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Abstract: The purpose of this thesis is to evaluate the combination of 

bibliographic coupling and three hierarchical cluster analytic 
techniques: average, complete and single linkage. Bibliographic 
coupling is applied as a measure of similarity between recently 
published articles and the cluster techniques are used for the 
partition of a set of articles into subsets of articles with similar 
research focus. The field of information science is applied as 
the test arena and the selection of data, i.e., the article 
population to be partitioned, is based on a number of central 
journals. Methods of evaluation include both quantitative 
approaches as well as a qualitative one. For comparing the 
resulting partitions, adjusted Rand index is utilized and for the 
establishment of cluster coherence and isolation, measures of 
average normalized coupling strength is applied. In an effort to 
quantify the degree of subject focus within clusters, normalized 
entropy of a cluster’s distribution of weighted descriptors is 
calculated. Manual inspection of cluster composition is also 
performed. 

   
The findings show that choice of cluster method has a profound 
impact on the resulting partitions. Complete linkage generated 
highly subject coherent clusters but produced a fragmented 
picture of the research field in question, i.e., the split up of 
research specialties. Single linkage on the other hand, 
performed unsatisfactory and is not recommended. It is 
suggested that average linkage, when combined with a stopping 
rule (the inconsistency coefficient), should be considered as the 
method of choice since it mainly generated reasonable subject 
coherent clusters while avoiding severe fragmentation. 
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1. Inledning 
Bibliometri (av biblio- och grek. me´tron 'mått') avser i huvudsak kvantitativa studier av 
de mönster som går att härleda från tillkomsten och användningen av publikationer. En 
generell definition av termen lyder: 
 

The use of mathematical and statistical methods to study and identify patterns in the usage of 
materials and services within a library or to analyze the historical development of a specific body 
of literature, especially its authorship, publication, and use. (Reitz 2004, s. 73) 

 
Tillämpningsområdena är flera och av skiftande karaktär. Exempel på etablerade 
appliceringar av bibliometriska angreppssätt finner vi inom: beståndsutveckling, 
informationsåtervinning, evaluering av forskning, informationsförsörjning och 
kartläggning av ämnesområdens kognitiva strukturer (se exempelvis Kärki & 
Kortelainen 1998). En grov indelning av bibliometriska studier kan göras med avseende 
på om de beskriver någon aspekt av kunskapsproduktionen eller kunskapsanvändningen 
(Persson 1991, kap. 2). Där den första typen av studier fokuserar på 
publiceringsverksamheten hos kunskapsproducerande enheter, t.ex. forskargrupper, 
universitet eller länder, så beskriver den andra typen av studier olika aspekter av den 
litteratur som forskare använder sig av. Det senare fallet är speciellt förknippat med 
syftet att kartlägga forskningens innehållsliga struktur och att identifiera specialområden 
inom ett givet ämnesområde.  
 
Personer intresserade av olika vetenskapliga områden kan stå inför ett tämligen 
mödosamt arbete om de avser att hålla sig à jour med den aktuella forskningen. Särskilt 
torde detta gälla ju fler specialiseringar och uppdelningar som existerar inom ett givet 
ämnesområde. Dessutom tenderar vetenskapen i ökande grad karakteriseras av att vara 
tvärvetenskaplig, vilket ökar svårigheten i att skaffa sig en övergripande bild av de 
rådande trenderna inom ämnesområdet av intresse. För att stödja en dylik 
orienteringsprocess kan bibliometriska metoder appliceras med syftet att identifiera 
rådande forskningsteman och därmed tillhandahålla ett hjälpmedel i form av en 
intellektuell karta över det aktuella forskningsläget (Jarneving 2005, s. 12). 
 
I föreliggande studie skall bibliometriska metoder som utnyttjar den vetenskapliga 
litteraturens citeringspraxis för att kartlägga ämnesområden tillämpas och utvärderas. 
Fyra komponenter är centrala i studien:  
 

i. Ett datamaterial som representerar aktuell forskning inom ett ämnesområde. 
ii. Ett mått på likhet mellan dokument. 

iii. Metoder för att gruppera dokument med avseende på likhetsmåttet. 
iv. Mått som kvantifierar i vilken utsträckning de resulterande grupperingarna är 

adekvata. 
 

(ii) behövs för att etablera ämnesmässiga relationer mellan dokument och (iii) för att 
gruppera dessa dokument i ömsesidigt uteslutande grupper. Kompletterande till en 
subjektiv granskning är (iv) då omdömen rörande metodernas framgång eller icke-
framgång i skapandet av adekvata kluster skall fällas. Den aktuella artikelpopulationen 
(i) består av informationsvetenskapliga artiklar publicerade i framstående tidskrifter. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka tre klusteranalytiska metoders förmåga 
att – givet det bibliometriska angreppssättet bibliografisk koppling – generera adekvata 
grupperingar av forskningsartiklar. De tre metoderna som avses är: average linkage, 
complete linkage och single linkage.1 Genom att utvärdera de olika partitioneringarna 
(dvs. resultaten av klustermetoderna) är avsikten att kunna fälla omdömen i fråga om 
vilken metod som ter sig lämpligast.  
 

1.3 Frågeställningar  
 
För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 
 

1. Vilka forskningsteman identifieras när den klusteranalytiska metoden complete 

linkage appliceras på den insamlade artikelpopulationen? 

2. Vilka forskningsteman identifieras när den klusteranalytiska metoden average 

linkage appliceras på den insamlade artikelpopulationen? 

3. Vilka forskningsteman identifieras när den klusteranalytiska metoden single 

linkage appliceras på den insamlade artikelpopulationen? 

4. Vilka kvalitativa respektive kvantitativa skillnader existerar i de resulterande 

partitioneringarna genererade av respektive klusteranalytisk metod? 

1.4 Disposition 
 
I kapitel 2 ges en övergripande introduktion till forskningsområdet bibliometri. I 
påföljande kapitel redovisas tidigare forskning som är relevant i ljuset av denna studie, 
vilket innebär att det bibliometriska måttet på likhet mellan dokument samt dess 
kombination med klusteranalys behandlas. Kapitel 4 ägnas åt insamling, bearbetning 
och beskrivning av den insamlade artikelpopulationen vilken utgör det empiriska 
källmaterialet. I kapitel 5 beskrivs de klusteranalytiska metodernas beskaffenhet. Inom 
ramen för detta kapitel beskrivs även de metoderna som används för analys och 
evalueringen av partitioneringarna. Själva resultatredovisningen är förlagd till kapitel 6 
vilket följs av ett analyskapitel. Slutsatser återfinns i kapitel 8. 
 

