Griffith (1981) – 
Grupp A till D representerar ämnesområden inom ämnet 
informationsvetenskap. Figuren är baserad på text och figurer i White och 
Griffith (1981). 

I relation till de författargrupper som identifierats diskuteras centrala författare. För 
varje författargrupp identifieras en central författare, det vill säga den författare som har 
cociterats flest gånger med de andra författarna i gruppen. Dessutom nämns de perifera 
författarna som inte ingår i någon av författargrupperna. Anledningen till att dessa 
författare inte fått del i någon grupp är att de inte cociterats tillräckligt många gånger 
med andra författare i kartan. 
 
Författarnas inbördes avstånd implicerar likheter eller skillnader dem emellan. Ju 
närmare författarna placerats varandra i MDS-kartan, desto mer ämneslikhet kan 
författarna sägas ha, författarna i grupperna har således stor ämneslikhet. Det poängteras 
också att vissa författare inom grupperna är mer lika varandra än andra. 
 
Vid diskussion av de två dimensionerna i MDS-visualiseringen användes en vertikal 
och en horisontell axel för att beskriva olika inriktningar i författarnas forskning. Den 
horisontella axeln sägs då representera en historisk aspekt i forskningen. Ju längre till 
vänster på axeln, desto mer historisk är forskningen och de objekt som studeras. Medan 
längst till höger på axeln tycks forskningen inte ha någon tidsaspekt alls. Den vertikala 
axeln däremot är svårtolkad och kan inte sägas representera en enhetlig egenskap. 
Istället tycks tolkningen av denna axel bero på vilken författargrupp som axeln placeras 
i. 
 
Den faktoranalys som genomfördes genererade sju olika faktorer: automated retrieval 
och dokumentanalys, nätverk av dokument och citeringsstudier, bibliometri, 
vetenskaplig kommunikation, retrieval evaluation och indexering, äldre teoretiska 
modeller och slutligen evaluering av informationssystem. Samtliga 39 författare 
placerades i minst en av faktorerna, 14 av författarna placerade sig i två av faktorerna 
och en författare placerade sig i tre av faktorerna. De två faktorerna med benämningarna 
vetenskaplig kommunikation och nätverk av dokument och citeringsstudier innehåller 
till stor del samma författare, vilket tyder på att de är lika varandra ämnesmässigt. 
 
I och med att författarna tillämpat flera olika metoder i sin undersökning har olika bilder 
av ämnesområdet trätt fram. Dock har dessa bilder ett flertal likheter med varandra. 
Utifrån de resultat som undersökningen resulterat i drogs slutsatsen att det fanns ett 
antal nya delområden inom ämnet att noggrannare kartlägga. Dock med reservationen 
att samtliga nya delområden inte hade upptäckts i och med denna studie. Dessutom 
menade White och Griffith att de författare som placerats i samma grupp eller faktor, 

A 
B 

C D 
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borde ha större social gemenskap än författare som placerats i skilda grupper. Detta har 
dock inte studerades närmare i den aktuella studien. En av de viktigaste slutsatserna 
som dras är att den nya tekniken, ACA, är ett nytt intressant tillvägagångssätt för att 
studera den intellektuella strukturen för, samt utvecklingen inom, ämnesområden 
(White & Griffith 1981). 

2.3.2 Persson (1994) 
I artikeln The Intellectual Base and Research Fronts of JASIS 1986–19907 presenterar 
Olle Persson den studie han genomförde med syfte att kartlägga just den intellektuella 
basen och forskningsfronten för tidskriften JASIS. I denna uppsats beskrivs enbart den 
del av studien som studerar den intellektuella basen, något som görs med hjälp av ACA. 
Anledningen till att studien av forskningsfronten inte beskrivs är att den går in på 
begrepp och detaljer som inte ryms inom ramarna för denna uppsats.  
 
Perssons studie tar sin utgångspunkt i 209 artiklar från JASIS under åren 1986–1990. 
Referenserna i dessa artiklar hämtades från databasen Social Science Citation Index8. 
Då samtliga artiklars referenser var nedladdade ägnades en del tid åt standardisering av 
stavningsvarianter, exempelvis ovanliga förkortningar av tidskriftsnamn justerades. 
Detta gjordes med hjälp av en halvautomatisk procedur i vilken de olika 
stavningsvarianterna listades alfabetiskt, och sedan standardiserades till en 
stavningsvariant. Persson menar att detta är något som är viktigt att göra, då det gör 
materialet mer samstämmigt och resultatet mer tillförlitligt. Nästa steg i Perssons studie 
var att räkna ut hur många cociteringar varje författarpar kunde tillgodoräkna sig. Den 
ACA som sedan genomfördes baserades på 490 av de författare som förekom i de ovan 
nämnda artiklarnas referenslistor. Kriteriet för att författare skulle få vara med i ACA:n 
var att de var cociterade i minst två artiklar. Utifrån detta material genomfördes sedan 
en klusteranalys, genom vilken 62 författare bildade fem kluster. Resterande 428 
författare sållades bort från vidare deltagande i stud ien, utifrån dess citeringsfrekvens. 
Anledningen till detta var att datamaterialet skulle bli mer hanterbart. Den 
klustringsmetod som användes är utvecklad av Persson och är en form av single- link 
clustering9. Klusteranalysen resulterade i fem kluster inom områdena IR och 
bibliometri. Resultatet av klusteranalysen beskrivs dock inte närmare av Persson. Den 
MDS-analys som sedan följde utfördes utifrån de 62 författare som ingick i klustren. I 
den MDS-karta som bildades utläste Persson två huvudgrupper inom 
informationsvetenskapen, nämligen bibliometri (grupp A i figur 2.4) och IR. Den först 
nämnda av dessa ämnesområden består av citeringsanalys och bibliometriska 
distributioner10. Den senare av dessa två huvudkategorier delas in i ytterligare två 
grupper, hård (grupp B i figur 2.4) respektive mjuk  (grupp C i figur 2.4) IR11. 

                                                 
7 JASIS (Journal of the American Society for Information Science) är en central tidskrift inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. 
8 Social Science Citation Index beskrivs utförligare på sidan 24. 
9 Single-link clustering beskrivs utförligare på sidan 30. 
10 Inriktningen fokuserar på publiceringsverksamhet och frekvensfördelningar inom denna, exempelvis 
med hjälp av Bradfords lag (Kärki & Kortelainen 1998, s 17). 
11 Hård IR exemplifieras av Persson med följande ämnen: teknologi, algoritmer, automatisk indexering 
och dylikt. Mjuk IR exemplifieras av Persson med följande ämnen: utvärdering av IR-system, 
användargränssnitt till IR-system och teoretiska aspekter av IR (1994, s. 35). 
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Figur 2.4 Representation av resultaten i Persson (1994) – Grupp A–C 
representerar ämnesområden inom ämnet informationsvetenskap. Figuren är 
baserad på text och figurer i Persson (1994). 

I sin studie hänvisar Persson till den studie som White & Griffith genomförde, och 
menar att deras resultat är snarlika. Dock finns det vissa skillnader, något som Persson 
menar kan bero på urvalet för studien, då Perssons studie är begränsad till enbart 
författare som publicerats i tidskriften JASIS. Detta kan göra att resultatet får en 
betoning på IR-gruppen då detta ämnesområde är mer förekommande i den aktuella 
tidskriften. En annan faktor som kan förklara skillnaderna i resultaten mellan de båda 
studierna är den tid som förflutit mellan dem. Dock lämnas också en liten öppning för 
att skillnaden skulle kunna bero på en verklig förändring inom fältet.  
 
Slutsatsen Persson drar utifrån sin studie är att detta tillvägagångssätt för att kartlägga 
den intellektuella basen är tillförlitligt (Persson 1994). 

2.3.3 White och McCain (1998) 
I en artikel från 1998 med namnet Visualizing a Dicipline: An Author Co-Citation 
Analysis of Information Science, 1972–1995 presenterar Howard D. White och 
Katherine W. McCain en ACA med ämnet informationsvetenskap som studieobjekt. 
Informationsvetenskap, eller biblioteks- och informationsvetenskap som det också 
omnämns som i artikeln, beskrivs på följande sätt:  

Broadly speaking, this field concerns itself with modeling the world of 
publications, with a practical goal of being able to deliver their content to 
inquirers on demand. It is very much implicated with large, content-bearing 
linguistic structures like indexes, catalogs, and assemblages of full text. 
(White & McCain 1998, s. 328) 

Studien genomfördes för att visualisera förändringar inom ämnesområdet, något som 
gjordes genom att dela upp observationsperioden i tre åttaårsperioder och jämföra dessa. 
 
Studien gick till på följande sätt: de 120 mest citerade författarna under den aktuella 24-
årsperioden valdes ut på grundval av citeringar gjorda i 12 ämnescentrala tidskrifter. 
Citeringsdata för de 120 författarna laddades ner från databasen Social Science Citation 
Index. Utifrån dessa förfa ttare utfördes en faktoranalys, där samtliga författare 
analyserades med avseende på hela tidsperioden. Därefter skapades en frekvenstabell 
över författarnas medelvärde av cociteringar. Dessutom skapades tre olika MDS-kartor, 
en för varje åttaårsperiod. Denna del av studien baserades dock enbart på de 100 mest 
citerade författarna för varje tidsperiod. Begränsningen infördes eftersom programmet 
som skapade MDS-kartorna enbart klarade av att kartlägga 100 objekt. De tre MDS-

A 

C 

B 



19 

kartorna användes sedan som utgångspunkt för ytterligare två MDS-kartor. Dels en 
karta som visualiserade författare som förflyttat sig anmärkningsvärt mycket i de 
ursprungliga kartorna. Dels en karta över de 75 författare som förekom på samtliga tre 
ursprungskartor, och därför kan sägas va ra mycket prominenta författare inom området. 
Således producerades fem stycken MDS-kartor, samtliga dessa var tvådimensionella. 
Utöver detta genomfördes också en klusteranalys, men varken metod eller resultat 
beskrivs närmare av författarna. 
 
Den faktoranalys som genomfördes resulterade i åtta faktorer som omnämns som 
specialiteter inom informationsvetenskapen. Dessa är experimental retrieval, 
citeringsanalys, online retrieval, bibliometri, generella bibliotekssystem, vetenskaplig 
kommunikation, användarstudier och OPAC12. Dessutom identifierades ytterligare fyra 
faktorer som beskrivs som komplimenterande faktorer för de författare som inte platsat i 
någon av de åtta huvudfaktorerna. Dessa är importerade idéer, indexeringsteori, 
citeringsteori och kommunikationsteori. Författarna i denna studie placerades först i en 
huvudfaktor, det vill säga den faktor som författaren i fråga hörde mest hemma inom. 
Dessutom placerades en del författare även i en andra, och ibland tredje, faktor då de 
även kunde associeras med författare i andra faktorer. 
 
Den första, och den största, av de åtta faktorerna, experimental retrieval, är den som 
fokuserar på design och evaluering av document retrieval systems. Nästa faktor, 
citeringsanalys, fokuserar på samband mellan vetenskaplig litteratur. Den tredje faktorn, 
online retrieval, benämns som en mer praktisk inriktning av retrieval-ämnet. Här 
fokuseras på databaser som redan existerar, och dess funktioner. Bibliometri är den 
fjärde faktorn, och sägs inrikta sig mot mer matematiska och statistiska 
regelbundenheter i publiceringen av publikationer. Den femte faktorn, generella 
bibliotekssystem, är en bred faktor med inriktning mot såväl biblioteksautomatisering 
som informationsservicepolicies, samt ett antal liknande ämnen. Faktor nummer sex, 
vetenskaplig kommunikation, innehåller författare som har starka identiteter utanför 
informationsvetenskapen, exempelvis sociologer. Fokus i denna faktor ligger på 
vetenskapens sociala system, något som bland annat studeras med hjälp av 
publikationer. Den sjunde faktorn, användarstudier, fokuserar på den kognitiva sidan av 
informationsvetenskapen, och helt naturligt är användarna en central punkt. Den sista av 
huvudfaktorerna är den som tilldelats namnet OPAC, och fokuserar på design av 
datoriserade bibliotekskataloger, främst för sökning via ämnesord. 
 
Utifrån dessa åtta faktorer går det, enligt White och McCain, att urskilja två större 
huvudkategorier av ämnesinriktning inom informationsvetenskapen. Den ena 
huvudkategorin är analytiska studier av forskares publikationer och den sociala kontext 
som forskare verkar i, och består av citeringsanalys, bibliometri och vetenskaplig 
kommunikation. Den andra huvudkategorin är studier av människa-dator-litteratur 
interface, och består av faktorerna experimental retrieval, online retrieval, generella 
bibliotekssystem, användarstudier samt OPAC. 
 
Frekvenstabellen som skapades användes för att studera hur en författares inflytande 
varierat under de tre tidsperioderna. För att göra så beräknades medelvärdet för antalet 
cociteringar/författare. Värdet som beräknades visade på hur ofta, i genomsnitt, som en 
författare cociterats med de andra 119 författarna. Den författare som är mest cociterad 

                                                 
12 OPAC = Online Public Access Catalogs 
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med de andra författarna under den totala 24-årsperioden är E Garfield, tätt följd av G 
Salton och D de Solla Price. Två av dessa författare (Garfield och Price) är verksamma 
inom den första av de två huvudkategorier som beskrivits ovan, medan den tredje 
författaren (Salton) är verksam inom den andra huvudkategorien 
 
Vid tolkningen av de tre MDS-kartorna synliggjordes ett mönster i placeringen av 
författarna som White och McCain liknar vid Australien. Med detta menar de att 
utkanterna av MDS-kartorna är rikt befolkade, medan de inre delarna innehåller få 
författare. Även vid tolkningen av MDS-kartan framkom den indelning i två 
huvudkategorier som utlästes då faktorerna tolkades. Indelning av författarna yttrar sig 
som att författare med inriktning mot analys av vetenskaplig litteratur placerats till 
vänster på MDS-kartorna, medan författare med inriktning mot IR placerats till höger på 
MDS-kartorna. 

Figur 2.5 Representation av resultaten i White och McCain (1998) – 
Grupp A–E representerar ämnesområden inom ämnet informationsvetenskap. 
Figuren är baserad på text och figurer i White och McCain (1998). 

Mer specifikt beskrivs kartorna på följande vis: De författare som inriktar sig mot 
citeringsanalys och bibliometri (grupp A i figur 2.5) placerar sig i den övre delen av 
MDS-kartornas vänstra del. De författare som fokuserar på vetenskaplig 
kommunikation (grupp B i figur 2.5) återfinns i den nedre delen av MDS-kartornas 
vänstra del. De författare som inriktar sig mot experimental retrieval (grupp C i figur 
2.5) återfinns överst till höger i MDS-kartorna. Författare med inriktning mot generella 
bibliotekssystem (grupp D i figur 2.5) återfinns i mitten av den högra delen av kartorna. 
Slutligen, de författare som specialiserar sig på online retrieval, OPAC och 
användarstudier (grupp E i figur 2.5) återfinns längst ner till höger i kartorna.  
 
Enligt White och McCain är det egentligen enbart ämnensinriktningarnas storlek som 
har förändrats mellan de tre kartorna. Vissa ämnen har blivit större och mer utbredda, 
medan andra reducerats. 
 
Då de tre ursprungliga kartorna studerades, visade det sig att majoriteten av författarna 
kvarhöll sina positioner. Däremot upptäcktes 19 författare som radikalt förändrat sina 
positioner mellan de olika MDS-kartorna. Dessa författare, och dess förändringar, 
kartlades separat för att visa på de olika positioner som författarna intagit,  dessutom 
kommenterades förflyttningarna kort. De flesta av förflyttningarna förklarades med att 
författaren faktiskt bytt inriktning i sin forskning.  
 
Slutligen producerades en sista MDS-karta som kartlade de 75 författare som varit med 
på samtliga tre ursprungskartor, det vill säga de som placerats bland de 100 främst 

A

B E 

D 

C 



21 

citerade författarna under samtliga tre åttaårsperioder. I denna, och de ursprungliga, 
MDS-kartorna tolkas de två dimensionerna med hjälp av en vertikal och en horisontell 
axel. Den horisontella axeln sägs, precis som i tidigare studier, beskriva de olika 
inriktningarna inom ämnet, exempelvis bibliometri och IR. Den vertikala axeln sägs 
vara mer intressant då den i denna studie tycks representera det fenomen som studeras, 
det vill säga om fokus ligger på användaren eller artefakter. Dock är det fortfarande 
mycket få författare som får en central placering i kartan, istället tenderar författarna att 
samlas i utkanterna av kartan. Något som föranleder White och McCain att dra 
slutsatsen att informationsvetenskapen saknar en stark central författare som publicerar 
i, och används av, ett flertal av de olika ämnesinriktningarna. 
 
I artikeln hänvisar White och McCain till såväl artikeln av White och Griffith (1981) 
som till den av Persson (1994) och menar att det finns stora likheter mellan de resultat 
som framförs i dessa artiklar och dem som de själva presenterar i den aktuella artikeln 
(White & McCain 1998). 
 
För att sammanfatta dessa tre olika studier kan följande konstateras: I samtliga studier 
finns ämnesinriktningarna citeringsstudier (såsom bibliometri och scientometri) och IR 
starkt representerade. Hur förhållandet mellan de två inriktningarna ser ut skiljer sig 
dock i viss mån studierna emellan. Något som, enligt de olika författarna, kan bero på 
urval och tidsskillnaden mellan studierna. Dessutom drar samtliga tre studier slutsatsen 
att ACA är ett tillförlitligt sätt att studera ett ämnes intellektuella bas på. 

2.4 Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap 
Sedan år 1993 är biblioteks- och informationsvetenskap ett självständigt akademiskt 
ämne på Högskolan i Borås, med såväl grund- som forskarutbildning. År 1999 
förenades dåvarande institutionen Bibliotekshögskolan i Borås med institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap i Göteborg. Därefter går institutionen under 
benämningen institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 
(BHS)13 (Högskolan i Borås 2005c, s. 1). Institutionen är, enligt en granskning gjord av 
Högskoleverket, den största i Sverige inom ämnet både gällande ämnesbredd och 
ämnesdjup. Dessutom är den störst i omfång i fråga om hur mycket undervisning och 
forskning som bedrivs (Högskoleverket 2004, s. 59). 
 
Såväl utbildningen, som forskningen vid institutionen är indelad i fyra olika 
inriktningar, kallade kollegier (nummer 1–4). Kollegieindelningarnas ämnesområden i 
forskning och utbildning korresponderar.  Det finns dock en skillnad i benämningen av 
dessa på de olika nivåerna. I tabell 2.1 anges de olika benämningarna på kollegierna 
(Högskolan i Borås 2005b, s. 1). 

                                                 
13 Hädanefter benämns institutionen biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås även 
som institutionen. 
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Tabell 2.1 Kollegieindelning – Benämningar på de kollegier som ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap är indelat i vid institutionen biblioteks- och informationsvetenskap på 
Högskolan i Borås (Högskolan i Borås 2005b, s. 1). 

 Inriktningar – grundutbildning Inriktningar – forskning 

1 
Bibliotek, kultur och information i ett 
samhällsperspektiv Bibliotek och kulturpolitik 

2 Kunskapsorganisation Information Sharing och kunskaps organisation 

3 
Individers och gruppers interaktion med bibliotek 
och informationssystem Informationssökning och informationsanvändning 

4 
Organisationen och dess informationsresursers 
användning och utveckling Information Management 

 
Enligt uppgifter från personalavdelningen på Högskolan i Borås fanns det 72 anställda 
vid institutionen vid slutet av år 2005. Av dessa 72 tjänster kan åtta klassas som 
administrativ personal. Övriga 64 tjänster va r fördelade på följande sätt: fyra 
professorer, 17 universitetslektorer, 14 doktorander och 29 universitetsadjunkter 
(Högskolan i Borås 2005a).  
 