                                                 
1 Dessa har valts då de är frekvent använda klustringsmetoder i bibliometriska studier. Det existerar 
emellertid andra hierarkiska klusteranalytiska metoder, av vilka de mer kända troligen är: median och 
centroid linkage samt Ward’s method. Dessa tre metoder är definierade för att användas tillsammans med 
(kvadrerat) euklidiskt avstånd (Kaufman 2005, kap. 5.1). Detta avståndsmått är dock inte rimligt att 
tillämpa i föreliggande kontext (se vidare Jarneving 2005, s. 57). Det existerar emellertid argument 
(Batagelj 1988) för att kravet på tillämpningen av euklidiskt avstånd kan släppas. Därmed skulle 
metoderna kunna användas tillsammans med valfritt pseudoavstånd, detta är dock inget som undersöks 
vidare i denna studie. 
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2. Presentation av bibliometrin och dess 
tillämpningsområden 
Ett grundläggande antagande inom huvudparten av den tillämpade bibliometrin är att de 
flesta vetenskapliga upptäckterna och forskningsresultaten publiceras i vetenskapliga 
tidskrifter där de kan läsas och citeras av forskarsamfundet (Lundberg 2006, s. 10). Det 
fundamentala bibliometriska analysobjektet är därmed den vetenskapliga artikeln, 
vilken kännetecknas av dess referee-granskning (”peer review”), krav på originalitet och 
konventionen att bruka citeringar för att tillskriva tidigare forskningsalster erkännande 
och vikt för den egna forskningen. (Glänzel 2003, kap. 2). Av det sagda framgår att 
citeringar spelar en central roll i bibliometriska undersökningar och merparten av dessa 
är också citeringsanalyser, vilka undersöker relationen mellan citeringar och olika 
aggregat av publicerande enheter t.ex. författargrupper, forskarlag, universitet etc. 
(Kärki & Kortelainen 1998, s. 20f.). Citeringsanalyser inbegriper vidare såväl 
hänvisningsanalys, i vilka citeringar till publikationer analyseras ur de citerade verkens 
synvinkel, som källanalys där källorna i referenslistorna analyseras ur de citerande 
verkens synvinkel  
 
Då termen bibliometri definieras som tillämpningen av matematiska och statistiska 
metoder på publikationer, omfattas i princip all kvantitativ analys av bibliografisk data 
av termen.2 Det är därmed givet att bibliometriska analyser kan vara aktuella i olika 
kontexter. I figur 1 presenteras en övergripande bild av bibliometrins förhållande till 
närliggande forskningsområden och vilka sammanhang som huvudsakligen är aktuella 
för appliceringen av resultatet från bibliometrisk forskning och metodutveckling. 
 
 
Figur 1. Bibliometrins förhållande till relaterade forsknings- och tillämpningsområden (modifierad från 
Glänzel 2003, s. 10) 

 
 

                                                 
2. Scientometri är en relaterad term som avser analyser inriktade uteslutande på vetenskaplig 
kommunikation, analyserna är dock inte nödvändigtvis begränsade till publikationer. 
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En övergripande bild av hur bibliometriska angreppssätt är fruktbara inom de aktuella 
tillämpningsområdena ges av Noyons (1999, kap. 1). Figur 1 kommenteras nedan med 
utgångspunkt i nyssnämnda källa. 
 

i. Bibliotekssektorn 
 
Bibliotek har traditionellt utnyttjat bibliometrin för beståndsutveckling, 
beståndsevaluering och informationsförsörjning. Framförallt har tidskriftssamlingar 
underhållits och uppdateras på basis av citeringsdata. 
 
ii. Informationsförsörjning 

 
Under denna punkt samlas en mängd olika tillämpningar vilka syftar till att klargöra 
någon aspekt av ett specifikt ämnesområde. I huvudsak avses kartläggning och 
övervakande av den vetenskapliga aktiviteten inom ett givet område (”science 
mapping”). Genom att kombinera olika typer av dataanalytiska metoder och 
bibliografisk data, insamlad från ämnesområdets publikationer, kan olika 
strukturella aspekter av ämnet kartläggas och viktiga specialområden identifieras. 
 
iii. Informationsåtervinning 
 
Här analyseras mönster i fördelningen av bibliografiska data för att identifiera 
släktskap mellan publikationer eller mellan ämnesområden. Exempelvis kan en 
frekvent samförekomst av nyckelord indikera ett släktskap mellan de dokument i 
vilka de förekommer. Vidare är citeringar ett komplement till just nyckelord (eller 
deskriptorer) då relevanta dokument antingen kan återvinnas med utgångspunkt i 
redan kända relevanta dokuments referenslistor, eller genom att citerande 
dokuments referenslistor undersöks med avseende på kända relevanta dokument. 
 
iv. Forskningsutvärdering 
 
I detta sammanhang används bibliometrin för att evaluera aktiviteten, 
produktiviteten och genomslagskraften hos vetenskapsproducerande enheter inom 
givna ämnesområden och på olika nivåer av aggregation. Aktiviteten mäts vanligen 
genom antalet publikationer utgivna inom givet tidsintervall. Genom att relatera 
antalet publikationer till den analyserade enheten (t.ex. antalet aktiva forskare vid 
det universitet som är föremål för analysen) ges in en indikator på produktivitet. 
Genomslagskraft fås genom att på olika sätt relatera antalet publikationer 
förknippade med analysenheten till antalet citeringar dessa publikationer erhållit. 
Resultatet kan bl.a. indikera att mer resurser behöver satsas på vissa områden eller 
användas som en objektiv indikator på forskningskvalitet vid ansökan om 
ekonomiska anslag och därmed fungera som ett komplement till peer review. 

2.1 Grundläggande terminologi och utgångspunkter 
 
Publikationer och (med)författare utgör tillsammans med referenser och citeringar 
elementen i en bibliometrisk analys, de avser objekt som vanligen inte underindelas. 
Analysenheten skapas genom att definiera en mängd publikationer till vilka element kan 
tillskrivas. Urvalet av de analyserade publikationerna, vilka alltså utgör analysenheten, 
görs vanligen genom att välja en författare eller aggregat av författare och identifiera 
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deras publikationer. Skapandet av en analysenhet som baserar sig på publikationernas 
egenskaper är också möjligt, dvs. urval som är oberoende av författare (Rehn & 
Kronman 2006, s 17). I det första fallet kan analysenheten avse: 
 

i. En specifik författare 
ii. En forskargrupp 
iii. En institution 
iv. Ett universitet 
v. Ett land 

 
Enligt det andra tillvägagångssättet skapas analysenheten på basis av något visst 
kriterium som publikationerna måste uppfylla, vanligen: 
 

i. Specifika publikationer 
ii. Publicerade i specifika tidskrifter 
iii. Ämnesområde (t.ex. på basis av publikationernas ämnesklassifikation) 
iv. Typ av publikation 
v. Publiceringsår 

 
Av det ovan sagda framgår att element kan tillskrivas olika analysenheter, vilken 
analysenhet en mängd element tillskrivs beror på vilken nivå av aggregation som 
analysen läggs på.  
 
Relationen mellan elementen och analysenheten ligger till grund för definitioner på 
olika s.k. bibliometriska indikatorer (Glänzel 2003, s. 20ff.). Indikatorer är mått vilka 
avser ge en bild av analysenhetens vetenskapsproduktion (kvantitetsindikatorer), 
genomslagskraft (kvalitetsindikatorer) eller publikationsmönster (strukturindikatorer) 
(Okubo 1997, kap. 5; Rehn & Kronman 2006, s 13f.). Exempel på en 
kvantitetsindikator är antalet publikationer per forskare, här relateras den vetenskapliga 
produktionen till analysenhetens storlek så att jämförelser mellan analysenheter av olika 
storlek kan göras. Kvalitetsindikator baseras vanligen på antalet erhållna citeringar, 
analysenhetens publikationer jämförs med världsgenomsnittet med avseende på 
publiceringsår, dokumenttyp och ämnesområde. Strukturindikatorer avser bl.a. mäta 
samarbetet mellan författare med olika organisatoriska hemvister eller mellan författare, 
aktiva i olika ämnesområden.  
   