Varje år, sedan 2001, sammanställs en publikationslista över de publikationer som 
publicerats vid institutionen. Denna lista sammanställs av forskningssekreteraren på 
institutionen. Sammanställningen görs på basis av förfrågningar till forskare om vad de 
har publicerat sedan sist. En sådan förfrågning går ut från forskningssekreteraren tre–
fyra gånger om året (E-post från forskningssektereraren på institutionen). 
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3 Metod och data 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en identifierbar intellektuell bas 
på institutionen biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Ett flertal 
studier har visat att detta med fördel låter sig göras med hjälp av den bibliometriska 
metoden cociteringsanalys (Persson 1991, s. 62). Eftersom cociteringsanalysen 
förutsätter statistiska metoder finns det skäl att hävda att den ger en objektiv bild av 
verkligheten (Persson 1991 s. 51f). Det är dock viktigt att reflektera över detta i varje 
enskild studie som utförs, då grundmaterialets egenskaper alltid påverkar resultatet. 
Trots att cociteringsanalysen ger en bra och rättvisande bild av vad som pågår i 
vetenskapssamhället, är det viktigt att vara medveten om att den enbart ger en förenklad 
bild av verkligheten. Detta kräver medvetenhet om de begränsningar metoden innehar 
utifrån val av forskningsområde (Persson 1991, s. 4). En begränsning då den 
intellektuella basen studeras med hjälp av cociteringsanalys är att resultatet tenderar att 
spegla det som har varit, snarare än det som är. Detta beror på att cociteringsanalysen är 
retroaktiv, på grund av att studieobjektet är citeringar. Således fås lätt ett historiskt 
perspektiv då den intellektuella basen studeras (Persson 1991, s. 61). Eftersom 
cociteringsanalysen är en statistiskt baserad metod krävs ett stort datamaterial för att få 
ett rättvisande resultat (Kärki & Kortelainen 1998, s. 56f; Persson 1991, s. 26). 
 
Dessa begränsningar och förutsättningar gäller även författarcociteringsanalys (ACA). 
McCain har visat på att just författarcociteringsanalys är en bra metod för att kartlägga 
den intellektuella basen. För att belysa detta använde hon sig av två olika metoder för 
kartläggning, dels författarcocitering och dels ytterligare en kvantitativ metod i vilken 
aktuella forskare tillfrågas om den intellektuella basens utseende. Utifrån de data som 
de bägge metoderna genererade skapades likhetsmatriser och två MDS-kartor skapades. 
De båda metoderna visar på liknande resultat, varpå McCain menar att ACA är en bra 
metod för att studera den intellektuella basen (McCain 1986, s. 111, 121). 
 
I denna studie har ACA använts för att studera den intellektuella basen på institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Anledningen till att ACA 
valdes framför vanlig cociteringsanalys var att ACA ger en mer komplett bild av 
ämnesområdet än vad cociteringsanalys på dokumentnivå ger. Detta beroende på att de 
studieobjekt som används vid en ACA är en dokumentsamling, och inte enskilda 
dokument. Detta leder till att datamaterialet som ingår i studien blir större då ett objekt i 
ACA omfattar mer än vad ett objekt i vanlig cociteringsanalys gör (White & Griffith 
1981, s. 164). Eftersom datainsamlingen dessutom skulle ske manuellt var ACA att 
föredra. Då samtliga referenser skulle skrivas in för hand, var det lättare, och mindre 
tidsödande, att enbart inkludera författarnamnen.  
 
Tidigare i uppsatsen har det påtalats att självciteringar bör särskiljas från övriga 
citeringar, då de har en tendens att påverka tidsaspekten i materialet (Smith 1981, s. 90). 
Vi är medvetna om de följder detta kan tänkas få i studien, men avser ändå räkna 
självciteringar som vanliga citeringar. Detta eftersom vi menar att självciteringar är en 
del av den intellektuella basen, då författarna själva utgör en del av ämnesområdet. 
Dessutom kan det vara  intressant att få en viss indikation på hur stor del av det totala 
antalet citeringar som är självciteringar. 
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3.1 Använda databaser 
I detta avsnitt ges en kort genomgång av de olika databaser som använts för att 
möjliggöra ACA studien och tolkningen av denna. Databaserna presenteras i den 
ordning de använts i studien. Hur databaserna använts beskrivs däremot närmare i 
samband med genomgången av de moment de använts för. 

3.1.1 Science Citation Index och Social Science Citation Index 
Science Citation Index (SCI) och Social Science Citation Index (SSCI) är två 
citeringsdatabaser, som tillsammans med en tredje citeringsdatabas går under 
samlingsnamnet Web of Science (Thomson Scientific 2006-04-28a).  
 
SCI finns i två olika versioner, SCI och SCI Expanded (SCIE), versionerna har sitt 
fokus på naturvetenskapliga och tekniska tidskrifter. Skillnaden mellan SCI och SCIE är 
antalet indexerade ämnesområden. Grundversionen indexerar över 100 discipliner, 
medan SCIE täcker in över 150 discipliner (Thomson Scientific 2006-02-06a; 2006-02-
06b). 
 
I SSCI fokuseras det istället på samhällsvetenskapen och dess tidskrifter, där över 50 
olika ämnesområden indexeras. Dessutom finns det en viss överlappning med SCI i 
SSCI, då även ett stort antal världsledande naturvetenskapliga tidskrifter genomsöks för 
att finna artiklar som är relevanta ur en samhällsvetenskaplig synvinkel (Thomson 
Scientific 2006-02-06c). 
 
Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är en del av samhällsvetenskapen och 
indexeras således i SSCI (Thomson Scientific 2006-04-28b). Men för att täcka in även 
artiklar som rör sig i utkanterna av ämnet har även SCI använts.  
 
SCI och SSCI användes i denna studie för att finna utgångspunkten för studien, då 
publikationer från institutionen söktes efter i dessa databaser. Anledningen till att vi 
valde just SCI och SSCI för detta ändamål var att dessa databaser är två välkända 
citeringsdatabaser som ofta används vid citeringsstudier. 

3.1.2 Nordiskt BDI Index 
Nordiskt BDI Index är en nordisk databas som indexerar dokument inom ämnena 
bibliotek, dokumentation och information. Databasen är ett samarbete mellan de 
nordiska bibliotekshögskolorna, där varje land ansvarar för publikationer publicerade i 
respektive land. Databasen indexerar såväl monografier som tidskriftsartiklar, rapporter 
och vetenskapliga arbeten, från 1979 och framåt (Högskolan i Borås 2003).  
 
Nordiskt BDI Index har i denna studie två olika användningsområden. Dels används den 
för insamling av data, men också för tolkning av resultatet av analysen. Anledningen till 
av vi valde att arbeta med Nordiskt BDI Index var att det är en databas som skall 
indexera allt material inom biblioteks- och informationsvetenskap som har utkommit i 
Sverige. 

3.1.3 LISA 
LISA (Library and Information Science Abstracts) är en databas inom ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap, som tillhandahåller bibliografiska poster över publikationer 
inom ämnet. De områden inom biblioteks- och informationsvetenskap som LISA 
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indexerar är informationsvetenskap, publicering, informationsteknologi, online retrieval 
och biblioteksvetenskap. I dagsläget indexerar LISA över 500 tidskrifter, från mer än 60 
länder. För att beskriva dokumenten som indexeras används deskriptorer. Dessa hämtas 
dels från tesaurusen, men även ord som inte finns med i tesaurusen får användas om så 
anses nödvändigt (CSA 2006, s. 3,6). 
 
I denna studie används LISA främst för att tolka de resultat som fåtts fram i 
dataanalysen. Anledningen till att vi valde LISA för detta ändamål var att det är en 
central databas inom ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap, och därför 
borde innehålla flera av de författare som inkluderats i analyserna. 

3.2 Författarcociteringsanalys 
Som modell för den författarcociteringsanalys (ACA) som utfördes i denna studie 
användes det tillvägagångssätt som Katherine W. McCain år 1990 presenterade i 
artikeln Mapping Authors in Intellectual Space: A technical overview, samt den metod 
som Olle Persson tillämpade i studien presenterad i artikeln The Intellectual Base and 
Research Fronts of JASIS 1986–1990 från 1994.  
 
För att ge en överskådlig bild av ACA:n och det tillvägagångsätt som tillämpats i 
studien, delades metoden in i sju steg (se figur 3.1). Indelningen i dessa steg har 
inspirerats av McCains indelning av ACA (1990, s. 434). Vi har dock lagt till ett 
moment, som ursprungligen kommer från Perssons metod. Figur 3.1 är således en 
avbildning av den metod vi tillämpat i den aktuella studien.  

Figur 3.1 De sju stegen i författarcociteringsanalysen (ACA) – inspirerad 
av McCains indelning av ACA (1990, s. 434). Streckad box innebär att steget 
är frivilligt, men rekommenderat. 

Metoden inleddes med urval av författare, följt av datainsamling och standardisering av 
data. Därefter följde steget med skapande av matris och steget med normalisering, något 
som görs för att anpassa materialet till de kommande dataanalyserna. När materialet 
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sedan analyserats var det dags för tolkning av resultatet. De sju stegen beskrivs mer 
ingående nedan, under enskilda rubriker. 

3.2.1 Urval 
Vid inledandet av en ACA väljs de författare ut som skall ingå i analysen. Om syftet 
med analysen är att noga kartlägga ämnesområdet är det viktigt att urvalet av författare 
är mångsidigt, och att författarna som väljs ut representerar hela ämnesområdet. En 
annan möjlighet är att starta studien med en förutbestämd lista av författare, för att 
exempelvis undersöka cociteringsmönster i vissa grupper (McCain 1990, s. 433f).  
 
Eftersom denna studie har som syfte att kartlägga den intellektuella basen på 
institutionen biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, utgick 
urvalsprocessen från publikationer som publicerats av nämnda institution. De författare 
som har citerats i dessa publikationer ligger till grund för den ACA som genomförts, det 
är således dessa författare som studeras. Dessutom, på grund av de publikationslistor 
som publicerats vid institutionen från år 2001 och framåt, infördes en avgränsning i tid, 
nämligen perioden år 2001 till och med det första kvartalet under år 2006. 
Publikationslistorna från institutionen blev alltså, ihop med den lista över publicerade 
doktorsavhandlingar som också tillhandahålls av institutionen, utgångspunkt för 
datainsamlingen. 
 
Anledningen till att just publikationslistorna blev det som kom att ligga till grund för 
vår studie, var att där redan fanns en sammanställning på de publikationer som 
intresserade oss. Ett annat möjligt tillvägagångssätt hade varit att vända sig direkt till 
varje forskare vid institutionen för att få deras version av vad som är publicerat. Men 
eftersom institutionen redan tillhandahåller denna information fann vi det onödigt att 
göra så. Dessutom är vi inte helt säkra på att tillvägagångssättet att fråga forskarna hade 
givit en lika objektiv bild som när publikationslistorna fått styra urvalet. Detta eftersom 
forskarna då själva skulle ha kunnat, direkt eller indirekt, påverka urvalet. 
 
För att få en så tillförlitlig studie som möjligt, har valet gjorts att sträva efter fullständig 
täckning. För att uppnå detta har vi, förutom publikationslistorna, använt oss av 
ytterligare tre källor för att finna dokument, som ej finns upptagna på listorna, men som 
publicerats på institutionen under nämnda period. Dessa tre källor är: databaserna SCI 
och SSCI, nuvarande forskares personliga publikationslistor samt Nordiskt BDI Index. 
Nedan beskrivs hur sökningarna i dessa källor genomförts. 

Sökning i databaserna SCI och SSCI 

Sökningen genomfördes i fältet CI (City). Här söktes på de tre alternativen 
Borås, Boras samt Boraas, med begränsning till den aktuella tidsperioden. Detta 
genererade 433 träffar som undersöktes för att fastställa om de kom från 
institutionen. Enbart träffar som uttryckligen kom från institutionen biblioteks- 
och informationsvetenskap inkluderades. 

Genomgång av nuvarande forskares personliga publikationslistor 

Denna genomgång gjordes med utgångspunkt från den lista av forskare som 
finns tillgänglig på institutionens hemsida. Det är således de forskare som är 
aktiva vid institutionen i nuläget som inkluderats i denna genomgång. Detta har 
gjorts via forskarnas hemsidor, närmare bestämt via de publikationslistor som 
forskarna själva publicerat där. Långt ifrån alla forskare har publikationslistor på 
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sina hemsidor, men de som har sådana inkluderades. Då ett flertal av de 
publikationer som fanns upptagna på forskarnas personliga publikationslistor 
redan fanns inkluderade i institutionens publikationslistor, och således skulle 
blivit dubbletter, gjordes här en filtrering. Enbart unika dokument inkluderades. 

Sökning i databasen Nordiskt BDI-index 

Sökningarna genomfördes i författarfältet på de forskare som i nuläget är aktiva 
vid institutionen. Även här gjordes ett urval redan på genomsökningsstadiet, då 
enbart unika dokument inkluderades. Det vill säga dokument som tidigare fanns 
med i ovan nämnda publikationslistor, från sökningen i SCI och SSCI eller från 
genomgången av forskarnas personliga publikationslistor inkluderades inte. 

 
Resultaten av dessa sökningar gav 421 dokument, dokument som samtliga publicerats 
av forskare verksamma vid institutionen. Dessa dokument fördes upp på en lista som 
sedan blev vår utgångspunkt för datainsamlingen till ACA:n. 

3.2.2 Datainsamling 
Den datainsamling som gjorts för den aktuella studien består av två delar, dels sökning 
efter data och dels inskrivning av den. Insamlingsmaterialet bestod av de referenser som 
förekom i de 421 dokument som enligt urvalet kom att ingå i studien. I figur 3.2 
framställs grafiskt hur datainsamlingen gått till.  

Figur 3.2 Datainsamlingsprocedur – visar hur datainsamlingen delats upp 
och genomförts. 

För att finna de dokument som skall bilda analysmaterialet har följande åtgärder 
vidtagits:  

• sökningar i bibliotekskataloger (via Libris). 
• sökningar i databaser (exempelvis LISA, Samsök och 

Artikelsök). 
• sökningar på Internet (främst via Google). 
• e-mail har skickats ut till de forskare vars publikationer inte 

gått att finna med något av ovanstående hjälpmedel. 

Detta tillvägagångssätt medför att en publikation kunde finnas upptagen i flera av de 
ovanstående källorna. För att undvika att få med sådana dubbletter, granskades först 
dokumentens författare och titlar. Om två dokument, skrivna av samma författare, hade 
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samma/liknande titel, granskades dessa dokuments referenslistor. Vid identiska 
referenslistor klassades dokumenten som dubbletter. 
 
Om referenslista saknades i ett dokument, men texten i dokumentet innehöll löpande 
noter, genomsöktes dessa. Regelrätta hänvisningar ansågs då vara referenser och 
inkluderades i analysmaterialet. Saknade däremot dokumentet helt referenser, 
registrerades det endast som ett dokument utan referenser. Dokument som enbart 
innehöll en referens behandlades på samma sätt. Detta eftersom referenser som 
förekommer enskilt i ett dokument, per definition, inte är cociterade med något annat 
dokument. 
 
Då ett dokument var en del i en monografi där monografins samtliga referenser var 
samlade till slutet av densamma, genomsöktes det aktuella dokumentet för att finna 
referenser. Därefter söktes dessa upp i den gemensamma referenslistan och inkluderades 
i analysmaterialet. 
 
Referenser till dokument som saknar uppenbara författare exkluderades. Detta gällde 
exempelvis dokument som Statens Offentliga Utredningar (SOU) eller hänvisningar till 
företag/organisationer. 
 
Av de 421 dokument som identifierades som dokument som publicerats under den, för 
studien, aktuella tidsperioden återfanns 398 dokument. Av dessa dokument var 46 
dubletter och 125 saknade referenser. Således återstod en mängd av 227 dokument vars 
referenser kom att ingå i studien. Mer information om detta återfinns i appendix 1. 
 
Varje dokument som ingår i analysmaterialet tilldelades ett löpande indexnummer, 1–n. 
Dokumenten registrerades i en Excel- fil med information om indexnummer, författare, 
titel, årtal, publiceringstillfälle, typ av dokument samt hur dokumentet kom till vår 
kännedom. 
 
Från referenslistorna skrevs samtliga författarnamn in manuellt i ett dokument, kallat 
”datainsamling”. Eftersom materialet skulle användas till en författarcociteringsanalys 
var det enbart författarnamnen i referenserna som var relevanta, och därmed skrevs 
endast källdokumentets indexnummer följt av författarnamnet in. Ett utdrag ur 
datainsamlingsfilen finns i figur 3.3. 

Figur 3.3 Urdrag ur datainsamlingsfilen – siffran är indexnumret som 
visar från vilket dokument referensen kommer, och namnet är författaren som 
citeras i det aktuella dokumentet. 

Det bör poängteras att samtliga referenser skrevs in manuellt. Detta trots att 
referenserna till de dokument som återfunnits via SCI och SSCI, redan fanns 
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tillgängliga elektroniskt, och sålunda skulle kunna ha infogats i analysmaterialet 
automatiskt. Anledningen till att vi valde att inte infoga dem är att trots att SCI och 
SSCI indexerar samtliga författare i en referens, är enbart första författaren tillgänglig 
vid nedladdning av referenser (Thomson Scientific 2006-02-28). Att infoga dessa 
referenser är något som skulle ha försvagat analysmaterialet, varför beslutet togs att 
samtliga referenser, alltså även de som fanns tillgängliga i SCI och SSCI, skulle skrivas 
in manuellt. 

3.2.3 Standardisering av data 
Då samtliga dokuments referenser samlats in, bearbetades dessa för att finna 
stavningsvarianter och standardisera dessa. Detta för att undgå att de behandlas som 
olika författare. Ett exempel på detta är Tom Wilson, som ibland angavs som WILSON T, 
ibland som WILSON TD. Materialet bearbetades så att enbart WILSON T förekom. Vid val 
av vilken författarrepresentation som skulle tillämpas, föredrogs den vanligast 
förekommande. Detta förutsatte dock att det inte fanns två författare bakom samma 
benämning. Vid fall som varit oklara härleddes namnen tillbaks till respektive 
referenslista för ytterligare information. Om detta inte kunnat ge klarhet i fallet, utfördes 
vidare sökningar, antingen med hjälp av Google eller passande databas. 

3.2.4 Skapande av matris 
Nästa steg i ACA:n var att analysera det analysmaterial som samlats in från de utvalda 
dokumenten. För att kunna göra en datamatris, som är övergången till den närmare 
analysen av materialet, skapades först en frekvenstabell över de författare som var högst 
citerade. Innan frekvenstabellen skapades togs samtliga dubbletter av citeringar bort ur 
materialet. Detta innebär att materialet bearbetades så att författare som förekommit 
flera gånger i ett dokuments referenslista reducerades till att enbart ha en citering från 
varje aktuellt dokument. Frekvenstabellen används även till att besvara frågan om vilka 
författare som citerats av flest dokument i studien.. Den matris som skapades utifrån 
frekvenstabellen inkluderar de författare som överstiger det satta minimivärdet för 
mottagna citeringar. Som tidigare påpekats är detta en metod som hämtats från de 
studier som McCain och Persson tidigare utfört (McCain 1990; Persson 1994). 
 
I tabell 3.1 framställs en rådatamatris där fyra olika författares cociteringsstyrka 
förevisas. Genom att använda en sådan matris blir det lätt att utläsa hur många 
cociteringar ett författarpar kan tillgodoräkna sig (McCain 1990, s. 435). Antalet 
cociteringar kan variera från noll, då ingen ännu använt de två författarna ihop, till flera 
hundra, då författarna ofta används tillsammans. (White & Griffith 1982, s. 258). 
 

  Författare A Författare B Författare C Författare D 

Författare A 0 66 23 37 

Författare B 66 0 24 39 

Författare C 23 24 0 86 

Författare D 37 39 86 0 

Figur 3.4 Datamatris  – visar cociteringsstyrkan för sex olika författarpar. 
Baseras på figur 2 i McCains artikel (1990, s. 435). 

3.2.5 Normalisering av data 
Nästa steg i proceduren är normalisering av data. Momentet är dock inte nödvändigt, 
utan det går även att fortsätta direkt till nästa steg i ACA:n. Fördelen med att 
normalisera är att varje författare tilldelas ett mer rättvist värde. I denna studie 
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genomfördes normaliseringen genom användning av likhetsmåttet Saltons cosine. Detta 
mått normaliserar dock inte de olika referenslistornas längd, utan enbart 
cociteringsfrekvensen. Saltons Cosine är dock ett beprövat och accepterat sätt att 
normalisera data inom bibliometin (Ahlgren, Jarneving & Rousseau 2003, s. 556).  
 

Definionen av Saltons cosine lyder: 
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=),( jiSs cociteringsfrekvens mellan dokument i och dokument j. 
=),( jicoc antal cociteringar mellan dokument i och dokument j. 

=)(icit antal citeringar för dokument i. 
=)( jcit antal citeringar för dokument j. 

 
Saltons cosine fungerar på följande sätt: om författare i och författare j är cociterade 
minst en gång, antar Saltons cosine ett värde större än noll men mindre eller lika med 
ett. Om författare i och författare j aldrig cociterats, antar saltons cosine värdet noll. Om 
författare i och författare j är cociterade varje gång författarna citeras, antar Saltons 
cosine värdet 1 (Egghe & Rousseau 1990, s. 289). 

3.2.6 Analys 
För att avspegla relationerna mellan elementen i datamatrisen på ett överskådligt sätt, 
finns diverse olika metoder att tillämpa. De tre vanligaste är klusteranalys, faktoranalys 
och MDS (Multi Dimensional Scaling). Samtliga dessa tre metoder utgår ifrån likheter 
eller skillnader mellan de objekt som analyseras, och kan användas var för sig eller i 
kombination med varandra (McCain 1990, s. 437, 440).  

Klusteranalys 

Klusteranalys är ett sätt att gruppera objekt i olika kategorier, på basis av deras 
likhet. Objekten klassificeras automatiskt enligt en förutbestämd algoritm, detta 
leder till att indelningen blir mer objektiv än om klassificeringen gjorts manuellt 
av en mänsklig katalogisatör, då risken för subjektivitet är större (Everitt, Landau 
& Leese 2001, s. 4). Tanken med klusteranalysen är att organisera ett antal 
objekt i kluster så att objekten har störst likhet med de andra objekten i samma 
kluster, men så lite likhet som möjligt med objekt i andra kluster. Detta gör att 
klustret som sådant fungerar som en beskrivning av sig självt. Objektens 
inbördes likhet förklarar vad klustren står för. Metoderna för att göra så är många 
och fungerar på olika sätt (StatSoft 2006a). Två huvudkategorier av metoder för 
klusteranalys är hierarchical agglomerative samt hierarchical divisive. Den 
förstnämna bygger upp sina kluster från enskilda objekt, medan den sistnämnda 
utgår från ett stort kluster som delas upp i mindre kluster. De flesta av de 
metoder som används för klusteranalys tillhör huvudkategorin hierarchical 
agglomerative. Den enklaste av de metoder som ingår i denna huvudkategori är 
single link clustering. För att genomföra en single link clustering skapas en 
matris med avståndsmått (i detta fall antalet cociteringar) för olika objekt. 
Metoden inleder klustringen med att para ihop de två objekt som är mest lika 
varandra till ett kluster, det vill säga de två objekt som har det minsta 
avståndsvärdet i matrisen bildar ett kluster. Nästa steg är att lokalisera de två 
objekt som nu har det näst minsta avståndsvärdet, varpå dessa bildar ett kluster, 
och så vidare. Om det minsta avståndet mellan två objekt är det mellan ett objekt 
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som redan ingår i ett kluster och ett objekt som inte ingår i ett kluster, binds det 
oklustrade objektet till det aktuella klustret. Denna procedur fortgår sedan tills 
dess att alla objekt ingår i ett enda kluster. En egenskap hos klusteranalys är att 
objekt enbart kan placeras i ett kluster. Således kommer varje objekt enbart 
förekomma en gång, i det kluster som passar objektet bäst (Aldenderfer & 
Blashfield 1984, s. 35f). För att bedöma likheten mellan de olika objekten 
används någon form av likhetsmått, exempelvis Saltons cosine eller Pearsons r, 
(Aldenderfer & Blashfield 1984, s. 16f, 22; Egghe & Rousseau 1990, s. 289). 

Faktoranalys 

I faktoranalys bildar de objekt som ingår i analysen ett antal faktorer, där 
samtliga objekt ingår i samtliga faktorer. Faktorerna kan liknas vid grupper, och 
är färre till antalet än ursprungsobjekten. Varje objekt tilldelas ett värde för varje 
faktor som visar hur stor likhet det har med de andra objekten. Om objektets 
värde inte överstiger det satta tröskelvärdet utesluts objektet ur faktorn.  
 
En stor poäng med faktoranalys är att ett objekt kan vara delaktigt i flera faktorer 
samtidigt, något som skiljer faktoranalysen från klusteranalysen. I och med detta 
ges en mer komplex bild av området som studeras, då objekten tillåts visa olika 
egenskaper, och inte enbart den mest framträdande egenskapen. Inom ACA är 
det författarna som utgör objektet och faktorerna bildas således av författare. 
Värdet som varje författare får beräknas på grundval av författarens cociteringar 
med de övriga författarna i faktorerna (McCain 1990, s. 440). 

Multi Dimensional Scaling (MDS) 

MDS är en teknik som används för att finna mönster och underliggande 
relationer mellan objekt. Utgångspunkten för MDS-analysen är objektens 
inbördes avstånd. Avståndet mellan objekten har en negativ korrelation till 
likheten mellan objekten. Ju större avståndet mellan två objekt är, desto mindre 
är likheten mellan dessa objekt. Likaså ju mindre avståndet är, desto större är 
likheten mellan objekten. Resultatet av en MDS är en visualisering, oftast kallad 
en MDS-karta, av studieobjekten och dess inbördes relationer. En MDS-karta 
kan sträcka sig genom en eller flera dimensioner. Hur många dimensioner MDS-
kartan täcker in beror på ett flertal olika faktorer, bland annat hur presentationen 
av studien skall göras. Vanligast är en tvådimensionell karta, då denna typ av 
MDS-karta är lättare att tolka vid skriftliga rapporteringar. Dessutom kan 
ytterligare dimensioner försvåra tolkningen av materialet (StatSoft 2006b). 
 
Ett av de första stegen i en MDS-analys är skapandet av en avståndssmatris. 
Denna matris baseras på de data som beskiver objektens inbördes relationer och 
kommer således att innehålla avståndsmått för de objekt som ingår i analysen. 
Utifrån dessa avståndsmått placeras objekten ut i det antal dimensioner som 
förvalts. För att objekten skall få placeringar som är så väl överensstämmande 
med avståndsmåtten som möjligt, arrangeras objekten om i dessa dimensioner, 
tills en optimal konfiguration hittats. För att veta när så är fallet, tillämpas ett 
mått på hur väl en given konfiguration representerar den underliggande datan. 
Detta mått kallas för stressvärde, och visar alltså på hur väl den skapade MDS-
kartan överrensstämmer med den ursprungliga avståndssmatrisen. Ju färre 
dimensioner som används, desto svårare är det att finna en optimal 
konfiguration. Att ge riktlinjer för vad som är ett acceptabelt stressvärde är svårt, 
eftersom det beror på ett antal olika faktorer, exempelvis antal dimensioner och 
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karaktären på studieobjekten. Det ideala värdet är dock 0, då detta innebär att 
distansmatris och MDS-karta stämmer överens till fullo (StatSoft 2006b; Manly 
1994, s. 170f).  
 
Inom ACA är det vanligt att använda MDS för visualisering av likheter mellan 
de författare som studeras. Det rekommenderade antalet dimensioner för MDS-
kartor som visualiserar cociteringsdata är två. Detta eftersom tvådimensionella 
kartor är lättare att få en överblick över än de kartor som innehåller fler 
dimensioner. Författare som är centrala inom ämnesområdet, det vill säga 
författare som cociterats med många andra författare, placeras i mitten av MDS-
kartan. Författarnas inbördes placeringar visar på hur lika varandra de är. Ju mer 
cociterade författarna är, desto närmare varandra placeras de (McCain 1990, s. 
437ff). Ett vanligt sätt att tolka MDS-kartan är att studera dess dimensioner, 
något som görs utifrån de horisontella och vertikala leden i densamma. Dessa led 
får sedan representera olika inriktningar i forskningen, exempelvis 
ämnesinriktning eller metodinriktning. Vanliga tolkningar för de olika 
dimensionella leden är kvalitativ–kvantitativ, hård–mjuk och mer eller mindre 
matematisk (White & McCain 1998, s. 329; White 1990, s. 85). Inriktningarna 
tolkas utifrån de ämnesområden och författargrupperingar som kan identifieras 
på MDS-kartan. Dessutom kan varje författares totala citeringsfrekvens indikeras 
på olika sätt i kartan. Vad gäller stressvärde i samband med MDS-kartor som 
visualiserar ACA bör det, enligt McCain, inte överstiga 0,2 (1990, s. 437f). 

I denna studie har två av metoderna tillämpats, nämligen klusteranalys och MDS. 
Anledningen till att dessa två valts är att de kompletterar varandra på ett bra sätt och ger 
en bra och överskådlig bild av materialet. Något som hade varit intressant om 
faktoranalys tillämpats, är att de författare som analyserats kunnat bli placerade i olika 
faktorer, vilket skulle ha gett en indikation på författarens bredd inom ämnet. 
 
Klusteranalysen av materialet är utförd i programmet BibExcel14, och det är således den 
klusterrutin som finns inbyggd i detta program som tillämpats. Den matris som 
klusteranalysen baserades på innehåller 238 olika författare. Anledningen till att det 
blev just 238 författare som inkluderades i klusteranalysen beror på att vi valde att sätta 
gränsen för inkludering vid minst fem mottagna citeringar. Klusterrutinen i BibExcel är 
en form av single link-metoden, skapad av Olle Persson, och omnämnd som Perssons 
Party Clustering (se Appendix 2). Denna klustringsrutin användes dessutom i Perssons 
studie från 1994 (s. 34). Resultatet av klusteranalysen blir ett antal distinkta kluster som, 
av programmet, beskrivs genom att varje författare tilldelas ett numeriskt värde som 
anger antalet cociteringslänkar15 till andra författare i klustret som använts under 
skapandet av klustret. Detta ger en approximativ bild av hur central en författare är i ett 
visst kluster.16. 
 

                                                 
14 BibExcel är ett program som fungerar som en verktygslåda vid bibliometriska studier. Programmet är 
utvecklat av Olle Persson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, som arbetar i 
forskningsgruppen Inforsk (The Information Research Group), vid Sociologiska institutionen på Umeå 
Universitet (Persson 2006). 
15 En cociteringslänk mellan ett författarpar, A och B, utgörs här av den normaliserade 
cociteringsfrekvensen för A och B. 
16 Bibexc el presenterar dock endast antalet länkar som utnyttjas vid klustringen – inte samtliga länkar 
mellan objekt i ett kluster. 
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MDS-analysen är även den utförd i BibExcel, med MDS-rutinen ALSCAL. Samtliga 
program som kan skapa MDS-kartor har en viss begränsning för hur många objekt som 
kan inkluderas i visualiseringen. Då vi använt oss av programmet BibExcel innebär det 
att vår karta kan visualisera maximalt 75 författare, då detta är den begränsning som 
finns inbyggd i programmet. Det är dock så att ju fler författare som ges utrymme på 
MDS-kartan, desto svårare blir kartan att tyda. Detta beroende på att fler författare då 
skall finna en optimal plats i MDS-kartan. Med anledning av detta gjordes ett urval av 
författarna på grundval av deras citeringsfrekvens. Detta resulterade i 59 författare som 
inkluderades i MDS-analysen, där varje författare hade en minsta citeringsfrekvens på 
minst 1017. 

3.2.7 Tolkning 
Att tolka resultatet från analysdelen i ACA handlar om att läsa ut vilka kluster som 
existerar i materialet, det vill säga vilka ämnesområden som de olika klustren 
representerar. Detta görs lättast om personen som utför tolkningen är väl insatt i ämnet 
som studerats, då ges också störst möjlighet till ett pålitligt resultat (McCain 1990, s. 
441; Kärki & Kortelainen 1998, s. 15). Eftersom vår kunskap inom ämnet är begränsad, 
då vi endast studerat det i två år, har tolkningen tagit lång tid. Varje författare har 
studerats noga utifrån publikationer och personliga hemsidor. Nedan beskrivs mer 
ingående hur tolkningen av såväl kluster som MDS-karta genomförts. 

Tolkning av kluster 
För att tolka de kluster som skapats i analysen har författarnamnen använts som 
övergripande etiketter för de ämnesområden som författarna är verksamma inom. För att 
få insikt i vad de olika författarnamnen står för har de publikationer som finns 
indexerade i LISA granskats utifrån titlar och ämnesord. Dessutom har författarnas 
personliga uppgifter om ämnesområde tagits i beaktande, dessa har sökts upp via 
författarnas hemsidor på Internet. Då vissa författare saknar hemsidor, antingen på 
grund av att de ej längre finns i livet, eller på grund av att de i dagsläget inte har en 
permanent befattning i arbetslivet, har andra metoder använts för att få en övergripande 
bild av författaren. Detta inkluderar sökningar i Nationalencyklopedin och Nordiskt 
BDI Index. Om en författare inte gått att finna över huvud taget, det vill säga varken i 
LISA, Nordiskt BDI Index eller vid sökningar på Internet, har författarens 
ämnesinriktning tolkats utifrån de publikationer som använts av forskarna på 
institutionen. Just tolkning utifrån de citerade publikationernas titlar tar McCain upp 
som ett tillvägagångsätt för tolkning (McCain 1990, s. 442). Eftersom det är just dessa 
publikationer som är orsaken till att författaren i fråga är med i studien, anser vi att det 
är ett godtagbart tillvägagångssätt. Utifrån de sökningar som gjorts på författarnamnen 
har vi tilldelat författarna ett antal ämnesord som beskriver vilka forskningsområden 
som de kan sägas representera. Vår ambition har här varit att täcka in författarens hela 
forskningsintresse. Vi gör inget anspråk på att de forskningsområden som tagits med är 
likvärdiga vad gäller bredd, djup eller storlek. De ämnesord som tagits med säger enbart 
att författaren i någon mån kan sägas vara aktiv inom ämnet. Ämnesorden anges 
antingen på engelska eller svenska, beroende på vilket språk som varit övervägande vid 
ovan nämnda sökningar. Vid två tillfällen under författartolkningen har det framkommit 
att författarnamnet representerar fler än en person. Därför har dessa författare inte 

                                                 
17 Notera att citeringsfrekvensen utgörs av det antal dokument som citerar en författare. Detta för att 
cociteringsstyrkan skall kunna beräknas som antalet dokument där två författare, A och B, 
samförekommer eftersom avsikten i denna studie har varit att följa den traditionella ACA -metoden. 
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medtagits i tolkningen av klustren, de finns dock listade i författartolkningen. 
Listningen av författarna, och de ämnesord de tilldelats, finns i Appendix 3.  
 
I McCains artikel (1990) påtalas att titlarna till de publikationer som publicerats av 
författarna i cociteringsanalysen kan utgöra en grund för tolkning av klustern (s. 442). 
Anledningen till att vi valt att kombinera olika tillvägagångssätt för sökning av 
information till författartolkningen, är att skapa en så komplett bild av författaren som 
möjligt. Vi ville inte låsa oss vid ett tillvägagångssätt, eftersom detta kanske skulle ge 
en missvisande bild av författaren. Dessutom fanns det ett antal författare som inte 
fanns indexerade i LISA. Varje enskilt tillvägagångssätt har dessutom sina egna 
svagheter, något som vi hoppats kunna kompensera för genom att kombinera flera olika 
tillvägagångssätt. Exempelvis kan publikationers titlar ofta vara oprecisa eller 
metaforiska, något som skulle försvåra tolkningen.  
 
Då klustren sedan tolkats har författartolkningarna varit utgångspunkten. Utifrån dessa 
har ämnesorden studerats, och kombinerats, för att finna det centrala temat i klustret. 
Extra hänsyn har tagits till de författare som är tongivande i klustret, det vill säga 
hänsyn har tagits till det värde på författarens betydelse som angivits i och med 
klustringen (se kapitel 3.2.6) Då det inte varit möjligt att se något övergripande tema i 
klustret, har de tongivande författarna fått en mer avgörande roll i ämnesbestämningen 
av klustret. 

Tolkning av MDS-karta 
Då MDS-kartan tolkats har vi utgått från de olika författarnas individuella 
ämnesområden. Här har vi använt oss av de författartolkningar som gjorts för att tolka 
klustren. Därefter har författarnas placering på kartan studerats, inklusive författarnas 
placering i relation till varandra. Om flera författare med liknande ämnesinriktning 
fanns placerade i närheten av varandra identifierades detta som ett ämnesområde, och 
författarna markerades på MDS-kartan. 
 
Nästa steg i tolkningen av MDS-kartan var att granska dimensionerna, det vill säga de 
horisontella och vertikala leden. Vi försökte här se några tendenser till någon av de 
forskningsinriktningar McCain menar är ofta förekommande i MDS-kartor, exempelvis 
kvalitativ–kvantitativ eller hård–mjuk (1990, s. 85). 

3.3 Jämförelse med tidigare studier 
De tre studier som används för att representera den intellektuella basen för biblioteks- 
och informationsvetenskap är: White och Griffiths Author cocitation: A Literature 
Measure of Intellectual Structure från 1981, Perssons The Intellectual Base and 
Research Fronts of JASIS 1986–1990 från 1994 och White och McCains Visualizing a 
Discipline: An Author Cocitation Analysis of Information Science, 1972–1995 från 
1998. Den bild av ämnets intellektuella bas som dessa studier förmedlar jämförs sedan 
med den bild av den intellektuella basen hos institutionen som vår studie gett. 
Anledningen till att vi valt dessa studier att jämföra våra resultat med är att de är studier 
utförda av erkända forskare inom ämnet.  
 
Två av de tidigare studierna är, enligt författarna, utförda inom ämnet 
informationsvetenskap. Detta är studierna av White och Griffith samt studien av 
Persson. I den förstnämnda av dessa studier är studieobjekten nyckelförfattare inom 
ämnet informationsvetenskap. Där ges ingen närmare beskrivning av vad som 
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ämnesområdet informationsvetenskap inbegriper. I studien av Persson är studieobjekten 
författare som publicerats i tidskriften JASIS. Denna tidskrift publicerar artiklar som 
behandlar ämnena skapande, insamling, representation, lagring, spridning och 
återfinning av information, samt frågor som behandlar informationsförmedlingar (Wiley 
InterScience 2006). Således nämns ingenting om ämnesområdet bibliotek explicit. Den 
tredje studien, utförd av White och McCain, studerar såväl informationsvetenskap, som 
biblioteks- och informationsvetenskap, då dessa ämnen är likvärdiga enligt författarna. 
Med tanke på att två  av studierna inte explicit studerar ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap, är detta något som bör tas i beaktande vid jämförelserna mellan 
de resultat dessa studier producerat och de resultat som blir vår studies resultat. 
 
För att få klarhet i denna fråga, har vi valt att titta närmare på hur de respektive termerna 
definieras i olika uppslagsverk. De uppslagsverk vi valt att använda oss av är 
Encyclopædia Britannica och Harrod’s librarians’ glossary and reference book. Dessa 
två uppslagsverk har olika definitioner av begreppen. Enligt Encyclopædia Britannica 
är informationsvetenskapen överordnad biblioteksvetenskapen. Således är 
biblioteksvetenskapen en del av informationsvetenskapen, och det finns ingenting som 
heter biblioteks- och informationsvetenskap (Encyclopædia Britannica 2006). Enligt 
Harrod’s librarians’ glossary and reference book är dock förhållandet det motsatta. Här 
är informationsvetenskapen underordnad ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
(Prytherch & Harrod 2005, s. 418). Detta kan möjligtvis bero på att ett av 
uppslagsverken är ett biblioteksspecifikt uppslagsverk, medan det andra är ett 
uppslagsverk med generell inriktning. Således är det svårt att avgöra de exakta 
gränserna mellan de två ämnena. Därmed menar vi att det visserligen finns vissa 
problem med de jämförelser vi avser göra. Men då vi nu är medvetna om den rådande 
problematiken, och att termerna tycks vara oklara även generellt, anser vi att 
jämförelserna dock går att göra.  
 