En av de mer välkända bibliometriska indikatorerna torde vara Journal Impact factor 
(JIF). Denna indikator presenteras nedan för att exemplifiera ovanstående resonemang 
och för att den längre fram i studien kommer att vara en faktor i insamlandet av det 
empiriska källmaterialet. JIF är en indikator på en tidskrifts vetenskapliga 
genomslagskraft och bygger på antalet citeringar en tidskrift erhåller under en given 
period (vanligen 2 år) och där en normalisering utförs med avseende på den totala 
mängden av artiklar som publicerats i tidskriften (Egghe & Rousseau 1990, s. 255–256). 
 
 JIF för en tidskrift J som gäller för år n ges av: 
 

1 2

( ) n
n

n n

cJIF J
p p− −

=
+

,     (1) 
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där nc är antalet erhållna citeringar (under året n) av dokument publicerade i J under 
åren n - 1 och n - 2, vidare betecknar 1 2n np p− −+  det totala antalet dokument publicerade 
i J under dessa två år. Vi har alltså här en relation mellan en mängd citeringar (element) 
och en tidskrift (analysenhet) vilken avser att indikera vikten eller anseendet en tidskrift 
har inom sitt ämnesområde. Validiteten hos ett dylikt mått är naturligtvis starkt 
sammankopplad med giltigheten i antagandet att antalet citeringar ett dokument eller en 
tidskrift erhåller i huvudsak indikerar kvalitet eller inflytande i forskningsvärlden.  
 
2.2 Bibliometrisk data och multivariat analys 
 
Då två variabler är aktuella i beräknandet av JIF (citeringar och tid) kan analysen 
klassas som bivariat. Bibliometriska studier vilka syftar till storskaliga undersökningar i 
vetenskapliga discipliners struktur och dynamik är dock ofta förknippade med 
multivariata analysmetoder (MVA) (Tijssen & Leeuw, 1988). Generellt gäller att då det 
kvantitativa datamaterialet består av mätvärden på fler än två variabler för varje 
analysobjekt erbjuder MVA en samling statistiska metoder för att bearbeta dylika 
mångdimensionella datamängder. Framförallt är MVA lämpliga för att framhäva 
information rörande den underliggande strukturen, utmärkande regelbundenheter eller 
mönster genom att analysera simultana relationer mellan variablerna vilka är relaterade 
till varandra i varierande grad (ibid.).  
 
Ett generellt ramverk för (multivariat) bibliometrisk data ges av Tijssen och Leeuw 
(1988, s 714ff.). Utgångspunkten är ett bibliografiskt universum U som innehåller alla 
vetenskapliga dokument samt den kvalitativa och kvantitativa information som är 
förknippad med dessa. Rimligen kan endast en delmängd i (i=1,...,i',...,I) av detta 
universum vara aktuellt för en specifik analys. Därmed krävs någon form av 
selektionskriterium eller någon funktion a(U) som otvetydigt avgör om ett dokument i 
U tillhör den sökta populationen A med I antal dokument. Vidare krävs en selektion av 
tillgänglig data från dokumenten i mängden A, beroende på syftet med analysen 
definieras kriterier för vilka kvalitativa och/eller kvantitativa egenskaper hos 
dokumenten i mängden A som är av intresse. Detta resulterar i att varje dokument mäts 
på samma mängd av variabler jb  (j =1,…,j',…,J). På detta sätt kan egenskaper hos 
dokumenten klassificeras och kodas numeriskt, dvs. nominalvariabler som exempelvis 
typ av publikation kodas arbiträrt medan ordinal-, intervall- och kvotvariabler tilldelas 
sina respektive numeriska värden. Allmänt gäller att all insamlad multivariat 
bibliometrisk data kan lagras i en matris B som i sin grundläggande form består av J 
variabler som kolumner och I rader vilka representerar dokumenten. För de 
analysmetoder som presenteras nedan krävs i regel ännu ett steg. Genom att applicera en 
funktion c(B) skapas en ny matris C, vars element består av förhållanden eller 
likheter/olikheter mellan dokumenten eller mellan variablerna. 
 
En grov uppdelning av MVA kan göras med avseende på om fokus ligger på 
associationen mellan två eller fler mängder av variabler, eller om intresset är riktat mot 
den ömsesidiga associationen mellan alla variabler utan att någon distinktion görs 
emellan dem (dvs. utan att klassificera variablerna som antingen beroende eller 
oberoende). I det förra fallet kan MVA klassificeras i en kontext av inferentiell statistik 
medan metoderna som härrör från det senare fallet ligger närmare deskriptiv/explorativ 
statistik. I detta kapitel skall en kort redogörelse ges av de vanligaste, i bibliometriska 
sammanhang, explorativa multivariata metoderna. De metoder som avses är: 
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faktoranalys (FA), multidimensionell skalning (MDS) och klusteranalys (KA). 
Utmärkande för denna klass av MVA är att de med fördel appliceras när en reducering 
av datamaterialet är önskvärd, m.a.o. söks ett mindre antal karaktäristiska egenskaper i 
materialet vilket möjliggör eller underlättar tolkning och analys av materialet i stort. 

2.2.1 Faktoranalys 
 
Faktoranalytiska tekniker syftar till att representera en mängd observerade variabler 
med en mindre mängd allmänna faktorer plus en faktor som är unik för varje variabel. 
De gemensamma faktorerna (ibland ”latenta variabler” eller ”dimensioner”) är 
hypotetiska variabler som förklarar varför ett antal variabler är korrelerade med 
varandra, dvs. på grund av att de har en eller flera av dessa allmänna faktorer 
gemensamt. Därmed är förhoppningen att det kan vara möjligt att summera ett stort 
antal variabler med ett mindre antal faktorer utan att förlora speciellt mycket 
information (Kim & Mueller 1978). 
 
Säg att en datainsamling har resulterat i en matris av typen B (beskriven ovan). En 
faktoranalys börjar då i regel med att en funktion c(B) appliceras så att matrisen 
transformeras till en korrelationsmatris C, vilken redogör för det linjära sambandet 
mellan variablerna och på vilken själva analysen utförs. 
 
Låt de observerade variablerna betecknas 1 2, ..., pX X X , de gemensamma faktorerna 

1 2, ,... mF F F och den unika faktorn för variabel iX  betecknas ie . Den generella 
faktoranalytiska modellen kan då uttryckas på följande sätt (Manly 1994, kap 7): 
 

 
 
Koefficienterna ima  kallas för faktorladdningar och uttrycker korrelationen mellan en 
observerad variabel och en faktor. En speciell egenskap hos faktorerna är att de skapas 
på ett sådant sätt att varje successivt konstruerad faktor är okorrelerad med övriga 
faktorer, dessutom förklarar den första faktorn så mycket som möjligt av den 
observerade variansen bland variablerna, den andra faktorn så mycket som möjligt av 
den återstående variansen etc. Faktorerna kan därför sägas mäta olika dimensioner i 
datamaterialet. Mängden av variansen bland de ursprungliga variablerna som förklaras 
av en faktor ges av dess egenvärde, vilket är summan av de kvadrerade 
faktorladdningarna för den givna faktorn. Motsvarande ges en observerad variabels 
kommunalitet genom summan av kvadraterna på faktorladdningarna för ifrågavarande 
variabel, dvs. det är ett uttryck för hur mycket av variansen hos en observerad variabel 
som är relaterad till de gemensamma faktorerna. 
 