Vid diskussionen av våra resultat i förhållande till de tidigare studierna har vi tagit 
utgångspunkt i MDS-karta och klusterindelning. Utifrån dessa huvudpunkter diskuteras 
sedan de olika resultaten och aspekterna på dem. Då en av de tidigare studierna, White 
och McCain 1998, inte utförligt redovisar resultaten av den klusteranalys som 
genomförts, utan enbart refererar till klusterresultatet i samband med andra resultat, har 
vi valt att inte jämföra våra klusterresultat med White och McCains. Men eftersom 
White och McCain också använder sig av faktoranalys kommer våra kluster jämföras 
med de faktorer som framkommit. Vi anser inte att detta är något problem eftersom 
fokus ligger på ämnesinriktningarna för, och inte författarna i, de olika faktorerna. 
Dessutom hålls diskussionen på en övergripande nivå, där de mer generella 
ämnesinriktningarna för faktorerna och klustren diskuteras. 
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4 Analys 
Detta kapitel är avsett att presentera de resultat som ACA:n gett, men också att tolka 
och analysera dessa resultat. Först presenteras en tabell över hur de olika kollegierna på 
institutionen publicerat, det vill säga hur stor del av det totala antalet publikationer som 
kan härledas till respektive kollegium. Därefter presenteras en tabell över de 50 högst 
citerade författarnas citeringsfrekvens 18, samt en analys av denna. Nästa avsnitt ägnas åt 
presentation, tolkning och analysering av de kluster som klusteranalysen resulterat i. 
Vidare presenteras och analyseras MDS-kartan. Slutligen jämförs resultaten från 
klusteranalys och MDS med tidigare studiers resultat. 

4.1 Sammanställning av publikationsursprung 
För att ge en bättre bild av det analysmaterial som samlats in, och hur det speglar 
forskningsverksamheten vid institutionen, presenteras här en tabell över hur mycket 
respektive kollegium, har publicerat. I tabell 4.1 redovisas hur analysmaterialet härrörs 
till de olika kollegierna, det vill säga hur många publikationer respektive kollegium 
bidragit med till analysmaterialet. Tabellen beskriver analysmaterialet dels då enbart ett 
kollegium får tillgodoräkna sig publikationen19 (förstekollegium), och dels då samtliga 
kollegier som medverkat till en publikation ges likvärdigt erkännande (samverkande 
kollegier). Siffrorna i tabellen visar att det är en relativt jämn fördelning av 
publikationerna över de fyra olika kollegierna. 

Tabell 4.1 Publikationsursprung  – tabellen visar kollegiernas 
publiceringsverksamhet i siffror från år 2001 till och med första kvartalet år 2006. 
Kolumnen Förstekollegium visar hur många publikationer som varje kollegium 
publicerat då enbart ett kollegium får tillgodoräkna sig publikationen. Kolumnen 
Samverkande kollegier visar antalet publikationer då samtliga kollegier som 
medverkat till en publikation ges likvärdigt erkännande. 

Kollegium  Forskningsområde  
Förste-
kollegium  

Samverkande 
kollegier 

1 Bibliotek och kulturpolitik 58 61 

2 Information Sharing och kunskapsorganisation 62 62 

3 Informationssökning och informationsanvändning 62 69 

4 Information Management 45 55 

  Summa 227 247 

4.2 Författares mottagna citeringar 
Antalet författare som kom att ingå i ACA:n är 4049 stycken. Av dessa författare hade 
cirka 66 % (2691 stycken) enbart blivit citerade i ett dokument. Cirka 19 % (757 
stycken) av författarna hade blivit citerade i två dokument, och cirka 6 % (229 stycken) 
hade blivit citerade i tre dokument. Detta utgör en andel på 91 % av författarna som 
blivit citerade i maximalt tre olika dokument. Det är viktigt att observera att antalet 
citeringar beräknas på dokumentsbasis. Det vill säga om en författare blivit citerad flera 
gånger i ett och samma dokument, räknas detta ändå enbart som en citering.  
 

                                                 
18 En tabell över hur många dokument som citerat respektive författare, det vill säga citeringsfrekvens på 
dokumentnivå. 
19 Det kollegium som får tillgodoräkna sig publikationen är det kollegium som den författare som nämns 
först verkar inom.  
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Här presenteras en frekvenstabell över de 50 högst citerade författare i studien (tabell 
4.2) 

Tabell 4.2 Frekvenstabell över de 50 högst citerade författarna  – antalet mottagna 
citeringar som anges i tabellen inkluderar självciteringar. Citeringsantalet visar hur många 
dokument som citerat respektive författare. Författare som var aktiva vid institutionen under 
den aktuella perioden har markerats med en asterisk(*). 

Antal 
citeringar Författare 

Antal 
citeringar Författare 

Antal 
citeringar Författare 

35 HJØRLAND B* 17 WORMELL I* 12 ABBOTT AD 
30 LIMBERG L* 17 TALJA S 12 BUDD JM 
29 WILSON T* 16 JOHANNISSON J* 12 BELKIN NJ 
28 KUHLTHAU CC 16 VAKKARI P 12 TUOMINEN K 
25 SELDÉN L* 15 TORSTENSSON M* 12 SOLOMON P 
22 WILSON P 14 SAVOLAINEN R 11 DAHLSTRÖM M* 
22 INGWERSEN P 14 AUDUNSON R 11 MARCH JG 
21 BUCKLAND MK 14 PERSSON O 11 JÄRVELIN K 
20 SUNDIN O* 13 BROWN JS 11 ENMARK R 
20 HÖGLUND L* 13 SJÖLIN M* 11 MCGUIGAN J 
19 HANSSON J* 13 SARACEVIC T 11 LEVY DM 
19 SÄLJÖ R 13 DERVIN B 11 WINTHER- 
19 SONNENWALD DH* 13 DUGUID P   JØRGENSEN M 
18 KLASSON M* 13 SKOT-HANSEN D 11 MANGSET P 
18 VESTHEIM G* 12 BRUCE C 11 MCCAIN KW 
18 JARNEVING B* 12 FROHMANN B 10 CASTELLS M 
17 NILSSON S 12 ALBRECHTSEN H 10 BYSTRÖM K* 

 
Som synes är B Hjørland den mest citerade författaren, med citeringar från 35 stycken 
av de 227 dokument som ingick i studien. Näst mest citerad är L Limberg, och på tredje 
plats kommer T Wilson. Samtliga dessa författare är professorer och aktiva vid 
institutionen, Wilson och Hjørland är dock gästprofessorer. Av samtliga författare i 
frekvenstabellen är 17 aktiva vid institutionen, det vill säga 34 %.  
 
Att författare som verkar inom institutionen är så pass återkommande kan bero på flera 
faktorer. En av de bidragande orsakerna är självciteringar, något som forskare använder 
för att visa och bygga vidare på resultat de tidigare publicerat (Merton 1988, s. 621). En 
annan orsak till att forskare från institutionen är så pass väl representerade på denna 
frekvenslista kan vara att tillgänglighetsaspekten som Smith tar upp. Det vill säga att 
forskare tenderar att välja material att citera ur bekvämlighetssynpunkt, snarare än ur 
kvalitetssynpunkt (Smith 1981, s. 88). Eller att forskare inom institutionen är väl insatta 
i varandras arbete, och således har stor kunskap om kollegors arbeten. En annan tänkbar 
faktor till varför institutionens medarbetare är så högt representerade på frekvenslistan 
är att institutionen är den största i Sverige inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
Ett annat sätt att se dessa citeringar är som självciteringar till den egna institutionen. En 
anledning till att sådana förekommer kan vara att fo rskarna vill premiera, och 
synliggöra, den egna institutionen och dess forskare. Eller att forskarna vid institutionen 
helt enkelt publicerar det bästa möjliga materialet inom sina respektive ämnen, och 
därmed mottar många citeringar från andra forskare inom institutionen. 
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Vid granskning av vilka ämnen det är som representeras på listan av de olika författarna 
visar det sig att flest författare ansluter sig till ämnesområdet användarstudier, följt av 
ämnesområdena biblioteksstudier20, IR, bibliometri och kulturvetenskap/kulturpolitik. 

4.3 Tolkning och analys av kluster 
I detta avsnitt presenteras de kluster som genererades i och med den genomförda 
klusteranalysen ihop med de tolkningar som gjorts på basis av författartolkningarna i 
Appendix 3. Efter att samtliga kluster, och dess tolkningar, presenterats görs en 
sammanställning av klusterindelningen. Denna följs av en analys av klusterindelningen 
och dess tolkning, med avseende att svara på syfte och frågeställning. 

4.3.1 Tolkning av kluster 
Samtliga 238 författare som ingick i klusteranalysen blev indelade i något kluster. 
Antalet kluster som bildades är 23 stycken. Det största antalet författare i ett kluster är 
27 stycken, och det minsta antalet författare i ett kluster är tre stycken.  

Kluster 1 – Vetenskapligt samarbete inom nanofysik 

WASHBURN S 4; OLSON JS 3; FALVO MR 3; TAYLOR RM 3; ERIE DA 2; 
SUPERFINE R 2; FINHOLT T 2; BROOKS FP 2; GUTHOLD M 2; 
ORLIKOWSKI W 2; SONNENWALD DH 2; PAULSON S 1; STAR SL 1; 
KRAUT RE 1; MATTHEWS WG 1; OLSON GM 1; 
 
Klustret består av 16 olika författare, varav författaren S Washburn är den mest 
tongivande. De övergripande ämnen i detta kluster är datavetenskap, fysik och en 
viss mån av informations- eller kommunikationsvetenskap. Framträdande är 
också att inom dessa ämnen är det människa-datorinteraktion, visualisering, 
nanofysik och mikroskopi. Om Washburn granskas separat är det just 
datavetenskap (virtual reality interface till instrument) och fysik (nanofysik och 
utveckling av nya instrument). Av detta tycker vi oss kunna utläsa att kluster 1 
handlar om utveckling av just nya instrument, och interface till detta. Troligtvis 
instrument som kommer att vara till nytta inom fysiken, eller närmare bestämt 
nanofysiken. Det torde således handla om någon form av mikroskåp.  
 
Händelsevis råkar det vara så att ett flertal av författarna i klustret är involverade 
i Nanoscale Science Research Group, en forskningsgrupp som bland annat 
arbetar med projektet nanoManipulator. Detta projekt har resulterat i ett interface 
till ett mikroskåp som möjliggör studier och manipulation av material på 
nanonivå Nanoscale Science Research Group (2006). En av de forskare som var 
delaktiga i projektet, DH Sonnenwald, är verksam vid institutionen. Detta tycks 
vara anledningen till att ett kluster med inriktning mot nanofysik skapats i en 
studie av den intellektuella basen vid institutionen för biblioteks- och 
informtionsvetenskap på Högskolan i Borås. Eftersom en av Sonnenwalds 
ämnesspecialiteter är vetenskapligt samarbete anser vi att vi kan dra slutsatsen att 
detta är en viktig del i klustret. 

                                                 
20 Biblioteksstudier används i uppsatsen som en beskrivning av forskning som inriktar sig mot biblioteket 
som institution, det vill säga forskning som rör bibliotekets historia, bibliotekets roll i samhället och så 
vidare. 
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Kluster 2 – Sjuksköterskors informationsbeteende 

EVETTS J 5; TRAYNOR M 5; CAREY JW 5; BAWDEN D 3; BENTLING S 
3; ERLÖV I 3; MCCARTHY DE 3; MACDONALD KM 3; LECKIE GJ 2; 
PETERSSON K 2; DAY RE 1; COLLINS R 1; FOURNIER V 1; LANCASTER 
FW 1; CASTELLS M 1; ABBOTT AD 1; CRANE S 1; ALVESSON M 1; 
PETTIGREW KE 1; SUNDIN O 1; SÄLJÖ R 1; ALBRECHTSEN H 1; 
TUOMINEN K 1; URQUHART C 1; WERTSCH JV 1; WILSON P 1; 
 
Kluster två består av 26 olika författare och har tre författare som anses vara 
mest tongivande: J Evetts, M Traynor och JW Carey. Just dessa tre författare 
skiljer sig åt inbördes i fråga om ämnesinriktning, de har dock stora likheter med 
andra forskare i kluster. De ämnen som kan sägas vara övergripande i klustret är 
sociologi och informationsvetenskap. Inom sociologin tycks det vara studiet av 
professioner och arbeten som är mest centralt för detta kluster. Inom 
informationsvetenskapen är informationssökning och informationsbeteende två 
centrala begrepp här. Utöver dessa ämnen ser vi en tydlig inriktning mot 
vårdvetenskap och speciellt sjuksköterskor. Således tycks klustret handla om just 
sjuksköterskors informationsbeteende.  

Kluster 3 – Fjärranvändning av datorprogram 

CARRAGHER B 3; GROSSER B 2; CONWAY C 1; BERGQUIST RE 1; 
MAGLAUGHLIN KL 1; 
 
Detta kluster består av fem författare, där B Carragher är den mest framträdande, 
med tre länkar till andra författare i klustret. De ämnen som bäst beskriver 
klustret, i form av övergripande ämnesord är: Fjärranvändning av datorprogram 
samt mikroskopi. Dessutom finns det minst två forskare med inriktning mot 
biblioteks- och informationsvetenskap i klustret, något som borde indikera en 
viss inriktning mot användaren av dessa program. Dessutom är tre av forskarna i 
klustret verksamma i ett projekt som kallas Bugscope. Ett projekt som utvecklar 
ett datorprogram som tillåter studenter att via fjärrstyrning använda ett 
elektronmikroskop för att visualisera insekter (Bugscope 2006). 

Kluster 4 – Bibliometriska applikationer 

MCCAIN KW 3; WHITE HD 2; GRIFFITH BC 2; VAN RAAN AFJ 2; 
BRAAM RR 1; GARFIELD E 1; WORMELL I 1; 
 
Kluster fyra består av sju författare, med KW McCain som den mest tongivande 
i klustret. Samtliga författare i detta kluster är aktiva inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, med inriktning mot bibliometri och citeringsanalys. 
Detta är något som är karaktäristiskt för hela klustret. Sex av författarna sysslar 
dessutom med bibliometri med inriktning mot biblioteksmaterial, något som, i 
viss mån, kan tolkas som att de varit engagerade inom beståndsutveckling med 
hjälp av bibliometri. 

Kluster 5 – Datavetenskap: visualisering  

HELSER AT 2; HUDSON TC 1; WHITTON MC 1; 
 
Kluster fem består av tre författare med AT Helser som den mest dominerande 
författaren. Samtliga tre författare placerar sig inom datavetenskap, med en viss 
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inriktning mot datorgrafik och visualisering. I likhet med kluster 1 är författarna i 
detta kluster involverade i projektet nanoManipulator. Det tycks dock vara så att 
denna grupp är specifikt inriktad mot visualisering och virtual environment. 

Kluster 6 – Knowledge Management  

PRUSAK L 4; DAVENPORT TH 3; BRAMAN S 1; KIRK J 1; MINTZBERG 
H 1; CHOO CW 1; ROWLEY JE 1; 
 
Kluster sex består av sju författare, med L Prusak som den mest tongivande av 
dem. De övergripande ämnesorden som kan sägas representera detta kluster är 
informationsvetenskap och sociologi. Inom dessa ämnen riktar sig de aktuella 
forskarnas studier mot organisationers informationshantering och knowledge 
management, något som stämmer väl överens med ämnesinriktningen för de 
forskare som inte har en lika framträdande roll i klustret. Dessa forskare studerar 
nämligen management och kommunikation. Prusak, som tongivare i klustret, är 
speciellt inriktad mot just knowledge management och kunskap i organisationer. 

Kluster 7 – Informationssökning och lärande 

NAESLUND L 5; MOORE PA 5; KAFAI Y 3; ENOCHSSON A 3; 
FOLKESSON L 3; BRUCE C 2; DAVIES R 2; BEHESHTI J 2; TODD R 2; ST 
GEORGE A 2; BOOTH S 2; LIEDMAN S 2; GROSS M 2; MARTON F 2; 
HULTGREN F 2; BERGMAN M 2; HARRIS MH 1; KÜHNE B 1; LARGE A 
1; ALEXANDERSSON M 1; LOERTSCHER DV 1; BATES MJ 1; 
EISENBERG MB 1; JARNEVING B 1; FIDEL R 1; THOMAS NP 1; 
GORDON C 1; 
 
Detta kluster består av 27 författare, med två författare som tillsammans är de 
mest centrala, nämligen L Naeslund och PA Moore. Samtliga författare, med ett 
undantag, ansluter sig till antingen pedagogik eller biblioteks- och 
informationsvetenskap. Inom dessa ämnen är det frågor som berör barn och 
lärande som framträder kraftigt. Det handlar om skolbibliotek, inlärningsverktyg 
och biblioteket som plats för lärande. Förutom dessa frågor finns det även en viss 
inriktning mot frågor som rör ledningen av skolan och hur den skall styras, samt 
i viss mån högre utbildning och distansstudenter. Men här finns då likheten att 
biblioteket ses som en plats för inlärning. 

Kluster 8 – Bibliotekariers arbetsuppgifter 

KERSLAKE E 7; KINNELL M 4; BERGLUND C 3; NOWÉ K 3; 
MYRSTENER M 3; JOCHUMSEN H 3; ÅKERSTEDT J 2; HANSSON J 2; 
HVENEGAARD RASMUSSEN C 2; TÖRNQVIST I 2; OLSSON B 2; 
TENGSTRÖM E 2; GUSTAVSSON B 1; GIVEN L 1; ENMARK R 1; LÖÖF S 
1; PERSSON C 1; SCHÖN DA 1; SKOT-HANSEN D 1; STREATFIELD DR 1; 
AUDUNSON R 1; THORHAUGE J 1; BOURDIEU P 1; ZETTERLUND A 1; 
GIDDENS A 1; 
 
Kluster åtta består av 25 författare, dessvärre med en mindre felkälla, då Olsson 
B representerar tre olika författare. Därmed räknas detta namn bort, och klustret 
består således av 24 olika författare. Klustret bör dock inte ha påverkats markant 
av denna felkälla, då samtliga författare som döljer sig bakom namnet Olsson B 
verkar inom samma forskningsområde. 
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De ämnesord som kan sägas vara övergripande för detta kluster är biblioteks- 
och informationsvetenskap, sociologi och pedagogik. Vid närmare granskning av 
de mer specifika ämnesorden är det folkbibliotek och samhället som blir de mest 
framträdande. Dessutom syns en viss inriktning mot vuxnas lärande, och 
folkbibliotekets roll i denna process. Denna inriktning blir tydlig då de författare 
som anses vara mest tongivande i klustret granskas individuellt. Den författare 
som är mest framträdande i klustret är E Kerslake, och läggs fokus speciellt vid 
Kerslakes ämnesord så syns, dessutom, en inriktning mot bibliotekarier och dess 
arbetsuppgifter.  

Kluster 9 – Bibliometri med inriktning mot metod 

MOED HF 3; SMALL H 3; ROUSSEAU R 2; KRUSKAL JB 2; WISH M 2; 
ZIMAN J 2; KESSLER MM 1; PERSSON O 1; AHLGREN P 1; ELZINGA A 
1; 
 
Detta kluster består av 10 författare, och har två författare som delar på rollen 
som tongivande författare. Det övergripande temat för detta kluster är 
vetenskapsstudier och biblioteks- och informationsvetenskap. Inom båda dessa 
ämnen riktar sig sedan författarna mot scientometri, bibliometri och 
citeringsanalys. Dessutom tycks det finnas en viss inriktning mot vetenskap och 
de metoder som används vid bibliometriska studier. 

Kluster 10 – Metodik: diskursanalys 

LACLAU E 3; MOUFFE C 3; FAIRCLOUGH N 2; RABER D 2; 
CHOULIARAKI L 2; BORÉUS K 1; PHILLIPS L 1; HÖGLUND L 1; 
WINTHER JØRGENSEN M 1; 
 
Kluster tio innehåller nio författare, med E Laclau och C Mouffe som centrala 
figurer. Detta kluster har två inriktningar, dels en statsvetenskaplig, som handlar 
om demokrati och politik, samt en metodinriktning. Metodinriktningen yttrar sig 
så att sex av författarna skriver om text- eller diskursanalys. Möjligtvis kan dessa 
två inriktningar kombineras, slutsatsen blir då att textanalys är en ofta tillämpad 
metod inom de biblioteks- och informationsvetenskapliga studier, där fokus 
ligger på bibliotek eller information i relation till samhället. Dessutom finns i 
detta kluster L Höglund som representerar ett brett område inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Kluster 11 – Information Retrieval och användarstudier 

CASE DO 4; HAGERLID J 3; BELKIN NJ 3; OLSSON L 3; BAEZA-YATES 
R 2; JOHANSSON M 2; KLASSON M 2; KVALE S 2; SKÖLDBERG K 2; 
THÓRSTEINSDÓTTIR G 2; SCHAMBER L 2; SARACEVIC T 2; RIBEIRO-
NETO B 1; ANDERSSON M 1; MÄNTYKANGAS A 1; SELANDER S 1; 
LINE MB 1; MIZZARO S 1; WHITE MD 1; 
 
Klustret består av 19 författare, dock faller två av dem bort. Detta beror på att 
både M Andersson och M Johansson visat sig dölja mer än en person. Den 
författare som är mest inflytelserik i detta kluster är DO Case. De övergripande 
ämnesorden inom detta kluster tycks vara biblioteks- och informationsvetenskap 
samt datavetenskap. Vid närmare granskning av författarna som ingår i klustret 
är det dock svårt att finna någon enhetlig bild. Istället kan tre olika teman 
skönjas, vilket kan bero på just misstaget med de felaktiga författarnamnen som 
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nämnts ovan. De tre teman som kan utläsas handlar om IR, 
biblioteksdigitalisering och användarstudier. 

Kluster 12 – Bibliotekariers kompetens 

NILSSON G 3; SJÖLIN M 2; PALMGREN V 1; SELDÉN L 1; NORLIND W 
1;  
 
Klustret är sammansatt av fem olika författare och har G Nilsson som central 
figur. Klustret handlar om kompetens och utbildning, med fokus på 
bibliotekarier. 

Kluster 13 – Lärande i samhället 

TALJA S 4; JENKINS R 3; CAPURRO R 3; CORNELIUS IV 3; 
SAVOLAINEN R 2; WENGER E 2; BROWN JS 2; HJØRLAND B 1; 
FROHMANN B 1; LAVE J 1; LUCKMANN T 1; CHATMAN EA 1; BUDD 
JM 1; DUGUID P 1;  
 
Kluster 13 består av 14 författare, med S Talja som frontfigur. Klustret är 
svårtolkat då det inte går att se något direkt samband mellan de olika författarna i 
klustret. Men det tycks finnas en viss inriktning mot samhället och människors 
interaktion med detta, i samband med lärande. Det tycks dessutom oftast handla 
om de människor som anses ha det sämre ställt i samhället. Eftersom Talja 
betraktas som den mest tongivande författaren i klustret, och det är svårt att finna 
något övergripande tema, har Talja fått styra inriktningen av klustret.  

Kluster 14 – Bibliotekshistoria 

RISTARP J 3; ANDERSSON LG 1; TORSTENSSON M 1; ÅBERG Å 1;  
 
Kluster 14 består av fyra författare med J Ristarp som den ledande författaren i 
klustret. Temat för detta kluster är folkbibliotek och historia, således 
folkbibliotekens historia.  

Kluster 15 – Kulturpolitik 

BLOMGREN R 4; BENNETT T 2; LENNARTSSON C 2; HILLMAN-
CHARTRAND H 1; HABERMAS J 1; MCGUIGAN J 1; VESTHEIM G 1;  
 
Detta kluster är sammansatt av sju olika författare med R Blomgren som 
centralfigur. Den genomgående trenden för hela klustret är att samtliga författare 
publicerar sig inom kulturpolitiksområdet. Dock sker så från olika infallsvinklar 
då de är aktiva inom olika ämnesområden, exempelvis sociologi, statsvetenskap 
och biblioteks- och informationsvetenskap. 

Kluster 16 – Information Retrieval och användarstudier II 

BORLUND P 2; NILAN M 1; TAYLOR RS 1; 
 
Kluster 16 är sammansatt av tre olika författare med P Borlund som den 
framträdande författaren. Samtliga författare är aktiva inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Borlund fokuserar på informations retrieval, och då 
speciellt interactive IR. Även Nilan rör sig inom IR-området, med viss inriktning 
mot användare och användarinterface. Taylor tycks däremot vara helt fokuserad 
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på användares informationssökning. Således kan detta kluster sägas handla om 
IR och användare. 

Kluster 17 – Informationshantering i organisationer 

SIMON H 4; MARCH JG 3; BYSTRÖM K 2; LENGEL RH 2; DAFT RL 1; 
OLSEN JP 1; JÄRVELIN K 1; SPINK A 1; TUSHMAN ML 1; 
 
Klustret skapas av nio författare, där H Simon är den tongivande författaren.. De 
övergripande ämnesområdena i klustret är många, men gemensamt för samtliga 
författare är ändå att de sysslar med organisationer på något sätt. Det kan handla 
om informationshantering, ledarskap eller förändring inom organisationer. 

Kluster 18 – Kulturpolitik och digitala texter 

SVEDJEDAL J 3; NUNBERG G 3; LUNDQUIST L 2; FRENANDER A 2; 
AARSETH E 2; CHARTIER R 1; HUGOSON R 1; RYAN M 1; MCGANN J 1; 
 
Detta kluster består av nio författare, med två framträdande författare. Såväl J 
Svedjedal som G Nunberg räknas som ledande författare i detta kluster. 
Övergripande ämnesord för klustret är språk- och informationsvetenskap, 
litteraturvetenskap, statsvetenskap och datavetenskap. Vid närmare studier av 
författarna i klustret framträder kulturpolitik och digitala texter som en tydlig 
definition av klustret. 

Kluster 19 – Dokumentation 

SMIRAGLIA RP 5; GUNNARSSON M 5; BRIET S 4; TROSOW SE 2; 
SVENONIUS E 2; MIKSA F 2; OLAISEN JL 2; LEVY DM 1; HAYLES NK 1; 
MUNCH-PETERSEN E 1; KUHN TS 1; ANDERSEN J 1; STRAUSS A 1; 
BUCKLAND MK 1; DAHLSTRÖM M 1;  
 
Kluster 19 är sammansatt av 15 författare, där RP Smiraglia och M Gunnarsson 
är de två mest framträdande författarna. Det övergripande ämnesområdet i detta 
kluster är biblioteks- och informationsvetenskap. Mer specifikt berörs 
dokumentation och dokumenthantering (även katalogisering av dokument), detta 
bland annat genom studier av dokumentuppbyggnad och dokumentarkitektur. 

Kluster 20 – Informationssökningsprocess 

VAKKARI P 3; KUHLTHAU CC 3; DERVIN B 2; WILSON T 2; LIMBERG L 
1; SOLOMON P 1; INGWERSEN P 1; ELLIS D 1; 
 
Klustret innehåller åtta författare som är aktiva inom ämnesområdet biblioteks- 
och informationsvetenskap, med fokus på informationssökning. Centrala 
författare i detta kluster är P Vakkari och CC Kuhlthau, som båda är mycket 
intresserade av just informationssökning och den process användaren genomgår 
då information söks. 

Kluster 21 – Kulturer och kulturella skillnader 

HALL S 2; BIANCHINI F 1; MASSEY D 1;  
 
Detta kluster består av tre författare, med S Hall som den tongivande författaren. 
Det gemensamma ämnesområdet för dessa tre författare tycks vara kulturer och 
kulturella skillnader. 
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Kluster 22 – Kulturpolitik 

MANGSET P 2; JOHANNISSON J 1; TRÉPAGNY V 1;  
 
Kluster 22 innehåller tre författare, aktiva inom kulturpolitik, med viss inriktning 
mot olika regionala och globala områden. Utgångspunkten för de tre författarna 
skiljer sig dock åt, två av författarna är verksamma inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, medan den tredje är verksam inom sociologi. 

Kluster 23 – Kultur 

ÅHLBERG L 2; WILLIAMS R 2; NILSSON S 1; FOUCAULT M 1; 
 
Kluster 23 består av fyra författare, varav tre är involverade i studier gällande 
kultur. Dessutom finns det en viss inriktning mot massmedia och litteratur. De 
författare som anses vara tongivande i detta kluster är L Åhlberg och R 
Williams. 

4.3.2 Analys av kluster 
I tabell 4.3 visas en sammanställning över klusterindelningen och hur de olika klustren 
fördelat sig över olika ämnesinriktningar. Dessutom anges det totala antalet författare i 
varje grupp av kluster. De tre författare som fallit bort under tolkningsprocessen av 
klusterindelningen har inte inkluderats i sammanställningen. 

Tabell 4.3 Statistik över klusterindelningen – antal kluster och författare 
fördelade på ämnesinriktning. 

Klustrens ämnesinriktning 
Antal 
kluster 

Antal 
författare 

Användarstudier 4 64 
Bibliometri 2 17 
Biblioteksstudier 4 47 
Datavetenskap 2 8 
Information i organisationer 2 16 
Information Retrieval (IR) 2 32 
Kulturvetenskap/kulturpolitik 5 26 
Metodik 1 9 
Vetenskapligt samarbete 1 16 

Summa 23 235 

 
Vid granskning av klusterindelningen framkommer att kulturvetenskap/kulturpolitik är 
den ämnesinriktning som tilldelats flest individuella kluster. Fem av 23 kluster är 
inriktade mot just kulturvetenskap/kulturpolitik. Detta indikerar att författarna inom 
kulturvetenskap/kulturpolitik tycks vara specialiserade inom olika delområden inom 
kulturvetenskapen/kulturpolitiken. De ämnesinriktningar som fått näst flest kluster, fyra 
stycken, är användarstudier och bibliotek. De kluster som bildar inriktningen 
användarstudier har tillsammans störst antal författare, nämligen 64 stycken. Två av de 
fyra klustren är de största klustren av samtliga 23 kluster, med 26 respektive 27 stycken 
författare. De kluster som bildar ämnesinriktningen bibliotek har, tillsammans, 47 
stycken författare. Då ett kluster, eller en ämnesinriktning innehåller många författare 
kan det vara lätt att dra slutsatsen att detta är ett betydande ämne för institutionen. Men 
att ett kluster innehåller många författare behöver inte tyda på att området är betydande. 
Istället kan det vara ett tecken på att ämnesområdet står på en bred bas, med många 
återkommande författare. 
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Det finns speciellt ett ämne som förvånar med sin närvaro, nämligen nanofysik. 
Förklaringen till att detta ämne är närvarande är att DH Sonnenwald, forskaren som till 
störst del citerar författarna i klustret (kluster 1), är involverad i ett projekt som arbetar 
med nanofysik och vetenskaplig kommunikation. Sonnenwald intresserar sig för just 
vetenskapligt samarbete och kommunikation på distans, varför vi inte tror att nanofysik 
är det viktiga ur vår aspekt. Istället bör det viktiga i detta kluster, för vår del, vara 
vetenskapligt samarbete och kommunikation. 
 
En annat ämne som finns med i klusterindelningen är datavetenskap. Att detta ämne 
finns med är dock föga förvånande då det är ett angränsande ämne till biblioteks- och 
informationsvetenskap. Speciellt angränsar ämnet till ämnesinriktningen IR inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Klusterindelningens avsikt är att den skall säga något om den intellektuella basen på 
institutionen. Efter såväl tolkning som diskussion av klusterindelning och klustren 
tydliggörs att de ämnesområden som kan sägas utgöra den intellektuella basen är 
användarstudier, kulturvetenskap/kulturpolitik, biblioteksstudier, IR, information i 
organisationer samt bibliometri. 

4.4 MDS och analys av MDS-karta 
I detta avsnitt beskrivs den MDS-karta som producerats i och med MDS-analysen. 
Dessutom analyseras kartan, och mönster och ämnesinriktningar påtalas. 

4.4.1 Presentation av MDS-karta 
Den MDS-karta som tagits fram (figur 4.1) utifrån de data som samlats in består av 59 
författare. Stressvärdet för kartan är uppmätt till 0,18, vilket visar att det är en 
acceptabel bild av datamaterialet (McCain 1990, s. 438).  
 
Av de författare som inkluderats i MDS-kartan är 18 stycken en del av den 
författargrupp som studien tog sin utgångspunkt i, det vill säga forskare verksamma vid 
institutionen. Detta innebär att dessa författare har varit med och publicerat 
publikationer som sedan legat till grund för urvalet av författare som ingår i ACA:n. 
Något som implicerar att de själva, med hjälp av självciteringar, kan vara orsaken till att 
de finns med på kartan. De författare som är aktiva vid institutionen har markerats på ett 
speciellt sätt i kartan. 
 
I denna MDS-karta har storleken på de cirklar som representerar varje författare använts 
för att visa på den enskilda författarens citeringsfrekvens, det vill säga ju större cirkel, 
desto fler mottagna citeringar. Följaktligen har B Hjørland den största cirkeln på MDS-
kartan, då han är den författare som citerats i flest dokument i stud ien. 

4.4.2 Analys av MDS-kartan 
Vid tolkning av MDS-kartan (figur 4.1) började vi med att identifiera de olika 
ämnesområden som var tydligast framträdande. För att ett ämnesområde skulle anses 
som identifierat, krävdes att författarna som tillhörde ämnesområdet, låg relativt samlat 
och inte blandat med alltför många författare från andra ämnesområden. Dessa kriterier 
ledde till att fyra olika ämnesområden identifierades. Dessa ämnesområden har ringats 
in på MDS-kartan för att tydliggöra ämnesområdenas placering och förhållande till 
varandra. Dessutom återfanns ett ämnesområden som många författare anslöt sig till, 
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men som inte gick att ringa in på grund av att dess författare var alltför utspridda, och 
blandade med författare från andra ämnesområden. 
 
Den inriktning som tydligast utkristalliserade sig är kulturvetenskap/kulturpolitik som 
ligger samlat nere i det högra hörnet av kartan. Denna grupp ligger relativt enskilt, 
vilket tyder på att de författare som inkluderats i gruppen sällan cociteras med författare 
från de andra ämnesområdena. 
 
Det går även att utläsa inriktningar mot bibliotemetri, biblioteksstudier och 
användarstudier. Inriktningen mot bibliometri återfinns i den centrala nedre delen av 
MDS-kartan. Gruppen består av fem författare, tre av dessa ligger tämligen samlade, 
medan den fjärde, I Wormell, skiljer sig markant i placering från de resterande. 
Ämnesgruppen som fokuserar på bibliotek placerar sig i den övre delen på den högra 
sidan av MDS-kartan. De författare som inriktar sig mot användarstudier är placerade 
centralt i den övre delen av MDS-kartan. 

Figur 4.1 MDS-karta över den intellektuella basen – MDS-kartan innehåller de 59 författare som är 
mest citerade. Storleken på de cirklar som representerar författarna visar på författarnas citeringsfrekvens. 
Den streckade linjen i den högra delen av MDS-kartan visar kartans högra gräns. 

De författare, i den högra övre delen av MDS-kartan, som ej är indelade i någon 
författargrupp tycks främst höra hemma inom ämnesinriktningen IR. Dessa är H 
Albrechtsen, P Wilson, NJ Belkin, T Saracevic, B Hjørland, MK Buckland, R 
Savolainen, M Dahlström och DM Levy. Att författarna med inriktning mot IR är 
placerade tätt samman med författare från andra ämnesinriktningar, tyder på att IR är ett 
brett ämne som används av flera olika ämnesområden. Det finns dessutom en del andra 
ämnesområden, exempelvis pedagogik, organisationsstudier, metodik (diskursanalys) 
och datavetenskap, representerade på MDS-kartan, dock enbart genom enstaka 

 = biblioteksstudier 
 

 = bibliometri 
 

 = användarstudier 
 

 = kulturvetenskap/kulturpolitik 
 

 = författare aktiv vid institutionen 
 
 = författare aktiv utanför institutionen 
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författare. Därmed utgör dessa ämnen ingen större del av MDS-kartan och lämnas 
därför därhän. 
 
Ämnesområdenas relation till andra ämnesområden avgörs av deras placering i 
förhållande till varandra (McCain 1990, s. 438). Två ämnesinriktningar som inte tycks 
ha någon direkt relation till varandra är användarstudier och 
kulturvetenskap/kulturpolitik. Detta tydliggörs av att det finns andra ämnesinriktningar 
placerade mellan de två nämnda inriktningarna. Ämnesområden som ligger på var sin 
sida av ett annat område kan dock sägas ha en viss relation. Ett exempel på detta är 
grupperna kulturvetenskap/kulturpolitik och biblioteksstudier som är placerade på 
varsin sida av de författare som behandlar ämnet diskursanalys. Detta tyder på att såväl 
biblioteksinrik tad forskning som forskning inom kulturvetenskapen/kulturpolitiken 
använder sig av denna metod. Dessa ämnen, det vill säga biblioteksstudier och 
kulturvetenskap/kulturpolitik, tycks dessutom ha en del annat gemensamt, då en 
författare ur var grupp cociteras relativt ofta. J Johannisson och R Audunson är de två 
författare som knyter samman de båda områdena med varandra. Att bibliotek och 
kulturvetenskap/kulturpolitik knyts samman som ämnesområden anser vi tyder på att 
den biblioteksinriktning som finns representerad på MDS-kartan inriktar sig mot studier 
av biblioteket som institution, eller biblioteket som en del i samhället, snarare än 
biblioteksanvändare och bibliotekssystem. Något som förstärks av det faktum att 
ämnesområdet bibliotek inte är särskilt nära knutet till ämnesområdet användarstudier 
eller ämnesområdet IR. Ett möjligt scenario är istället att biblioteksanvändare som 
studieobjekt är placerat inom ämnesområdet användarstudier och studier av 
bibliotekssystem är placerat inom ämnesområdet IR. 
 
Enligt McCain placeras centrala författare inom ämnesområdet i MDS-kartans centrum 
(1990, s. 437). I den MDS-karta som producerats som en del i denna studie, återfinns 
ingen författare i kartans absoluta center. Detta visar, precis som White och McCain 
påtalar i sin artikel, att ämnesområdet saknar en central, eller en grupp av centrala, 
författare (1998, s. 343). Det vill säga det finns inga författare vars arbete är tillämpbart 
inom samtliga specialiteter inom ämnet. 
 
I de perifera delarna av kartan, finns två författare som placerar sig långt ifrån någon 
annan författare, nämligen GM Olson och I Wormell. Enligt McCain placeras författare 
med få cociteringar perifert (1990, s. 437). Att dessa författare placeras så pass enskilt 
beror således på att de inte cociterats med andra författare tillräckligt ofta. Något som 
också visar på att författarna inte tillhör en ämnesinriktning som är central vid 
institutionen.. 
 
Författare kan även sägas vara perifera, respektive centrala, inom de olika 
ämnesområdena. De perifera författarna i ämnesområden är de som knyter samman 
området med andra ämnesområden. Ett bra exempel på detta är J Johannisson som 
tydligt är den författare som knyter samman kulturvetenskap/kulturpolitik med övriga 
ämnesinriktningar. 
 
Då försök gjordes att tolka de olika dimensionerna i MDS-kartan, något som enligt 
McCain är ett sätt att tolka MDS-kartor på, fann vi att det var svårt att se några konkreta 
mönster (1990, s. 439). Det går inte att uttala sig om huruvida en egenskap växer eller 
minskar i en viss riktning. Inte heller går det att se några metodikinriktningar, 
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exempelvis kvalitativ kontra kvantitativ inriktning, på MDS-kartan, eller några andra 
typiska tolkningar. 
 
Slutligen kan sägas att MDS-kartan visar att fem olika ämnen utgör den intellektuella 
basen på institutionen, nämligen användarstudier, biblioteksstudier, 
kulturvetenskap/kulturpolitik, bibliometri och IR. 

4.5 Jämförelser med tidigare studier 
I detta avsnitt diskuteras vår studie i relation till tre tidigare utförda ACA av 
informationsvetenskapen. Fokus ligger på de resultat som framkommit i studierna, och 
då främst ämnesinriktningar snarare än vilka författare som ingår i dessa. 
 