Första steget i en faktoranalys är att extrahera preliminära faktorer. Detta kan göras på 
flera sätt och den matematiska beskrivningen förbigås här.3 Ett vanligt kriterium är dock 
att välja alla de faktorer vars egenvärde överstiger ett värde på 1 (ibid.) Logiken bakom 
denna regel är helt enkelt att en faktor som associeras med ett lägre egenvärde förklarar 
mindre av variationen i datamaterialet än en av de observerbara (standardiserade) 
variablerna.4 Efter att m faktorer bestämts går det att visa att de inte är unika, det finns i 

                                                 
3 För mer information se t.ex. Kim & Mueller (1978) 
4 Existerar det inte någon korrelation mellan variablerna ger FA naturligtvis inget användbart resultat. 

1 1 2 2 ...i i i im m iX a F a F a F e= + + +
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själva verket en oändlig mängd lösningar med m faktorer som förklarar variansen lika 
bra. Därför appliceras en rotation av den initiala faktorlösningen. Rotationen 
transformerar de initiala faktorerna så att de nya faktorerna är lättare att tolka i den 
meningen att en observerad variabel helst skall ha en faktorladdning som är hög på en 
faktor men låga på de övriga. Den vanligaste formen av rotation där de nya faktorerna är 
okorrelerade likt de initiala kallas varimaxrotation. Denna rotation bygger på principen 
att tolkningsbarheten hos en faktor kan mätas genom variansen av de kvadrerade 
faktorladdningarna för faktorn i fråga, därmed söks värden på 2

ima  som antingen ligger 
nära 0 eller nära 1. Två variabler är starkt korrelerade om de har höga faktorladdningar 
på samma faktorer.  
 
För att namnge och avgöra vad faktorerna uttrycker kan faktorladdningarna undersökas. 
Detta sker genom att de variabler som har höga laddningar (positiva som negativa) på 
givna faktorer identifieras. Faktorerna tolkas sedan i ljuset av dessa variabler, vad de har 
gemensamt och vad som skiljer dem från de variabler som har höga laddningar på andra 
faktorer.  
 
2.2.2 Multidimensionell skalning 
  
Med MDS avses en uppsättning tekniker som använder närhetsvärden mellan 
analysobjekt som indata för att producera en geometrisk konfiguration av punkter, dvs. 
en ”karta” där varje punkt motsvarar ett av objekten (Kruskal 1978). Denna 
konfiguration reflekterar den ”dolda strukturen” i datamaterialet och gör det lättare att 
tolka. Med ett närhetsvärde avses ett tal som indikerar hur lika eller olika två objekt är, 
upplevs vara, eller någon mätning av detta slag.5 Närhetsvärden kan vara av två typer: 
likhetsvärden (små värden indikerar stor olikhet) eller olikhetsvärden (små värden 
indikerar stor likhet). Att konfigurationen reflekterar datastrukturen innebär att ju mer 
lika två objekt är, indikerat genom deras närhetsvärde, desto närmare varandra skall de 
befinna sig på kartan.  
 
Närhetsvärden som förbinder objekt i och j betecknas ijδ  och närhetsvärdena mellan 
samtliga objekt lagras i en matris av formatet C. Vidare gäller att varje objekt 
representeras av en punkt ix  på kartan, där ix korresponderar mot det i:te objektet. 
Genom att använda ett koordinatsystem kan varje punkt representeras av koordinater, 
t.ex. på en tvådimensionell karta representeras ix  av ( 1 2,i ix x ). Avståndet mellan 
punkterna i konfigurationen betecknas ijd  och avser det euklidiska avståndet. Det 
centrala konceptet är nu att avstånden ijd  mellan punkterna skall korrespondera mot 
närhetsvärdena ijδ (ibid.). Proceduren för att skapa den geometriska konfigurationen kan 
kortfattat beskrivas på följande sätt (Manly 1994, kap. 11): 
 

1. En initial konfiguration skapas för n objekt i t dimensioner, om t = 1 ordnas 
objekten på en linje, om t = 2 ligger objekten på ett plan och om t = 3 
representeras objekten som punkter i ett rum. 

2. Det euklidiska avståndet mellan objekten beräknas. 

                                                 
5 c(B) kan i detta fall exempelvis vara ekvivalent med att beräkna Jaccards likhetskoefficient eller 
Pearsons r mellan objekten på basis av variablernas mätvärden. (se vidare t.ex. Manly 1994, kap. 5)   
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3. En regression av ijd  på ijδ  görs vilket resulterar i pseudoavstånd, dessa 
betecknas 'ijd  och är närhetsvärdena skalade för att matcha 
konfigurationsavstånden så nära som möjligt. 

4. ”Goodness of fit” mellan avstånden i konfigurationen och pseudoavstånden 
mäts, vanligen genom det statistiska måttet stress.6 

5. Koordinaterna för varje objekt ändras något så att en minskning av stressvärdet 
erhålls. 

 
Steg 2 och 5 upprepas tills stressvärdet inte minskar längre och de slutgiltiga 
koordinaterna för objekten erhålls. Tolkningen av kartan, vilken visar relationen mellan 
objekten, görs vanligtvis genom en visuell inspektion där fokus ligger på dimensioner 
och regioner (ibid.). Tolkning enligt det förra fallet fokuserar på de stora avstånden, 
t.ex. på objekt som ligger på motsatt extrem av en axel. Regional tolkning innebär 
däremot att fokus ligger på de små avstånden, dvs. på regioner eller kluster i 
representationen.  
 
2.2.3 Klusteranalys 
 
Med KA avses en uppsättning metoder vars syfte är att identifiera ett antal kluster (eller 
”grupper”) så att objekten i ett givet kluster i någon mening är mer lika varandra än 
objekt tillhörande andra kluster. I huvudsak finns det två kategorier av klusteranalytiska 
metoder (Manly 1994, kap. 9): 
 

1. Hierarkiska 
2. Icke-hierarkiska 

 
För båda gäller att indata vanligen är närhetsvärden (som i fallet med MDS) mellan 
objekten som skall underkastas analysen. Hierarkiska metoder opererar genom 
sammanslagning (eller splittring), objekt kombineras successivt med varandra så att 
kluster skapas. Denna process kan visualiseras i en trädstruktur, ett s.k. dendrogram. 
Därmed ges klusterlösningar på olika nivåer av aggregation. Icke-hierarkiska metoder 
kräver vanligen att antalet kluster specificeras a priori. Sedan väljs (arbiträrt eller på 
basis av något kriterium7) några klustercentra och objekt tillskrivs det centrum som 
ligger objektet närmast. Nya centrum beräknas sedan på basis av de nyss skapade 
grupperna, objekt flyttas till en annan grupp om det ligger närmare denna grupp än dess 
nuvarande grupp. Vidare kan grupper som är lika varandra sammanslås och grupper 
som består av inbördes olika objekt kan splittras etc. Denna iterativa process fortsätter 
tills en stabilitet med det förutbestämda antalet kluster är funnen. Då antalet kluster är 
okänt (vilket exempelvis är fallet i denna studie) ter sig hierarkiska metoder 
fördelaktigare. 
 