En sak som skiljer samtliga tre studier från den studie vi utfört är att vår studie 
kartlägger biblioteks- och informationsvetenskap, medan de tidigare studierna fokuserar 
på informationsvetenskap. Vi tror att denna skillnad yttrar sig i att vår studie inkluderar 
författare från fler ämnesområden då biblioteks- och informationsvetenskap gränsar till 
fler andra ämnesområden än vad informationsvetenskap gör.  
 
En sak som skiljer samtliga studier åt är antalet författare som ingår i studien. Av denna 
anledning görs ingen jämförelse av storleken på de ämnesområden som framkommit i 
studierna, eftersom en sådan jämförelse skulle bli missvisande. Istället fokuseras, som 
tidigare nämnts, på vilka ämnesområden som är synliga. 
 
Vid jämförelserna kommer vi till viss del utgå från de representationer vi skapat av de 
olika studiernas resultat. För att underlätta dessa jämförelser, har vi därför valt att 
återigen visa de figurer som tidigare illustrerat presentationen av de tidigare studierna. 
Figurerna som beskriver studierna här är alltså identiska med de figurer som 
presenterades i kapitel 2.3. För att underlätta jämförelserna ytterligare har vi även valt 
att skapa en liknande representation över resultaten i vår egen studie. I denna 
representation (figur 4.2) finns, förutom de ämnesområden som finns markerade på 
MDS-kartan, även ämnesområdet IR utmärkt. Anledningen är att detta är ett 
ämnesområde som finns representerat på MDS-kartan, men som var svårt att markera. 

Figur 4.2 Representation av resultaten i vår studie – grupp A–E 
representerar de olika ämnesområdena som identifierats i den ursprungliga 
MDS-kartan. Grupp A = användarstudier, grupp B = IR, grupp C = 
biblioteksstudier, grupp D = bibliometri, grupp E = 
kulturvetenskap/kulturpolitik. 

Det bör påpekas att cirklarna som representerar de olika ämnesområdena i de 
representationer vi skapat, enbart visar på ämnesområdenas placering och utbredning. 
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Således går det inte att utläsa någon information om antalet författare som ingår i 
ämnesområdena. Det är enbart placeringen av ämnesområdena som vi intresserar oss för 
då vi jämför de olika studiernas MDS-kartor. Det är också viktigt att vara medveten om 
att representationerna är en förenkling av den bild som förmedlas av studiernas resultat.  

4.5.1 White och Griffith (1981) 

Jämförelse av kluster 

Den klusteranalys som genomfördes i White och Griffiths studie resulterade i 
fyra olika kluster. Dessa är vetenskaplig kommunikation, bibliometri, generell 
informationsvetenskap och IR. Dessutom placerades två författare utanför något 
av dessa kluster, då de inte kunde sägas tillhöra någon av ovan nämnda 
ämnesinriktningar. Av dessa klusters inriktningar finns två stycken 
representerade i den klusterindelning som gjorts i vår studie, nämligen 
bibliometri och IR.  
 
Ämnesinriktningen generell informationsvetenskap har en tämligen bred rubrik, 
därför är det svårt att veta exakt vad denna rubrik inbegriper för ämnen. Vi kan 
dock inte finna någon liknande ämnesinriktning i vår klusterindelning.  

Jämförelse av MDS-kartor 

I den MDS-karta som framställs i White och Griffiths artikel (1981, s. 165) 
placeras författarna längs hela den horisontella axeln. I den MDS-karta som är 
resultatet av denna studie är de flesta författarna samlade till det övre högra 
hörnet. Således skiljer sig spridningen av författarna i MDS-kartan markant. 
MDS-kartans utseende finns representerat i figur 4.3. 

Figur 4.3 Representation av resultaten i White och Griffith (1981) – 
Grupp A = vetenskaplig kommunikation, grupp B = bibliometri, grupp C = 
generell informationsvetenskap, grupp D = IR. Figuren är baserad på text och 
figurer i White och Griffith (1981) och är identisk med figur 2.2. 

Fyra ämnesinriktningar identifierades i White och Griffiths studie. Dessa är 
vetenskaplig kommunikation, bibliometri, generell informationsvetenskap och IR. 
Samtliga författare, utom två, inkluderades i någon av dessa fyra 
författargrupper. På den MDS-karta som vår studie resulterat i, identifierades 
fem olika ämnesområden. Dessa är biblioteksstudier, användarstudier, 
bibliometri, kulturvetenskap/kulturpolitik och IR. Det finns dock ett flertal 
författare som inte inkluderats i någon av dessa fyra författargrupper. Efter 
granskning av de båda MDS-kartorna framkom att bibliometri och IR är de enda 
ämnesinriktningar som finns representerade på dem båda. Det kan dock 
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poängteras att IR inte är ett fullt lika avgränsat ämnesområde i vår studie som i 
den studie White och Griffith utfört. 
 
Vid granskning av de olika ämnesområdenas placering på MDS-kartorna, är det 
enbart två ämnesområden som är intressanta att jämföra, nämligen bibliometri 
och IR. Anledningen till detta är att dessa ämnesområden är de enda som finns 
representerade på båda MDS-kartorna. I White och Griffiths MDS-karta 
placerades ämnesområdet bibliometri centralt, så är också fallet i den MDS-karta 
som skapats i vår studie. En anledning till att ämnesområdet bibliometri placeras 
centralt är, enligt White och Griffith, att bibliometriker ofta citeras från olika 
ämnesområden. Det andra ämnesområdet som finns representerat på båda MDS-
kartorna, IR, har placerats en bit ifrån centrum på MDS-kartorna i båda fallen. I 
övrigt kan vi konstatera att IR och bibliometri inte ligger tätt ihop på någon av 
MDS-kartorna. Dock finns det en skillnad mellan MDS-kartornas placering av 
IR i förhållande till ämnesområdet bibliometri, nämligen att på White och 
Griffits MDS-karta finns ett annat ämnesområde placerat mellan IR och 
bibliometri. Så är dock inte fallet på vår MDS-karta. 
 
De två dimensionerna i MDS-visualiseringen: White och Griffith har kommit 
fram till att den horisontella axeln i MDS-kartan implicerar en tidsaspekt av 
forskningen och de objekt som studeras. Någon sådan indikation finns inte i 
MDS-kartan från vår studie. Den vertikala axeln har inte kunnat tilldelas någon 
specifik innebörd i någon av de två MDS-kartorna. 

4.5.2 Persson (1994) 

Jämförelse av kluster 

Perssons klusteranalys resulterade i fem olika kluster, vilka har inriktningarna 
bibliometri och IR (mjuk och hård). Detta är inriktningar som finns 
representerade i vår klusterindelning med. Dock finns det inte en lika tydlig 
gräns mellan mjuk och hård IR i vår klusterindelning. De kluster som i vår studie 
inriktas mot IR tycks dra sig mot det mjuka hållet. 

Jämförelse av MDS-kartor 

I den MDS-karta som presenteras i Perssons studie finns tre olika ämnesområden 
representerade, nämligen bibliometri, hård IR och mjuk IR. Dessa tre 
ämnesområden sprider sig över i stort sett hela kartan. Enda undantaget är den 
vänstra nedre kvadranten i MDS-kartan, där det inte finns några ämnesområden 
representerade. MDS-kartans utseende finns representerat i figur 4.4. 
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Figur 4.4 Representation av resultaten i Persson (1994) – Grupp A = 
bibliometri, grupp B = hård IR, grupp C = mjuk IR. Figuren är baserad på 
text och figurer i Persson (1994) och är identisk med figur 2.3. 

Samtliga tre ämnesområden som finns representerade på Perssons MDS-karta 
finns också representerad på vår MDS-karta. Dock finns det ingen särskiljning 
mellan mjuk och hård IR i den MDS-karta som vår studie resulterat i.  
Vid jämförelse av vår MDS-karta och Perssons MDS-karta finns vissa likheter 
gällande ämnesinriktningarnas placering. I alla fall är det så beträffande 
ämnesinriktningarnas inbördes förhållande. På såväl vår som Perssons MDS-
karta gränsar IR och bibliometri till varandra. 

4.5.3 White och McCain (1998) 

Jämförelse av kluster/faktorer 

I White och McCains studie tillämpades faktoranalys, varför vi ämnar jämföra 
våra kluster med deras faktorer. Faktoranalysen resulterade i tolv faktorer varav 
åtta stycken ansågs vara huvudfaktorer. De övergripande ämnesinriktningarna 
för dessa faktorer är IR, bibliometri, vetenskaplig kommunikation och 
användarstudier. Samtliga dessa ämnesinriktningar, utom vetenskaplig 
kommunikation, finns representerade i vår klusterindelning. 

Jämförelse av MDS-kartorna 

I White och McCains studie publiceras fem olika MDS-kartor. Tre kartor som 
täcker in tre olika åttaårsperioder och en karta över hela 24-årsperioden. Dessa 
MDS-kartors utseende finns representerade i figur 4.5. 
 
I de tre kartorna, som täcker in en åttaårsperiod var, finns en huvudsaklig 
indelning av ämnesinriktning. Denna delar in informationsvetenskapen i de två 
områdena studier av forskares publikationer och den sociala kontext forskare 
verkar i och studier av människa-dator-litteratur interface. Detta är inte en 
indelning som vi kan urskilja i vår MDS-karta. 
 
De ämnesområden som finns närvarande på både vår och White och McCains 
MDS-karta är IR, bibliometri och användarstudier. Vid granskning av de olika 
ämnesinriktningarnas individuella placeringar i de olika MDS-kartorna, framgår 
att en sak som skiljer dem åt är att avståndet mellan de olika ämnesinriktningarna 
är mycket större på White och McCains MDS-karta. På deras karta tenderar 
ämnesinriktningarna att placera sig väldigt perifert, medan ämnesinriktningarna 
på vår karta ligger relativt samlade och relativt centralt. 
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Figur 4.5 Representation av resultaten i White och McCain (1998) – 
Grupp A = citeringsanalys och bibliometri, B = vetenskaplig kommunikation, 
C = experimental retrieval, D = generella bibliotekssystem, E = online 
retrieval, OPAC och användarstudier. Figuren är baserad på text och figurer i 
White och McCain (1998) och är identisk med figur 2.4. 

Vid tolkning av MDS-kartornas olika dimensioner (axlar) utläser White och 
McCain olika betydelser för de olika dimensionerna. Detta är inget vi har kunnat 
utläsa i vår MDS-karta. 

4.5.4 Analys av jämförelser med tidigare studier 
Efter jämförelserna med tidigare utförda studier visar det sig att det finns likheter 
mellan den bild av ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap som uttrycks 
vid institutionen och bilden av ämnesområdet i stort. Dessa likheter består i att 
ämnesområdena bibliometri och IR finns, i någon grad, representerade i samtliga 
studier. Dessutom finns ämnesområdet användarstudier representerat i såväl vår studie 
som en av de tidigare studierna. 
 
Det finns också en del skillnader mellan resultaten i vår studie och resultaten i de 
tidigare studierna. Dessa skillnader består bland annat i att ämnesområdena 
kulturvetenskap/kulturpolitik och biblioteksstudier inte finns representerade i den bild 
av biblioteks- och informationsvetenskap som de tidigare studierna ger. Däremot finns 
dessa ämnesområden tydligt representerade i den intellektuella basen på institutionen. I 
den mån de tidigare studierna berör biblioteksbegreppet är detta i anslutning till 
bibliotekssystem eller databaser, något som då faller under ämnesområdet IR. I vår 
studie tycks biblioteksstudier istället inbegripa studier av biblioteket som institution och 
dess historia, detta återfinns inte alls i den generella bilden av biblioteks- och 
informationsvetenskap. Detta kan dock bero på att två av studierna är mer inriktade mot 
informationsvetenskap specifikt, ett ämne som inte är lika brett som biblioteks- och 
informationsvetenskap. 
 
I de tidigare utförda studierna tycks indelningen mellan de olika ämnesinriktningarna på 
MDS-kartan, vara tydliga och lätta att upptäcka. Så är inte fallet i den MDS-karta vår 
studie resulterat i. De flesta ämnesinriktningar går in i varandra och är därmed svåra att 
urskilja. Det finns dock undantag, kulturvetenskap/kulturpolitik och bibliometri är två 
ämnesinriktningar som ligger relativt enskilt och är lätta att identifiera. I övrigt är vårt 
material, och därmed vårt resultat, tämligen spretigt och visar på att den intellektuella 
basen inte är särskilt homogen. 
 
I två av de tidigare studierna (White och McCain 1998 och Persson 1994) har två 
huvudgrupper med fokus på ämnesområdena IR och studier av vetenskaplig 
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kommunikation identifierats. Detta är inte något vi kunna urskilja i vår studie. Istället 
skulle vi möjligen kunna dra slutsatsen att vi kan göra indelningen 
informationsvetenskap och kulturvetenskap i vår studie. 
 
Ytterligare en skillnad mellan de MDS-kartor som producerats i de tidigare studierna, 
och den som producerats i vår studie, är att ämnesområdena på de tidigare studiernas 
MDS-kartor tenderar att sprida sig över hela kartan. I vår MDS-karta är den vänstra 
sidan istället nästan helt tom. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras den metod och data som används samt de resultat som fåtts 
fram, och de tolkningar som gjorts. Diskussionen leder fram till de slutsatser som 
presenteras i kapitel sex. 

5.1 Diskussion av metod och data 
Den metod som använts i studien är författarcociteringsanalys (ACA), en metod som 
skapar en bild av ett ämnesområdes intellektuella bas. För att utföra ACA:n användes 
kluster- och MDS-analys. I detta avsnitt relateras metoden ACA till det teoretiska 
ramverk, och de grundläggande antaganden som ligger bakom ACA. Dessutom påtalar 
vi de svagheter i genomförandet av studien som vi i upptäckt i efterhand. 

5.1.1 Metod i relation till det teoretiska ramverket 
I det teoretiska ramverk som ligger till grund för den praktiska undersökningen används 
Mertons teorier, det vill säga tankar om hur bekräftad kunskap skall uppnås och spridas, 
för att ge en bakgrund till citeringar och dess användning (Merton 1942, s. 266–276). 
 
Merton förespråkar att vetenskapliga påståenden skall byggas på, och valideras mot, 
tidigare bekräftad kunskap. Samhället måste veta vad forskarna bygger sin kunskap på 
för att kunna acceptera de nya påståenden som en forskare framför. Vi menar därför att 
citeringar är en självklarhet i vetenskapliga publikationer, då forskare ska hänvisa till de 
verk de använt sig av, för att bygga upp sin studie. Detta blir också ett sätt för forskarna 
att hävda sin intellektuella egendom, något som eventuellt kan uppfattas som 
motsägelsefullt till den av Mertons fyra riktlinjer som behandlar kommunism 
(forskningsresultat skall tillskrivas vetenskapssamfundet). Vi anser dock att det inte 
behöver vara en motsägelse, utan att Mertons riktlinje kan tolkas som att forskare skall 
dela med sig av sina forskningsresultat, så att vilken forskare som helst kan ta del av 
resultaten, och bygga vidare på dem. Därmed inte sagt att forskaren som tagit fram 
resultatet inte skall få den bekräftelse som bör följa med resultatet. Som tidigare 
påpekats är just citeringar den mest utbredda formen av bekräftelse inom 
forskningsvärlden (Merton 1988, s. 621; Small 2004, s. 73).  
 
I det teoretiska ramverket presenterades också fem grundläggande antaganden till varför 
citeringar görs (Smith 1981, s. 87–90). Av dessa grundläggande antaganden är det 
antagandet att citeringar visar på ämneslikhet dokument emellan, det viktigaste i vår 
analys av den intellektuella basen på institutionen. Eftersom vi fokuserar på att 
kartlägga vilka ämnesområden som finns representerade vid institutionen, är det 
citeringsanalysens förmåga att särskilja olika ämnesinriktningar inom ett större 
ämnesområde som är metodens viktigaste egenskap för vår del. Därmed är varken 
anledning till citering, eller vilken sorts citering det är fråga om, något som i större 
utsträckning påverkar vårt resultat. Därmed blir antagandet alla citeringar är likvärdiga 
mindre betydelsefullt för vår studie. Det viktiga är att lika samlas med lika.  
 
Av samma anledning, det vill säga att vi enbart är intresserade av ämnesinriktningen på 
forskningen vid institut ionen, är antagandet författare citerar alltid bästa möjliga verk 
inte alls relevant i vår studie. Oavsett om författare väljer att citera det sämsta verket 
som finns för att stödja sin forskning, så citerar författaren ändå ett verk inom den 
aktuella ämnesinriktningen. I samband med detta antagande påtalas också att författare 
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ofta styrs av tillgänglighet vid urval av källor (Smith 1981, s. 88f). Även antagandet 
kumulering av citeringar innebär hög kvalitet visar på att det skulle finnas en 
kvalitetsaspekt av att vara högt citerad. Om detta antagande är sant eller inte, låter vi 
vara osagt eftersom det inte är ett antagande som är relevant eller intressant vid analys 
av vilka ämnesområden som finns representerade vid institutionen.  
 
Det återstående antagandet som tas upp i det teoretiska ramverket är att citeringar visar 
på användning av dokument . Detta antagande är i viss mån relevant för vår studie. 
Eftersom vi baserar studien på de referenslistor som forskarna vid institutionen bifogat 
till sina publikationer måste vi anta att dessa är kompletta och speglar publikationen på 
ett bra sätt. Om så inte skulle vara fallet, det vill säga att en eller annan källa inte listats i 
referenslistan, har vi dock svårt att tro att denna källa skulle vara av helt annan 
ämnesinriktning än de källor som listats. Likaså om fallet skulle vara det motsatta, det 
vill säga att en forskare listat fler källor än de som använts, bör dessa inte representera 
en annan ämnesinriktning än de källor som faktiskt använts. En aspekt av vår studie 
som detta antagande dock kan påverka är storleken på ämnesinriktningarna. Om 
forskarna vid institutionen exempelvis kontinuerligt underciterar, det vill säga citerar 
färre källor än vad de i själva verket använder sig av, kommer detta att påverka 
storleken på de ämnesinriktningar som vi får fram som resultat i vår studie. Eftersom vi 
redan konstaterat att vi inte kan uttala oss om storleken på de olika ämnesinriktningarna 
mer än på ett väldigt övergripande sätt, anser vi inte att detta påverkar stud ien i någon 
större utsträckning. 
 
I det teoretiska ramverket nämndes även att det inte behöver vara så att antalet författare 
i undersökningen är detsamma som antalet forskare som är aktiva inom det område som 
skall studeras (Kärki & Kortelainen 1998, s. 10). I vårt fall skulle detta innebära att det 
inte är säkert att antalet förskare som inkluderats i studien, är detsamma som antalet 
forskare vid institutionen. Detta är en intressant aspekt att fundera över. Forskning bör 
rimligtvis även innefatta publicering av resultat. Eftesom forskare bör vara intresserade 
av att visa vad de kan, och vad de kommit fram till, bör publiceringen vara en 
självklarhet. I vår studie är dock fallet det att det finns forskare som är anställda vid 
institutionen men som inte publicerat något under den aktuella perioden. Detta är något 
som kan påverka resultatet, då den bild av den intellektuella basen som vi får fram kan 
skilja sig något från verkligheten. 

5.1.2 Svagheter i analysen 
Trots den procedur som tillämpats för bearbetning av datamaterialet har det 
framkommit minst tre anomalier. Det är tre författarnamn som individuellt symboliserar 
fler än en författare, något som berör två av klustren i klusterindelningen. Dessa 
författarnamn har, som redan nämnts, strukits ur klustren. Frågan är hur detta påverkat 
skapandet av de olika klustren. Att olika författare symboliseras av samma namn kan 
leda till att namnet symboliserar ett ämnesområde som är mycket större än vad det 
egentligen borde vara (om enbart en författare dolde sig bakom namnet). Detta kan i sin 
tur leda till de kluster som bildats är större än de egentligen borde vara, då 
författarnamnet kan bilda en länk mellan olika ämnesområden. Så kan vara fallet med 
kluster nummer 11. Detta kluster är ett heterogent kluster med flera olika 
ämnesinriktningar. Klustrets heterogenhet kan dock bero på andra orsaker än denna 
anomali.  
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Något som skulle vara bra, och som även skulle ha underlättat vår tolkning av klustren, 
är att använda sig av intervjuer för att få bekräftelse på det resultat som framkommit. 
Möjliga intervjuer i vårt fall hade varit att intervjua forskare vid institutionen för att få 
deras reaktion på den bild av den intellektuella basen som studien resulterat i. På grund 
av den begränsade tiden var detta dock inte ett alternativ för oss. 

5.2 Diskussion av resultat 
Syftet med denna studie var att undersöka hur den intellektuella basen på institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås ser ut. Dessutom skulle 
detta resultat jämföras med den intellektuella basen för ämnesområdet biblioteks- och 
informationsvetenskap generellt. De analyser som ligger till grund för svaret på frågan 
om hur den intellektuella basen ser ut är klusteranalysen och MDS-analysen. Dessutom 
bidrar frekvenstabellen över antalet mottagna citeringar (tabell 4.2) med viss 
information om den intellektuella basens utseende. För att underlätta diskussionen av 
hur den intellektuella basen ser ut, har vi valt att lägga in de tre frågeställningar vi 
arbetat utifrån här.  

Vilka ämnesområden citerar forskarna vid institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås? 
Klusteranalysen pekar på att de ämnen som ingår i den intellektuella basen är 
användarstudier, kulturvetenskap/kulturpolitik, biblioteksstudier, informations retrieval, 
information i organisationer och bibliometri. Dessutom finns tre övriga 
ämnesinriktningar representerade, nämligen datavetenskap, vetenskapligt samarbete 
samt metodik. Däremot går det inte att, enbart utifrån klusterindelningen, uttala sig om 
dessa ämnesområdens storlek inom institutionen. 
 
MDS-analysen resulterade i en MDS-karta i vilken fyra olika ämnesområden kunde 
särskiljas: användarstudier, kulturvetenskap/kulturpolitik, biblioteksstudier och 
bibliometri. Dessutom finns ämnesområdet IR med som en del på kartan. Men på grund 
av att författarna med inriktning mot detta ämnesområde är utspridda bland andra 
författare, och att andra ämnesområden skiljer författarna åt, är de svåra att ringa in. Att 
de är så pass utspridda över kartan, kan bero på att det är ett ämne som används av 
många olika forskare inom olika ämnesområden. Detta är något som också stöds av det 
faktum att de författare som representerar IR är väl integrerade med övriga författare i 
kartan. En annan förklaring till att ämnesområdet IR är så pass utspritt på MDS-kartan 
kan bero på hur IR har definierats i studien. Det vill säga om ämnesområdet definierats 
brett leder det till att fler författare inkluderats och ämnesområdet kan uppfattas som 
spretigt. 
 
Vid jämförelse av resultaten från de båda analyserna, det vill säga klusteranalysen och 
MDS-analysen, är dessa relativt lika varandra. De ämnesinriktningar som finns 
representerade på MDS-kartan finns också upptagna i form av kluster i klusteranalysen. 
Dock innehåller resultatet från klusteranalysen två ämnesinriktningar som inte 
synliggörs i den bild som MDS-kartan visar: datavetenskap och vetenskapligt 
samarbete. Att klusteranalysen förmår visa en mer komplex bild än MDS-kartan är dock 
inte särskilt förvånande. Det beror helt enkelt på att den innehåller fler författare, 238 
författare gentemot MDS-kartans 59 författare. I och med detta är det också mer perifera 
författare som är med i klusteranalysen, det vill säga författare som inte blivit cociterade 
lika många gånger som de författare som ingår i MDS-kartan. 
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Således tycks den intellektuella basen i huvudsak bestå av ämnesområdena 
användarstudier, biblioteksstudier, kulturvetenskap/kulturpolitik, IR, bibliometri och 
information i organisationer. Övriga ämnesområden som synliggjorts i såväl 
klusteranalysen som på MDS-kartan, är dock inte lika framträdande, och är därmed inte 
en lika betydande del av den intellektuella basen. 

Vilka författare citeras högt vid institutionen biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås, och vilka ämnesområden representerar dessa författare? 
För att besvara denna fråga använder vi oss av den frekvenstabell som listar författarna 
på basis av antal dokument som de mottagit citeringar ifrån (tabell 4.2). I stort sett ger 
denna tabell svaret på frågan. Där finns de 50 författare som citeras högst vid 
institutionen biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Men ska vi 
ändå namnge några av författarna här kan följande tio (de som är högst citerade) 
nämnas: B Hjørland, L Limberg, T Wilson, CC Khulthau, L Seldén, P Wilson, P 
Ingwersen, MK Buckland, O Sundin och L Höglund. Ser vi till hela tabellen 
framkommer det att författare som är aktiva vid institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås är väl representerade bland de 50 högst 
citerade författarna. Över en tredjedel av författarna i tabell 4.2 är aktiva vid 
institutionen. 
 
Ämnesområden som de författare som är högt citerade i publikationer från institutionen 
inkluderar användarstudier, biblioteksstudier, IR, bibliometri och 
kulturvetenskap/kulturpolitik. Där användarstudier är det ämnesområde som är högst 
representerat. 

Hur förhåller sig den intellektuella basen vid institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, till den intellektuella bas för 
ämnesområdet i stort, som den beskrivs i tidigare utförda författarcociteringsanalyser? 
Jämförelser mellan den intellektuella basen vid institutionen och den intellektuella 
basen hos ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i stort visar på att det finns 
skillnader mellan dessa. Vissa av de ämnesinriktningar, främst bibliometri, som är klart 
representerade i ämnesområdet i stort, finns inte lika klart representerade vid 
institutionen. Detta indikeras bland annat av att bibliometri anges som en 
huvudkomponent i den intellektuella basen som kartlagts i de tidigare studierna. Detta 
är inte något som vi kan påstå i vår studie. Dessutom finns det ämnesinriktningar vid 
institutionen som inte finns representerade i den intellektuella basen hos ämnesområdet 
i stort, närmare bestämt kulturvetenskap/kulturpolitik och studier av biblioteket som 
institution. 
 
Ytterligare en skillnad tycks vara att de ämnesområden som finns representerade i de 
tidigare studiernas representation av den intellektuella basen är klart avgränsade, medan 
de ämnesområden som ingår i den intellektuella basen på institutionen har en tendens att 
flyta in i varandra. Detta kan bero på att forskarna vid institutionen citerar författare 
med olika inriktningar på ett sätt som inte sker inom ämnesområdet i stort. Det kan 
också tyda på att forskningsinriktningarna vid institutionen är mer integrerade med 
varandra, än inom ämnet i stort. 
 
En tredje skillnad är att två av de tidigare studierna (White och McCain 1998 och 
Persson 1994) har delat in den intellektuella basen i två olika huvudinriktningar: 
vetenskaplig kommunikation och IR. Anledningen till att vi inte kan se den indelningen 
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vid institutionen kan vara att institutionen täcker in fler än dessa två ämnen, det vill säga 
kulturvetenskap/kulturpolitik och biblioteksstudier. Därmed blir den intellektuella basen 
bredare, vilket omöjliggör denna indelning. 
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6 Slutsatser 
De ämnesområden som bildar den intellektuella basen på institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap på Högskolan i Borås är användarstudier, biblioteksstudier 
kulturvetenskap/kulturpolitik, IR, bibliometri samt information i organisationer. Vi 
anser dock att användarstudier har en särställning i den intellektuella basen, då denna 
inriktning utmärkt sig i samtliga analyser som genomförts. I såväl klusteranalysen som 
frekvenstabellen över vilka författare som mottagit citerngar från flest dokument, har 
detta ämnesområde ett visst övertag vad gäller antal kluster och antal författare i 
frekvenstabellen. 
 
Några av de förfa ttare som kan anses vara högt citerade vid institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås är: B Hjørland, L Limberg, T Wilson, CC 
Khulthau, L Seldén, P Wilson, P Ingwersen, MK Buckland, O Sundin och L Höglund. 
Hos de författare som kan anses vara högt citerade vid institutionen finns följande 
ämnesområden representerade: användarstudier, biblioteksstudier, IR, bibliometri och 
kulturvetenskap/kulturpolitik. 
 
Vid jämförelse av den intellektuella basen på institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och den intellektuella basen för 
ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap i stort framkommer att det finns 
vissa skillnader. Dessa skillnader består i att de ämnen som bildar den intellektuella bas 
som finns beskriven i de tidigare studierna är klarare avgränsade än de som finns i den 
intellektuella bas som vår studie resulterat i. Dessutom skiljer sig ämnena som utgör den 
intellektuella basen åt. I den intellektuella basen för ämnet i stort finns inte 
kulturvetenskap/kulturpolitik eller biblioteksstudier representerade, dessa finns dock 
representerade i den representation av den intellektuella bas för institutionen som vår 
studie resulterat i. Däremot är inte bibliometri lika tydligt närvarande vid institutionen 
som i de tidigare studierna. Ytterligare en skillnad mellan den intellektuella basen hos 
ämnesområdet i stort och den intellektuella basen vid institutionen, består i att två av de 
studier som kartlägger den intellektuella basen hos ämnesområdet i stort har delat in 
denna i två huvudkategorier. Dessa två huvudkategorier är studier av vetenskaplig 
kommunikation samt IR, något som vi inte kunnat urskilja i vårt resultat. 
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7 Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur den intellektuella basen på institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås ser ut. Studien är 
begränsad till att enbart fokusera på tidsperioden från och med år 2001 till och med 
första kvartalet år 2006.  
 
För att genomföra studien har följande frågeställningar upprättats: 

o Vilka ämnesområden citerar forskarna vid institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås? 

o Vilka författare citeras högt vid institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, och vilka ämnesområden 
representerar dessa författare? 

o Hur förhåller sig den intellektuella basen vid institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, till den intellektuella bas för 
ämnesområdet i stort, som den beskrivs i tidigare utförda 
författarcociteringsanalyser? 

 
Utgångspunkten för studien är således citeringar. Det vill säga de citeringar som 
forskare som varit aktiva vid institutionen gjort i de publikationer som publicerats under 
den aktuella tidsperioden. Metoden som används för att granska dessa citeringar är 
författarcociteringsanalys (ACA), som genomförs med hjälp av klusteranalys och MDS-
analys. 
 
Uppsatsens teoretiska bakgrund består i teorier om vetenskaplig kommunikation samt 
citeringsteorier. Här presenteras också de studier som ligger till grund för bilden av den 
intellektuella basen hos ämnesområdet i stort i samband med den teoretiska bakgrunden. 
Dessa tre studier har valts på grund av att de utförts med samma metoder som de vi 
tillämpat i vår studie, samt att de utförts av erkända forskare inom ämnet. Här görs 
också en kort presentation av institutionen biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Den klusteranalys som genomfördes resulterade i 23 kluster med inriktningar mot 
användarstudier, bibliometri, biblioteksstudier, datavetenskap, information i 
organisationer, information retrieval (IR), kulturvetenskap/kulturpolitik, metodik och 
vetenskapligt samarbete. 
 
MDS-analysen som genomfördes resulterade i en MDS-karta där följande 
ämnesområden kunde identifieras: användarstudier, kulturvetenskap/kulturpolitik, 
bibliometri, biblioteksstudier och IR. Dessutom fanns följande ämnesområden 
representerade med enstaka författare: organisationsstudier, metodik, pedagogik och 
datavetenskap. 
 
I studien gjordes även en frekvenstabell som beskriver hur ofta författare är citerade i 
dokument producerade vid institutionen biblioteks- och informationsvetenskap. Utifrån 
denna frekvenstabell kunde vi sedan besvara frågan om vilka författare som är högt 
citerade vid institutionen. 
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De resultat som ACA:n resulterat i jämfördes sedan med resultaten från de tre nämnda 
studierna. Detta visade på att det finns skillnader mellan den intellektuella basen vid 
institutionen biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och den 
intellektuella basen för ämnesområdet i stort.  
 
Följande slutsatser har dragits utifrån de analyser som genomförts:  

o De ämnesområden som ingår i den intellektuella basen för institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap är användarstudier, biblioteksstudier, 
kulturvetenskap/kulturpolitik, bibliometri och IR. 

o Några av de författare som kan anses vara högt citerade vid institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås är: B Hjørland, L 
Limberg, T Wilson, CC Khulthau, L Seldén, P Wilson, P Ingwersen, MK 
Buckland, O Sundin och L Höglund. Hos de författare som kan anses vara högt 
citerade vid institutionen finns följande ämnesområden representerade: 
användarstudier, biblioteksstudier, IR, bibliometri och 
kulturvetenskap/kulturpolitik. 

o De skillnader som finns mellan den intellektuella basen för institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap och den intellektuella basen hos 
ämnesområdet i stort, består i att det finns ämnesområden representerade vid 
institutionen biblioteks- och informationsvetenskap, som inte finns närvarande 
i den intellektuella basen för ämnesområdet i stort. Dessa ämnesområden är 
biblioteksstudier och kulturvetenskap/kulturpolitik. Dessutom finns ytterligare 
en skillnad mellan de båda intellektuella baserna, nämligen att hos 
ämnesområdet i stort görs en indelning i två huvudkategorier av 
ämnesområden. Dessa två huvudkategorier är studier av vetenskaplig 
kommunikation samt IR, något som vi inte kunnat urskilja i vårt resultat. 
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Appendix 1: Beskrivning av data 
Utifrån den lista med de 421 dokument som, enligt våra inledande sökningar, 
publicerats vid institutionen under den aktuella observationsperioden, inleddes 
sökningarna efter de faktiska dokumenten. Nedan presenteras hur sökningarna utföll 
och hur många dokument som slutligen kom att utgöra analysmaterialet. 
 
Från listan över doktorsavhandlingar genererades sex dokument, samtliga innehållande 
referenser, till undersökningen. Fem av dessa doktorsavhandlingar fanns också 
upptagna på de publikationslistor som publiceras av institutionen varje år. Dessa 
publikationslistor är uppdelade årsvis, således finns fem olika listor över dokument 
tillgängliga, år 2001-2005. För år 2006 fanns vid den aktuella tidpunkten ingen lista 
publicerad. På de fem publikationslistorna finns 310 dokument upptagna. Vid sökningar 
efter dessa dokument var det 21 stycken som ej återfanns. Av de återfunna dokumenten 
klassades 17 stycken som dubbletter (fem av dessa är ovan nämnda 
doktorsavhandlingar, resterande 12 stycken är dubbletter till andra dokument på 
publikationslistorna) och 89 stycken är dokument utan referenser. Kvarstår gör 183 
stycken dokument med referenser, som tillfogats till analysmaterialet. 
 
Vid sökningar i SCI och SSCI återfanns 72 olika dokument, varav ett kom från SCI och 
de återstående 71 från SSCI. Samtliga av dessa 72 dokument återfanns, dock klassades 
29 stycken som dubbletter till dokument upptagna i publikationslistorna. Av de 
resterande dokumenten saknade 32 stycken dokument referenser, därmed återstod 11 
dokument som tillfogades till analysmaterialet. 
 
Vid genomgång av forskarnas personliga publikationslistor fanns 30 unika dokument. 
Av dessa har två stycken ej återfunnits, och fyra av de återfunna dokumenten saknar 
referenser. Således inkluderades 24 olika dokuments referenslistor till analysmaterialet. 
 
Sökningar i Nordiskt BDI-index (NBDII) gav tre unika dokument, samtliga 
innehållande referenser, som återfanns och inkluderades i analysmaterialet. 
 
Sammanfattningsvis: Då dubbletter exkluderats från den lista som bildade 
utgångspunkten för studien återstod 375 stycken unika dokument, varav 23 stycken 
dokument inte återfanns. Detta ger ett bortfall på cirka 6 %. Av de dokument som 
återfanns, saknade 125 stycken referenser, vilket innebar att referenser från 227 unika 
dokument inkluderats i analysen. Hur dokumenten fördelats sig klargörs tydligare i 
tabellen nedan. 

  Totalt 
Ej 
återfunna Dubbletter 

Saknade 
referenser 

Innehållande 
referenser 

Avhadlingar  6 0 0 0 6 

Pub.lista 2001 77 9 2 25 41 

Pub.lista 2002 66 2 5 25 34 

Pub.lista 2003 72 4 4 20 44 

Pub.lista 2004 48 2 3 14 29 

Pub.lista 2005 47 4 3 5 35 

NBDII 3 0 0 0 3 

Hemsidor 30 2 0 4 24 

SCI + SSCI 72 0 29 32 11 

Summa 421 23 46 125 227 

 



 

Appendix 2: Persson’s Party Clustering 
Urdrag ur BibExcels hjälpfil Cluster pairs, där klustringsrutinen beskrivs metaforsiskt 
[egen översättning]: 
 
”Föreställ dig att du har följande lista av par: 
 
10 A B 
9 D F 
8 B C 
7 A C 
6 F G 
5 H I 
4 A H 
 
Notera att paren är sorterade enligt cociteringsfrekvens i kolumn 1, och att listan också 
måste ha en en tab som separerar de två enheterna i ett par. 
 
Klustringsrutinen kommer att ha följande sekvens av händelser (paren är inbjudna till en 
fest): 
 
A-B kommer först, får vänta i hallen 
D-F kommer sen, får vänta i hallen. 
B-C kommer sen, bildar ett kluster-bord med A-B i rummet 
A-C kommer sen, kommer bli raderade eftersom A-C redan finns i rummet 
F-G kommer sen, kommer inte hitta någon vän i rummet 
 Går till hallen och hittar D-F och  
 Sedan formar D-F-G ett kluster i rummet 
H-I kommer sen, får vänta i hallen 
A-H kommer sen, H kommer att klustra sig med A-B-C 
 söker sedan i hallen och finner H-I 
 I kommer att klustra sig med A-B-C-H 
 
Kluster 1 kommer innehålla : A-B-C-H-I 
Kluster 2 kommer innehålla D-F-G” 
 

(Persson 2003-10-29) 



 

Appendix 3: Författartolkningar 
Övergripande ämne: Underämne, Underämne 
* = ämnesorden tagna från titlarna till publikationerna som använts som referenser till 
de publikationer som utgör utgångspunkten för studien i uppsatsen (publikationer från 
institutionen biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås). 