 

                                                 
6 Med stress avses här ”Kruskals stress 1” = 

1/ 22 2[ ( ' ) / ]ij ij ijd d d−∑ ∑ , dvs. den normaliserade 
skillnaden mellan avstånden och pseudoavstånden. Kvalitén på den slutgiltiga konfigurationen, med 
avseende på indata, ges av stressvärdet. Följande tumregler är vanliga: 0,20 – dålig, 0,10 – rimlig, 0,05 – 
bra, 0,025 – mycket bra. 
7 Se vidare t.ex. Anderberg (1973, s. 156f) 
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3. Tidigare forskning 
3.1 Bibliografisk koppling 
 
Kessler gjorde ett antal experimentella studier i början på 1960-talet, arbetshypotesen i 
dessa studier gjorde gällande att ett antal vetenskapliga artiklar på ett meningsfullt sätt 
är relaterade till varandra (de är kopplade) när de har en eller flera referenser 
gemensamt. En referens som är gemensam för två artiklar definieras som en 
bibliografisk kopplingsenhet mellan artiklarna i fråga (Kessler 1963a). Med 
utgångspunkt i definitionen av en kopplingsenhet definierades vidare två kriterier på 
koppling (ibid.): 
 

Criterion A: A number of papers constitute a related group AG  if each member of the group has at 

least one reference (one coupling unit) in common with a given test paper 0P . The coupling 

strength between 0P  and any member of AG is measured by the number of coupling units between 

them. n
AG is that portion of AG that is linked to 0P  through n coupling units.  

Criterion B: A number of papers constitute a related group BG  if each member of the group has at 

least one coupling unit with every other member of the group. The coupling strength of BG  is 
measured by the number of coupling units between its members. 

 
Av ovanstående framgår att bibliografisk kopplingsstyrka definieras i termer av antalet 
gemensamma referenser, dvs. det är ett mått på antalet bibliografiska kopplingsenheter. 
Vidare gäller att kopplingsstyrkan tillåts vara 0 mellan artiklarna i AG , vilket skapar en 
öppen struktur av artiklar vilka är relaterade till en given artikel ( 0P ). Kriterium B å 
andra sidan, skapar en sluten struktur bestående av inbördes relaterade artiklar. 
Resultatet av Kesslers studie visade att det är plausibelt att, med utgångspunkt i 
bibliografiska kopplingsenheter, gruppera en mängd artiklar i valida (med avseende på 
ämnestillhörighet) delmängder. I en uppföljande studie (Kessler 1963b) visades att 
informationsåtervinning baserat på AG  är möjligt och har vissa uppenbara fördelar 
gentemot traditionell återvinning till exempel: oberoende av semantik, syntax och 
ämnesexpertis.  
 

I en studie (Kessler 1965) visades att bibliografiskt kopplade artiklar uppvisar hög 
samstämmighet med avseende på de deskriptorer de tilldelats vid manuell indexering 
(vol. 112 av Physical Review undersöktes). I studien fastslås vidare att: “The coupling 
strength /…/ is a measure of strength of relatedness between pairs of papers”. 
Exempelvis var 86 % av antalet artikelpar då n ≥  5 (fem eller fler kopplingsenheter) 
ämnesmässigt relaterade enligt ämnesordsindexeringen. Motsvarande procenttal var 71 
för artikelpar då n = 3 eller 4, 67 då n = 2 och 55 n = 1.8 Bibliografisk kopplingsstyrka 
förefaller därmed som ett rimlig mått på likhet mellan artiklar.  

 

                                                 
8 Det betyder emellertid inte automatiskt att resterande artikelpar är orelaterade. 
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Emellertid framlade Martyn (1964) ett formellt resonemang som visar att en 
kopplingsenhet inte är att betrakta som en måttenhet. Genom att betrakta ett dokument 
som en mängd vars element är informationsenheter9, kan vi enligt Marty tänka oss två 
dokument A och B bestående av 1,..., na a  respektive 1,..., nb b informationsenheter. Dessa 
två dokument är vidare kopplade genom en gemensam referens till C som i sin tur 
består av 1,..., nc c  informationsenheter. Det existerar således ett c i A och ett c i B, 
huruvida det c som återfinns i A är identiskt med det som återfinns i B vet vi dock inte. 
Vidare visas att även om två dokument citerar samma information, så att minst ett 
bestämt c är ett element i både mängden A och mängden B, vet vi fortfarande inte 
storleken på snittet A B∩  mätt i informationsenheter. Givet ett annat par M och N som 
också är kopplade med samma styrka, kan vi inte jämställa storleken på snittet mellan 
A-B med storleken på snitten mellan M-N och därmed är en kopplingsenhet inte en 
konstant enhet. Till följd därav dras slutsatsen: ”A bibliographic coupling is not a unit 
but merely an indication of the existence of the probability, value unknown, of 
relationship between two documents”. 
 
Efterföljande empiriska studier har dock visat att bibliografiskt kopplade dokument är 
ämnesmässigt relaterade. I en storskalig undersökning (Vladutz & Cook 1984) användes 
10,000 slumpvis valda artiklar från 1981 års upplaga av Science Citation Index (SCI). 
Varje artikel användes som indata ( 0P ) och kopplade dokument söktes bland samtliga 
dokument som indexerats i SCI under 1981. Ämnesexperter undersökte sedan 300 
slumpmässigt valda 0P  med avseende på de 3 starkast kopplade dokument som 
återvunnits. Resultaten visade att 86 % av de återvunna dokumenten är nära relaterade 
till respektive 0P  med avseende på ämne. Författarna till studien säger: ”It is suggested 
that bibliographic coupling techniques are an effective way for obtaining semantically 
closest neighbors for scientific publications”. Studien indikerar också kopplingsstyrkans 
vikt då 78 % av de ämnesmässigt relaterade dokumenten hade en kopplingsstyrka som 
var lika med eller större än 2 kopplingsenheter, medan 80 % av de dokument som 
återvanns men inte var relaterade hade en kopplingsstyrka som var lika med 1 
kopplingsenhet.   
 
I en senare studie av Peters et al. (1995) undersöktes om bibliografiskt kopplade 
dokument tillhörandes ett tvärvetenskapligt område (kemiteknik) var ämnesmässigt 
relaterade om de refererade till en artikel som var frekvent citerad i det aktuella 
området. Det fastslogs att det förelåg en stark ”kognitiv likhet” med avseende på 
samförekomsten av nyckelord i de kopplade dokumenten (jämfört med dokument som 
inte var bibliografiskt kopplade). De drog slutsatsen att: ”[B]ibliographically coupled 
publications (‘consensus groups’) represent work of the same research (sub)field or 
specialty”.    
 
Ett formellt ramverk och en normaliserande funktion med avseende på skillnader i 
referenslistornas längd gavs av Sen & Gan (1983). Utgångspunkten är en mängd 
artiklar, vid en bestämd tidsperiod 1t , vilken utgör artikelpopulationen av intresse. 
Denna mängd betecknas 1 11 12 1{ , ,..., }j nD d d d= , där varje 1 jd  citerar en mängd artiklar 
betecknad 1 2{ , ,..., }oj o o omD d d d= . I figur 2 åskådliggörs relationen mellan de citerande 

                                                 
9 Informationsenhet mätt i bits eller någon annan möjlig enhet. Oviktigt för resonemanget. 
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artiklarna och totaliteten av de citerade artiklarna 1 2,
1

{ , ..., }
n

p oj o o oN
j

G D g g g
=

= =U  i en 

n N×  boolesk matris.  
 
Figur 2. Hypotetisk boolesk matris i vilken en 1:a betecknar en citering och en 0:a innebär en frånvaro av 
citering (hämtad från Sen & Gan 1983, s. 79) 
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Genom att låta okD och ojD beteckna mängden av artiklar citerade av 1kd respektive 

1 jd ges mängden gemensamma referenser av snittet oj okD D∩ . Unionen av samma 
mängder, dvs. oj okD D∪  ger mängden av artiklar som citeras av 1kd eller (förstås här 
som ett ”inklusivt eller”) 1 jd . Nu definieras duplettkopplingskoefficienten (K.K) för två 
artiklar 1kd och 1 jd  som: 
 

K.K. = oj ok

oj ok

D D

D D

∩

∪
           (2) 

 
 
Vidare definieras, med utgångspunkt i de booleska radvektorerna som är förknippade 
med de citerande dokumenten, kopplingsvinkeln (K.V) för två dokument som: 
 

( )
. .