Kluster 1 
Brooks FP – Computer Science: Virtual Environments, Human-Computer Interaction, 
3D Interactive Computer Graphics; 
Erie DA – Physical Chemistry: Kinetic Mechanism of Transcription Elongation, 
Scanning Force Microscopy, Nanomanipulation, Protein-protein, Proteinnucleic Acid 
Interactions, Thermodynamics of Proteins and Nucleic Acids; 
Falvo MR – Physics: Nanomanipulation Techniques, Nanometer Scale 
Electromechanical Systems, Nanotribology,  Molecular Motors and Nanoscale 
Biomechanical Processes; 
Finholt T – Computer Science: Human-Computer Interaction, Collaborative 
Computing Environments; Information Science: Distance Learning; 
Guthold M – Physics: Biophysics, Molecular Biology, Nanotechnology; 
Kraut RE – Computer Science: Human Communication, Information Technology, 
Communication Technology; 
Matthews WG – Physics: Macromolecular, Microscopy; 
Olson GM – Computer Science: Human-Computer Interaction, Usability, 
Collaborative; 
Olson JS – Computer Science: Human-Computer Interaction, Software for Human 
Problem Solving; 
Orlikowski W – Information Technology, Organization Studies; 
Paulson S – Physics: Materials Science, Carbon Nanotubes; 
Sonnenwald DH – Information Science: Information Seeking Behaviour, Information 
Communication, Collaboration, Online Information Retreival, Design; 
Star SL – Communication, Knowledge Production in Organizations, Information 
Technologies; 
Superfine R – Physics: Condensed Matter Physics, Biophysics, Microscopy, 
Macromolecular Assemblies, Surface Science Techniques; Computer Science: 
Interface; 
Taylor RM – Computer Science: Scientific Visualization, Distributed Virtual Worlds, 
Interactive 3D Computer Graphics; Physics; 
Washburn S – Physics: Surface Manipulations of Nano meter Scale Objects, 
Applications of Nanotubes, New Instrument Development, Natural Intuitive Interfaces 
to Instruments; Computer Science: Virtual Reality Interfaces to Instruments; 

Kluster 2 
Abbott AD – Sociology: Professions and Occupation, Critique of Social Science 
Methods, Social Theory, History of Sociology; 
Albrechtsen H – Information Science: Classification, Knowledge Organization; 
Alvesson M – Företagsekonomi; Sociologi; Metodik; 
Bawden D – Information Science: Information work, Computerised Information 
Retrieval, Computerized Information Storage and Retrieval, Computerized Information 
Work, Computerized Subject Indexing, Information Seeking Behaviour, Information 
Services, Information Storage and Retrieval, Online Information Retrieval, User 



 

Services, Subject Indexing, Technical Services,  Searching; Medicine: Pharmaceutics, 
Toxicology; Chemistry; 
Bentling S – Genus och Vårdkultur, Vårdvetenskaplig Grundforskning, Vårdutbildning, 
Sjuksköterskeutbildning; 
Carey JW – Journalism, Communication; 
Castells M – Sociology: Information Age, Economic Implications of Internet, Social 
Implications of Internet; 
Collins R – Sociology: Sociological Theory, Macro-Historical Sociology of Political 
and Economic Change, Face-to-Face Interaction, Sociology of Intellectuals, Social 
Conflict; 
Crane S – Information Seeking, Nurses; 
Day RE – Information Science: Critical Information Theory, History of Information, 
Culture of Information, Political Economy of Information, Documentation, Knowledge, 
Digital Media, Communication; 
Erlöv I – Pedagogik: Sjuksköterska, Utbildning;* 
Evetts J – Sociology: Professional Occupations, Professional Work, Careers, Gender 
Differences in Careers; 
Fournier V – Organisation Studies, Organisational Behavoiur, Alternative 
Organisations and Economies; 
Lancaster FW – Library and Information Science: Information Work, Information 
services, Computerized information services, Information storage and retrieval, 
Computerized information storage and retrieval, Computerised information retrieval, 
Online information retrieval, Services, User services, Technical services, Technological 
innovations, Innovations, Evaluation, Subject indexing, Organization, Librarianship, 
Library materials; Medicine; 
Leckie GJ – Library and Information Science: Libraries, Librarianship, Information 
Literacy, Information-Seeking Behavoiur; 
MacDonald KM – Sociology: Professions, Cultural Context; 
McCarthy DE – Sociology: Knowledge and Culture, Social Theory, Emotion Studies; 
Petersson K – Pedagogik: Sjuksköterska, Utbildning;* 
Pettigrew KE – Library and Information Science: Information-Seeking Behaviour, 
Community Information Services, Community Networks; 
Sundin O – Library and Information Science: Information-Seeking Behavoiur; 
Professions: Nurses; 
Säljö R – Beteendevetenskap; Pedagogisk Psykologi: Lärande, Interaktion, Utveckling; 
Tuominen K – Library and Information Science: Information-Seeking Behaviour, 
Communication, Health Communication; 
Traynor M – Nursing and Midwifery Studies: Nurses’ Reading Processes; 
Urquhart C – Library and Information Science: Information Work, Information 
Seeking Behaviour, Users, Evaluation,  Academic Libraries, Medical Libraries; 
Medicine: Health Care, Health Professionals; 
Wertsch JV – Education: Language, Thougth, Culture, the Role of Textual Means for 
the Formation of Identity; 
Wilson P – Library and Information Science: Information Work, Information Storage 
and Retreival, Bibliographic Control, Information Overload, Intellectual Property, the 
Economics of Information Services; 

Kluster 3 
Bergquist RE – Library and Informations Science; 
Carragher B – Remote Microscopy, Education, Bugscope;* 



 

Conway C – Remote Microscopy, Education, Bugscope;* 
Grosser B – Computer Science: Technology Direction, Remote Instrumentation 
Software Development, Digital Imaging, Photography, Video Engineering, Video 
Direction and Production, 3D Modeling/Animation; 
Maglaughlin KL – Library and Information Science: Online Information Retrieval; 

Kluster 4 
Braam RR – Library and Information Science: Bibliometrics, Citation Analysis, 
Library Materials; 
Garfield E – Library and Information Science: Bibliometrics, Scientometrics, Citation 
Analysis, Citation Indexes, ISI, Subject Indexing, Information Work, Computerized 
Information Work, Information Services, Library Materials, Periodicals, Articles, 
Science, Science and Technology, Technical Services, User Services; Chemistry; 
Griffith BC – Library and Information Science: Bibliometrics, Information Storage and 
Retrieval, Computerized Information Storage and Retrieval, Information Work, Library 
Materials, Periodicals, Subject Indexing, Technical Services; 
McCain KW – Library and Information Science: Bibliometrics, Cocitation, Citation 
Analysis, Computerized Information Storage and Retrieval, Library Materials, 
Periodicals, Technical Services; 
Van Raan AFJ  – Library and Information Science: Bibliometrics, Scientometrics, 
Citation Analysis, Library Materials, Science, Science and Technology, Scientometrics; 
White HD – Library and Information Science: Bibliometrics, Citation Analysis, 
Cocitation, Information Storage and Retrieval, Computerized Information Storage and 
Retrieval, Online Information Retrieval, Information Work, Information Science, 
Library Materials, Subject Indexing, Technical Services; 
Wormell I – Library and Information Science: Bibliometrics, Informetrics, Information 
Storage and Retrieval, Computerized Information Storage and Retrieval, Online 
Information Retrieval, Subject Indexing, Information Work, Technical Services, User 
Services, Information Resource Management, Knowledge Organisation, Management 
of Information Services; 

Kluster 5 
Helser AT – Computer Science; 
Hudson TC – Computer Science: Computer Graphics, Scientific Visualization, 
Distributed Systems, Networking, Collaborative Computing; 
Whitton MC – Computer Science: Computer Graphics System Architecture, Data 
Visualization, Augmented Environment, Virtual Environment; 

Kluster 6 
Braman S – Communication: Use of New Information Technologies, Policy 
Implications, Information Policy; 
Choo CW – Information Science: Organizations, Organizational Learning, 
Environmental Scanning, Information Seeking Behaviour, Information Work, 
Knowledge Management, Management Information Systems, Management of 
Information Processes, User Services; 
Davenport TH – Sociology: Knowledge Management, Information Communication, 
Attention Management, Business Processes; 
Kirk J – Information Science: Information Management, Knowledge Management, 
Information Use in Organizations, Information Work, Scholarly Communication; 



 

Mintzberg H – Management Stud ies: Managerial Work, Strategy Formation, Forms of 
Organizing; 
Prusak L – Information Science: Corporate Knowledge Management, Organizational 
Knowledge; 
Rowley JE – Library and Information Science: Information Work, Information Storage 
and Retrieval, Computerized Information Storage and Retrieval, Online Information 
Retrieval, Information Industry, Information Services, Knowledge Management, 
Libraries, Library Management, Library Technology, Marketing, Professional 
Education, Technical Services; 

Kluster 7 
Alexandersson M – Didaktik: Lärandets Innehåll, Lärande i olika Lärmiljöer, 
Lärarutbildning, Lärares Kompetensutveckling; 
Bates MJ – Information Science: Information System Search Strategy, User-Centered 
Design of Information Retrieval Systems, Information Seeking Behavior, Information 
Storage and Retrieval, Computerized Information Storage and Retrieval, Online 
Information Retrieval, Information Work, Subject Indexing, Technical Services; 
Bergman M – Pedagogik: Högstadium, Internetanvändning; 
Beheshti J – Library and Information Science: Children, Primary School, School 
Children, Multimedia, Online Information Retrieval, Portals, World Wide Web, 
Human-Computer Interaction; 
Booth S – Education: IKT, Distance Education, Environments for Learning; 
Bruce C – Information Science: Information Literacy, Information Work, User 
Training; 
Davies R – Library and Information Science: School Libraries, Secondary School 
Children, Information Seeking; 
Eisenberg MB – Library and Information Science: Information Literacy, Information 
Technology, Information Management in Learning and Teaching, Information and 
Library Education, Children, School libraries, Information Storage and Retrieval, 
Computerized Information Storage and Retrieval, Information Work, Subject Indexing, 
Technical Services; 
Enochsson A – Pedagogik: Barn och Ungdomar, Informationssökning, Internet; 
Fidel R – Information Science: Information Seeking Behavior, Information Storage and 
Retrieval, Online Information Retrieval, Knowledge Organization, User Behaviour; 
Folkesson L – Pedagogik: Lärares Lärande och Kompetensutveckling, 
Distansundervisning, Skolbiblioteket som Läromiljö; 
Gordon C – Library and Information Science: Cognitive Psychology and Learning 
Theory, Information Search Processes, School Libraries; 
Gross M – Information Science: Information Seeking Behavior, Design of Information 
Resources, Evaluation of Information Resources, Improvement of Information 
Resources, Children's Use of Technology; 
Harris MH – Library and Information Science: History, Librarianship, Public 
Libraries; 
Hultgren F – Library and Information Science: Information Behaviour, School Leavers 
in Relation to Careers and Higher Study Related Information; 
Jarneving B – Library and Information Science: Bibliometrics, Scientometrics, 
Bibliometrics and Collection Development, Citation Analysis; 
Kafai Y – Education: Children’s Learning, Computer Games, Educational Software; 
Kühne B – Library and Information Science: Libraries, School Libraries, Education; 



 

Large A – Library and Information Science: School Libraries, Children, Primary 
Schools, Computer Assisted Instruction, Internet, Multimedia, Online Information 
Retrieval; 
Liedman S – Idé- och Lärdomshistoria: Människans Kunskaper, Vetenskapshistoria; 
Loertscher DV – Library and Information Science: School Libraries, School resource 
centres, Resource centres, Children ; 
Marton F – Pedagogik: Inlärning, Utveckling, Erfarenheter, Högre Utbildning; 
Moore PA – Education: Early Childhood Education, Learning, ICT; Library and 
Information Science: Info rmation Literacy, Children’s Literature; 
Naeslund L – Pedagogik: Skolans Styrning och Ledning, Skolutveckling, 
Utbildningspolitik ; 
St George A – Library and Information Science: Libraries, School Libraries, Children; 
Thomas NP – Library and Information Science: Libraries and Education, Libraries and 
Preservation, Libraries and Information, Libraries and Culture; 
Todd R – Library and Information Science: Libraries, Information Literacy, 
Professional Education, School Libraries, Secondary School Children, World Wide 
Web; 

Kluster 8 
Audunson R – Library and Information Science: Libraries, Librarianship, Public 
Libraries, Professional Education; Political Science; 
Berglund C – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Vuxenstuderandes 
Informationssökningsprocess, Folkbibliotek; 
Bourdieu P – Sociologi: Samhällsklass; 
Enmark R – Professional Education, Library Schools ; 
Giddens A – Sociologi: Samhälle, Social Strukturer; 
Given L – Philosophy: Theorybuilding; Library and Information Science: Academic 
Libraries, Students, Information-Seeking Behaviour; Education; 
Gustavsson B – Pedagogik: Folkbildning, Demokrati, Bildning, Livslångt Lärande, 
Kunskapsfilosofi; 
Hansson J – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Folkbibliotek, Folkbildning, 
Kunskapsorganisation, Klassifikation, Katalogisering, Samhällsstrukturer; 
Hvenegaard Rasmussen C – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Folkbibliotek, 
Kulturpolitik, Kulturhistoria, Kulturteori, Kulturanalys, Barn- och Ungdomskultur; 
Jochumsen H – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Folkbibliotek, 
Biblioteksutveckling, Biblioteksserviceavgifter, Kulturpolitik, Kulturteori; Sociologi: 
Sociologiska metoder; 
Kerslake E – Library and Information Science: Library and Information Professionals, 
Library Staff, Flexible Working, Public Libraries, Training, Social Aspects, Women; 
Kinnell M – Library and Information Science: Libraries, Public Libraries, School 
Libraries, Librarianship, Management, Marketing, Benchmarking, Professional 
Education; 
Lööf S – Library and Information Science, Professional Education; 
Myrstener M – Litteraturvetenskap: Folkbibliotek, Historia, Bokbestånd, 
Litteratursociologi; 
Nowé K – Library and Informationscience: Information Management, Knowledge 
Management, Information Strategies, Voluntary Organisations, Social Movements, 
”Samhällsinformation”; 
Olsson B – Representerar tre olika författare; 
Persson C – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Folkbibliotek, Vuxnas Lärande; 



 

Schön DA – Philosophy: the Learning Society, Double-Loop Learning, Reflection- in-
Action; 
Skot-Hansen D – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Folkbibliotek, Kulturpolitik, 
Kulturförmedling, Förmedlingsstrategier, Kulturell Mångfald, Bibliotekets Roll i 
Samhället; 
Streatfield DR – Library and Information Science: Libraries, School Libraries, Library 
Management, Community Information Services, Information Communication, 
Information Work, Local Government, Social Services, Welfare Services, User 
services; 
Tengström E – Kunskapssamhället, Informationssamhället; 
Thorhauge J – Library and Information Science: Libraries, Public Libraries, Research 
Libraries, Library Management, Technical Services; 
Törnqvist I – Folkbildning, Studiecirkel, Livslångt Lärande; 
Zetterlund A – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Bibliotek, Utvärdering, 
Förändring; 
Åkerstedt J – Folkbildning, Studieverksamhet, Utbildningsvägar; 

Kluster 9 
Ahlgren P – Library and Information Science: Information Retrieval, Bibliometrics; 
Elzinga A – Science Studies: Information Communication, Research System, Science 
Policy; 
Kessler MM – Bibliometrics, Bibloigraphic Coupling, Scholary Communication; 
Kruskal JB – Statistics: Multidimensional Scaling;* 
Moed HF – Science Studies: Bibliometrics, Scientometrics, Citation Analysis, Impact 
Factor, Science, Science and Technology, Periodicals, Articles; 
Persson O – Library and Information Science: Scholary Communication, Bibliometrics, 
Scientometrics, Citation Analysis, Science, Science and Technology; 
Rousseau R – Library and Information Science: Bibliometrics, Scientometrics, 
Informetrics, Articles, Periodicals, Citation Analysis, Frequency distributions, Impact 
Factors, Science, Science and Technology, Library materials; 
Small H – Bibliometrics, Scientometrics, Citation Analysis, Cocitation, Clustering, 
Library Materials, Articles, Periodicals, Science, Science Citation Index; 
Wish M – Statistics: Multidimensional Scaling;* 
Ziman J – Science, Science and Technology; 

Kluster 10 
Boréus K – Statsvetenskap: Språk, Nyliberalism; Metodik: Textanalys ; 
Chouliaraki L – Metodik: Diskursanalys;* 
Fairclough N – Metodik: Diskursanalys;* 
Höglund L – Library and Information Science: Information Management, Information 
Behaviour, Informations Seeking Behaviour, Information Quality, Library and 
Information Management Systems, Public Libraries, Culture; 
Laclau E – Political Theory: Democracy, Hegemony;* 
Mouffe C – Political Theory: Democracy, Hegemony;* 
Phillips L – Metodik: Diskursanalys;* 
Raber D – Library and Information Science: Libraries, Librarianship; Metodik: 
Diskursanalys; 
Winther Jørgensen M – Metodik: Diskursanalys;* 

Kluster 11 



 

Andersson M – Representerar minst tre olika författare, eventuellt fyra; 
Baeza-Yates R – Computer Science: Information Retrieval, Online Information 
Retrieval, Search Engines, Query Formulation, World Wide Web, Databases; 
Belkin NJ – Information Science: Information Retrieval, Information Storage and 
Retrieval, Computerised Information Retrieval, Computerized Information Storage and 
Retrieval, Subject Indexing, Computerized Subject Indexing, Online Information 
Retrieval, Information Work, Searching, Technical Services, User Interface; 
Case DO – Library and Information Science: Information Storage and Retrieval, 
Computerized Information Storage and Retrieval, Computerised Information Retrieval, 
Online Information Retrieval, Information Work, Searching, Subject Indexing, 
Technical Services; 
Hagerlid J – Library and Information Science: Information Storage and Retrieval, 
Computerised Information Retrieval, Computerized Information Storage and Retrieval, 
Computerized Subject Indexing, Information Work, Online Information Retrieval, 
Searching, Subject Indexing, Technical Services; 
Johansson M – Representerar minst tre olika författare, eventuellt fler; 
Klasson M – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Användarstudier, Folkbildning, 
Biblioteksförändring, Kriser, Katastrofhantering; 
Kvale S – Pedagogisk Psykologi: Evaluering som kunskapskonstruktion, Psykologi, 
Kvalitativa Intervjuer; 
Line MB – Library and Information Science: Acquisitions, Cooperation, Interloans, 
Document Delivery, International Interloans, International Availability of Documents, 
Universal Availability of Publications, Electronic Media, Future Developments, 
Information Services, Information Work, Libraries, National Libraries, Librarianship, 
Library Management, Management, Library Materials, Services, User Services, 
Technical Services, Organization, Periodicals, Bibliometrics, Citation analysis; 
Mizzaro S – Computer Science: Information Retrieval, Digital Libraries, Scholary 
Publishing, Mobile and Wireless Devices, Natural Language Processing; 
Mäntykangas A – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Biblioteksdigitalisering, 
Informationsåldern; 
Olsson L – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Biblioteksdigitalisering, 
Informationssamhälle, Informationsteknik, Utveckling; 
Ribeiro-Neto B – Computer Science: Information Retrieval, Databases, Search Queries, 
Searching; 
Saracevic T – Library and Information Science: Information Storage, Computerised 
Information Retrieval, Computerized Information Storage and Retrieval, Online 
Information Storage and Retrieval, Information Work, Professional Education, 
Searching, Subject Indexing, Technical Services; 
Schamber L – Information Science: Information and Communication Theory, 
Information Seeking, Information Evaluation, Information Seeking Behavior, The 
Concept of Relevance, Information Organization, Electronic Publishing; 
Selander S – Didaktik: Pedagogiska Texter, Sociala Institutioner och 
Meningsskapande, Professionaliseringsfrågor, Lärande och Kunskapsformer; 
Sköldberg K – Complexity Science, Philosophy of Science, Methodology, 
Management, Strategic Change, Organization, Planning Culture, Rhetorics; 
Thórsteinsdóttir G – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Folkbibliotek, 
Informationsökningsbeteende, Distansstudenter; 
White MD – Informations Studies: Information Seeking Behavior, Search Strategies, 
User-Centered Design of Information Retrieval Systems; Scholarly Communication, 
Computer-Mediated Communication, Information Access, Questioning Behaviour; 



 

Kluster 12 
Nilsson G – Kompetens, Utbildning; 
Norlind W – Svensk Biblioteksmatrikel; 
Palmgren V – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Folkbibliotek, Barn; 
Seldén L – Library and Information Science: User Studies, Information-Seeking 
Behaviour, Professions, Academia; 
Sjölin M – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Profession, Kunskap, 
Bibliotekshistoria; 

Kluster 13 
Brown JS – Science: the Impact of Globalization on Business, the Management of 
Radical Innovation, Digital Culture, Ubiquitous Computing, Organizational Learning, 
Individual Learning, Knowledge Management; 
Budd JM – Library and Informations Science: Academic Libraries, Acquisitions, 
Bibliometrics, Citation Analysis, Librarianship, Periodicals, Technical Services; 
Capurro R – Information Science: Information Ethics, Information Management; 
Chatman EA – Information Science: Informations-Seeking Behaviour, Disadvantaged, 
Women Prisoners, Poor, Old People, Janitors; 
Cornelius IV – Library and Information Science: Information and Society, Information 
Policy, Research Methods, Theoretical Foundations, Information and the 
Enlightenment; 
Duguid P – Information Science: Knowledge Management, Organizations, Brands; 
Frohmann B – Information and Media Studies: Documentation, Information Ethics, 
Documentation Flow, Knowledge Creation, Hierarchies of Expertise; 
Hjørland B – Biblioteks- och Informationsvetenskap: Grundläggande Begrepp, Teori, 
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