( )( )
oj ok

oj oj ok ok

D D
K V

D D D D

×
=

× ×
,    (3) 

 
där ojD respektive okD  nu betecknar de booleska radvektorerna associerade med de 
citerande dokumenten j och k. De båda måtten torde vara mer kända under namnen 
Jaccard index respektive Saltons cosinusformel (se t.ex. Hamers et al., 1989). Fördelen 
med dessa mått i föreliggande kontext är att de normaliserar kopplingsstyrkan med 
avseende på längden hos de citerande dokumentens referenslistor. De antar dessutom 
värden i intervallet [0,1] där det maximala värdet 1 ges när antalet kopplingsenheter är 
lika med antalet referenser, givet att båda dokumentens referenslistor är lika långa. Den 
normaliserade kopplingsstyrkan (NKS) kommer i fortsättningen att avse formel (3).  
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Sen och Gan menar vidare att: ”[K.V] give coupling strength  and relative inclination of 
the papers but cognitive association cannot be ensured unless a valid cut-off factor or 
threshold point is determined”.  Hur tröskelvärdet skall väljas är oklart, då cosinus 60° = 
½ föreslås att ett tröskelvärde på 0,5 torde säkerställa en stark ämnesmässig koppling. 
 
3.2 Bibliografisk koppling och kartläggning av ämnesområden  
 
Historiskt sett har bibliografisk koppling främst applicerats för informationsåtervinning. 
För att kartlägga vetenskapliga specialområden har metoder som bygger på cocitering 
haft en dominerande roll. Cociteringsfrekvens är ett likhetsvärde som bygger på antalet 
gånger två dokument har citerats tillsammans av efterföljande publikationer. Small 
(1973) lanserade idén vars huvudpoäng är: 
 

When two papers are frequently co-cited, they are also necessarily frequently cited individually as 
well. If it can be assumed that frequently cited papers represent the key concepts, methods, or 
experiments in a field, then co-citation patterns can be used to map out in great detail the 
relationships between these key ideas. 

 
Cociteringsanalyser har applicerats för att beskriva forskningsområdens intellektuella 
bas, med vilken avses viktiga publikationer eller författare som utgör referensramen för 
det aktuella forskningsområdet (Persson 1991). Emellertid kan denna typ av 
likhetsassociation inte utnyttjas för att gruppera nyligen publicerade dokument då en 
viss tid måste förflyta innan efterföljande dokument börjar generera citeringar.  Denna 
begränsning föreligger inte då bibliografisk kopplingsstyrka appliceras som likhetsmått, 
Glänzel och Czerwon (1996) säger: ”[J]ust published papers that are closely related by 
bibliographic coupling links can provide snapshots of early stages of a specialty’s 
evolution”.10  Det är mot denna bakgrund som Jarneving (2005) utförde den första 
större metodologiska studien i vilken bibliografisk koppling kombinerades med en 
klusteranalytisk teknik i syfte att skapa en metod för identifiering av aktuella 
forskningsteman. Då frekvent cociterade dokument nödvändigtvis är frekvent citerade 
var för sig, antas framstående vetenskapliga alster grupperas. Någon liknande slutsats 
kan generellt inte dras om bibliografiskt kopplade artiklar, varvid den aktuella metoden 
är att betrakta som ett komplement till cociteringsanalyser. 
   
För att säkerställa ämnesmässigt koherenta kluster valdes den klusteranalytiska tekniken 
complete linkage, vilket innebär att de resulterande grupperingarna av artiklar 
motsvaras av Kesslers definition på BG . Resultatet av studien visade att den föreslagna 
metoden i huvudsak genererade relevanta kluster och var kapabel att identifiera och 
kartlägga aktuella och koherenta forskningsteman. Emellertid fastslogs även ett antal 
problem som karaktäriserade den aktuella metoden (ibid. s. 160f.): 
 

i. Den är beroende av att det råder konsensus bland artikelförfattarna som 
behandlar samma ämne om vilka tidigare arbeten som skall citeras. 

                                                 
10 Glänzel och Czerwon undersöker om bibliografisk koppling kan ligga till grund för att identifiera 
viktiga dokument i olika forskningsfronter. NKS ≥ 0,25 appliceras för att säkerställa kognitiv association 
bland artiklar i en multidisciplinär miljö (hel årgång av SCI), och dokument som är kopplade med en 
sådan styrka till minst 10 andra dokument definieras som ”core documents”. Genom uppföljande 
citeringsanalyser visas att dessa dokument tenderar att erhålla fler citeringar än genomsnittet.  
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ii. Den tenderar fördela artiklar tillhörandes ett specifikt forskningstema över flera 
kluster och därmed ge en fragmenterad bild av det undersökta 
forskningsområdet. 

iii. Riktlinjer för att sätta tröskelvärden på kopplingsstyrkan saknas, vilket resulterar 
i att mer eller mindre arbiträra tröskelvärden måste sättas.  
 

Det första problemet innebar att trots ett lågt tröskelvärde på 2 kopplingsenheter 
användes, reducerades den ursprungliga artikelmängden med mellan 73 % och 78 %, 
dvs. endast en liten mängd av artiklarna grupperades.11 Det är därför rimligt att anta att 
vissa forskningsteman missas helt och andra representeras av en mindre delmängd av 
det totala antalet relevanta dokument som existerar i den ursprungliga artikelmängden. 
Detta problem är delvis länkat till (ii) som i viss utsträckning kan tillskrivas den aktuella 
metoden för skapandet av kluster. Ett kriterium på de skapade klustren som är mindre 
restriktivt än BG skulle skapa större kluster och en mindre fragmenterad bild av det 
undersökta området (troligen på bekostnad av klustrens relevans med avseende på 
koherenta teman). 
 
När bibliografisk koppling appliceras måste man även vara medveten om 
undersökningsperioden inverkan på kopplingsstyrkan. Glänzel och Czerwon (1996) 
föreslår att en undersökningsperiod på ½ - 2 år är lämplig, ett ökat tidsavstånd mellan 
bibliografiskt kopplade artiklar medför troligen en minskning av antalet gemensamma 
referenser eftersom författare tenderar att citera litteratur som är någorlunda aktuell 
(med avseende på publiceringsdatum).   
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
11 Inberäknat är att kluster med en storlek på mindre än tre artiklar exkluderades då dessa betraktades som 
”brus”. 
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4. Insamling och beskrivning av data 
I föreliggande kapitel kommer metod för insamling och bearbetning av källmaterialet 
för klusteranalysen att beskrivas. Den insamlade artikelmängdens karaktärsdrag med 
avseende på behandlade ämnen och citerade författare kommer även beskrivas. 
 
4.1 Begränsning av artikelpopulation 
 
Aktuell informationsvetenskaplig forskning definieras i denna studie genom de artiklar 
som publicerats i följande tidskrifter under en tidsperiod motsvarande approximativt en 
18-månadersperiod:  
 

i. Information Processing & Management (IPM) 
ii. Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) 
iii. Journal of Documentation (JDoc) 
iv. Journal of Information Science (JIS) 
v. Library & Information Science Research (LISR) 
vi. Scientometrics (SciMetr) 

 
Valet av tidskrifter bygger på vilka tidskrifter tidigare studier använt sig av vars syfte i 
något avseende varit att kartlägga det ifrågavarande ämnesområdet (se t.ex. White & 
McCain 1998 samt Janssens et al., 2006). Tidskrifterna skall dessutom vara förknippade 
med hög JIF i kategorin ”Information Sciences & Library Science” i Journal Citation 
Reports (JCR).  
 
Alla artiklar publicerade i de aktuella tidskrifterna under den studerade 
publiceringsperioden laddades ner från Social Sciences Citation Index (SSCI) genom 
Web of Science. Fördelningen av den resulterande mängden artiklar över tidskrifter 
redovisas i tabell 1.  
 
Tabell 1. Fördelning av artiklar över de sex tidskrifterna 
Tidskrift JIF12 Publiceringsperiod Antal artiklar Procent 

IPM 1,192 Vol. 41(1) - Vol. 42(4) 151 21,5 

JASIST 1,583 Vol. 56(1) – Vol. 57(8) 225 32,1 

JDoc 0,983 Vol. 61(1) - Vol. 62(4) 55 7,8 

JIS 0,747 Vol. 31(1) - Vol. 32(3) 61 8,7 

LISR 0,957 Vol. 27(1) - Vol. 28(2) 40 5,7 

SciMetr 1,738 Vol. 62(1) - Vol. 67(3) 169 24,1 

Totalt   701 100 

 

4.1.2 Standardisering av citeringsdata 

Innan vidare beräkningar kan göras måste en standardisering av referenssträngarna 
utföras då det förekommer många fel i dessa, vilket medför att resultatet av en 
citeringsanalys kan bli alltför missvisande (Moed 2005, s. 173ff.). I figur 3 visas en post 
från SSCI, där referenssträngarna är markerade. 
                                                 
12 Medianvärdet för den aktuella kategorin var 0,480 (JCR 2005)   
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Figur 3. Bibliografisk post för en artikel författad av Tijssen et al. 

 
 
Då varje referenssträng i artikelmängden matchas mot varandra kommer olika typer av 
fel att omintetgöra bibliografiska kopplingsenheter om inte referenssträngar som avser 
samma dokument är identiska. Vanliga fel i referenssträngen är: utelämnande av 
sidnummer, olika stavningsvarianter av författarnamn, felaktigt angivet år för 
publicering och olikheter i förkortningen av tidskriften i vilken den citerade källan är 
publicerad (ibid.). Med andra ord är varje del av citeringssträngen en potentiell felkälla. 
För att minimera detta reliabilitetsproblem är någon form av automatisk eller 
semiautomatisk standardisering nödvändig (se t.ex. Persson 1994). Standardiseringen av 
referenssträngarna i det aktuella materialet följer ett förfaringssätt som applicerats av 
Larsen (2004, s. 93ff.) för att maximera antalet matchningar och samtidigt undvika 
matchningar av strängar som inte avser samma dokument. Proceduren innebär att 
strängar som avser citerade artiklar reduceras till: citerad författare med en initial, 
citerat år och citerad volym. För monografier och konferensbidrag reduceras strängen 
till citerad författare med en initial, citerat år och citerad monografi/konferensrapport. 
En möjlig felkälla är t.ex. att en citering till olika artiklar publicerade i samma tidskrift 
under samma år av samma författare kommer att representeras av en identisk 
citeringssträng. Detta torde dock inträffa extremt sällan och om det gör det finns det en 
god chans att ämnesområdet som artiklarna behandlar är likartat (ibid.). 
Referenssträngar som inte kunde anpassas till detta format togs bort och kommer inte att 
beaktas när kopplingen mellan artiklarna skall beräknas.13 
 
                                                 
13 Dessa var i huvudsak ofullständiga t.ex. avsaknad av författare eller årtal eller nonsensbetonade så som 
”ONLINE BLOG 2005”. Exkludering av dessa referenser resulterade i reduktion med 4 % av det totala 
antalet referenser. 
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Exemplifiering av ovanstående resonemang ges i tabell 2, vilken återger resultatet av en 
standardisering av det beskrivna slaget. 
 
 Tabell 2. Standardiseringsproceduren för citeringar till Carol C. Kuhlthau 
S: standardiseringar ersätter V: variationer 
S: KUHLTHAU C, 1993, SEEKING MEANING PROC 
V: KUHLTHAU CC, 1993, SEEKING MEANING PROC 
V:KUHLTHAU C, 1993, SEEKING MEANING 
V: KUHLTHAU CC, 1993, SEEKING MEANING 
S: KUHLTHAU C, 1991, V42 
V:KUHLTHAU CC, 1991, V42, J AM SOC INFORM SCI 
V: KUHLTHAU CC, 1991, V42, P361, J AM SOC INFORM SCI 
V:KUHLTHAU CC, 1991, V42, P361, J AM SOC INFORMATION 
V: KUHLTHAU C, 1991, V42, J AM SOC INFORM 
 
 
4.1.3 Beräkning av kopplingsstyrka 
 
Efter ovan beskriven standardisering av referenserna beräknades det totala antalet 
bibliografiska kopplingsenheter mellan samtliga artikelpar till 15492 stycken vilka 
kopplade 662 artiklar. Antalet länkar, dvs. alla par sådana att de är bibliografiskt 
kopplade med minst en gemensam referens var 9908. Endast 39 artiklar var alltså 
isolerade i den meningen att de saknade en gemensam referens med någon av de övriga 
artiklarna. Då det inte finns någon etablerad metod för att avgöra minsta tillåtna 
kopplingsstyrka (eller NSK) beräknades olika tröskelvärdens inverkan på 
artikelpopulationen (jfr Jarneving, 2005, s. 70). 
 
Tabell 3. Effekten av olika tröskelvärden på kopplingsstyrkan 

Kopplingsstyrka Medel/Median NKS Antal länkar Antal artiklar 

1 0,048/0,035 9908 662 
2 0,090/0,069 2654 540 
3 0,128/0,101 1143 424 
4 0,163/0,132 606 334 
5 0,199/0,157 335 247 
6 0,240/0,203 193 185 

 
Tabell 3 visar tydligt att den ursprungliga mängden bestående av 662 bibliografiskt 
kopplade artiklar minskar markant med varje höjning av tröskelvärdet. Ökningen av 
kopplingsstyrkan måste därför balanseras mot minskningen av antalet artiklar (och 
minskningen av antalet länkar). En rimlig avvägning i detta fall verkar peka på ett 
tröskelvärde på 3 kopplingsenheter. Därmed kommer den slutgiltiga populationen att 
bestå av 424 artiklar. Det totala antalet referenser i den slutgiltiga populationen var 
15354 varav 9029 var unika, dvs. de förekom endast 1 gång bland de 424 
referenslistorna. Fördelningen av citerade referenser är starkt sned i det avseendet att 
endast 274 referenser är citerade 5 eller fler gånger. Vidare gäller att det genomsnittliga 
antalet referenser i artiklarna är 36 och standardavvikelsen är 18. Den relativt stora 
variationen på referenslistornas längd framhäver vikten av att kopplingsstyrkan 
normaliseras med avseende på detta faktum.  
 
 
 



 

 18 
 

4.1.4 Insamling av deskriptorer  

De bibliografiska posterna för de 701 artiklarna laddades ner från Library and 
Information Science Abstracts (LISA).14 Figur 4 är en post från LISA vilken avser 
samma artikel som i figur 3. Av intresse är nu fältet med deskriptorer, vilket är markerat 
i figuren. Genom att matcha de två dokumentrepresentationerna (LISA & SSCI) med 
varandra konstrueras en ny dokumentrepresentation med information om både citerade 
referenser och ämnesindikerande deskriptorer. De senare har tilldelats genom manuell 
indexering och kommer att ligga till grund för beräkning av klustrens ämnesfokus samt 
för generering av ämnesindikerande etiketter till varje kluster (se nästa kapitel). 
 
Figur 4. Bibliografisk post för en artikel författad av Tijssen et al. 

 
 
4.2 Övergripande strukturbeskrivning av artikelmängden 
 
Eftersom endast en delmängd av de initialt insamlade artiklarna kommer ingå i kluster 
(p.g.a. tröskelvärden på minsta tillåtna kopplingsstyrka och minsta tillåtna 
klusterstorlek, se avsnitt 6.1) kan det vara av intresse att få en övergripande bild av den 
ursprungliga artikelmängdens kognitiva struktur samt vilka specialområden som är 
representerade. Nedanstående information fungerar därmed som ett komplement till 
klusteranalysen. Dessutom kan möjligen upplysningarna som ges indikera om något 
specialområde i den ursprungliga artikelmängden inte finns representerat i 
klusterlösningarna.  
 
För att beskriva innehållet i artikelmängden görs en cowordanalys (CWA). Analysen 
utgår från antagandet att en artikels deskriptorer utgör en adekvat beskrivning av dess 
innehåll och att två deskriptorer som samförekommer i samma artikel indikerar en 
koppling mellan teman till vilka deskriptorerna refererar. Vidare antas de mest frekventa 
deskriptorerna kunna säga något om artikelmängdens innehåll och deras 
samförekomster något om forskningsområdet struktur (Persson 1991, s. 52f.). För att 
kartlägga artikelmängdens intellektuella bas utförs en författarcociteringsanalys. 
Genom att identifiera de mest frekvent citerade författarna och beräkna i viken 
utsträckning de samciteras, ges en bild av den studerade artikelmängdens uppfattning av 
vilka de viktigaste författarna är samt relationen mellan dem (White & McCain 1998). 
 

                                                 
14 En sökfråga för varje tidskrift skapades, dessa formulerades enligt följande (avser JDoc): ((JN=journal 
of documentation) or (IS=0022-0418)) and (JV=(61 or 62)) and (PT=(Journal article)) 
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Tillvägagångssättet för cowordanalysen följer Ding och Chowdhury (2001) där 
Pearsons r används för att mäta likheten mellan ord.15 Med avseende på fältet Keywords 
i figur 4, identifierades de 35 mest frekventa deskriptorerna i artikelmängden (urvalet är 
begränsat främst av praktiska skäl) och en matris bestående av samförekomstfrekvenser 
mellan paren skapades. Denna transformerades till en korrelationsmatris vilken 
visualiserades med MDS, resultatet visas i figur 5.   
 

Figur 5. Indikation på specialområden och deras inbördes relationer identifierade med CWA 
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Performance measures

Periodicals

Query formulation

Ranking

Research

Science

Science and technology

Scientometrics

Search engines

Searching

User interface

User surveys

Users
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World Wide Web

 
Förklaring: Stress = 0,107. Länkarna avser samförekomster. 

                                                 
15 Likhet mellan två objekt kan i huvudsak mätas på två olika sätt: antingen ligger fokus på den direkta 
likheten mellan två objekt (”lokalt tillvägagångssätt”), eller så ligger fokus på hur två objekten relaterar 
till de övriga objekt i den studerade populationen (”globalt tillvägagångssätt”) (Ahlgren, Jarneving & 
Rouesseau 2003). I fallet med CWA innebär det att likhetsvärdet mellan deskriptor A och B antingen ges 
av deras samförekomstfrekvens (möjligen normaliserad med avseende på deras enskilda frekvens), eller 
så ges likhetsvärdet genom att jämföra A:s vektor med B:s vektor, vilka består av alla 
samförekomstfrekvenser för A respektive B. Då diagonalvärdena i matrisen inte är definierade, jämförs 
vanligen vektorer med längden N-2. Fördelen med det globala tillvägagångssättet är att mer information 
ligger till grund för beräknandet av likhetsvärden, problemet är att två objekt kan ses som lika på basis av 
att de inte samförekommer med andra objekt. Därför får man ta ställning till om denna typ av gemensam 
frånvaro reflekterar likhet mellan de två objekten (Jarneving 2005, s. 57). Pearsons r mäter styrkan och 
riktningen av ett linjärt samband mellan A och B, det är ett globalt tillvägagångssätt där höga positiva 
värden på r ges om A och B förekommer tillsammans med vissa andra deskriptorer och sällan eller aldrig 
med andra. 
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Kartans horisontella axel indikerar tydligt två huvudsakliga delområden: bibliometri 
(eller scientometri) och informationsåtervinning (IR). Med avseende på den vertikala 
axeln, tenderar den vänstra delen av kartan att dela upp IR-området i en ”hård” del 
(”computerized information storage and retrieval”, ”models”, ”multilingual system”, 
”query formulation” etc.) och en ”mjukare” del (”users”, ”user surveys”, ”information 
seeking behaviour” etc.). Det bibliometriska området består av deskriptorer av tämligen 
låg specificitet. Övriga områden kan läsaren själv identifiera.  

Författarcociteringsanalysen följer metodologin introducerad av McCain (1990) där 
Pearsons r används för att mäta likheten mellan författares cociteringsprofiler.16 De 35 
mest frekvent citerade författarna identifierades och en matris innehållandes 
cociteringsfrekvenser mellan samtliga författarpar skapades. Denna transformerades till 
en korrelationsmatris vilken visualiserades med MDS, resultatet visas i figur 6. 
 
Figur 6. De 35 inflytelserikaste författarna samt deras relation ur artikelmängdens synvinkel  
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Förklaring: Stress = 0,118. Cirklarna är proportionerliga mot antalet erhållna citeringar. 

 
Resultatet visar att artikelmängden citerar två tämligen distinkta grupper av författare: 
forskare i bibliometri/scientometri (vänstra sidan) och IR-forskare (högra sidan). Kartan 
                                                 
16 Detta är det traditionella förfarandet, dock har kritik mot bruket av r framförts av Ahlgren, Jarneving & 
Rouesseau (2003) vilka förespråkar cosinusmåttet som, till skillnad från r, inte påverkas av nollor i 
matrisen bestående av cociteringsfrekvenser, vilket medför att kontraintuitiva resultat som r kan resultera 
i undviks. White (2003) menar dock att r och cosinusmåttet ger snarlika resultat. Cosinusmåttet bör dock 
starkt övervägas i framtida studier. Jfr också med fotnot 15.  
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speglar CWA i den meningen att IR-forskarnas fördelning längs den vertikala axeln 
tenderar att åtskilja systemorienterade forskare (Salton, Baeza-Yates, Voorhees etc.) 
från en mer användarorienterad forskare (Kuhlthau, Belkin, Ingwersen etc.). I vänstra 
delen återfinns forskare som behandlar vetenskapens strukturer och dynamik (White, 
Cronin, Price etc.), forskare inriktade på citeringsanalyser och utvecklandet av 
bibliometriska indikatorer (Small, Garfield etc.) samt de mer matematiskt inriktade 
bibliometrikerna (Egghe, Rousseau, Glänzel etc.). Kartan visar även att artikelmängden 
riktar citeringar till författare förknippade med forskningsfältet webbometri (Thelwall, 
Brin, Kleinberg). 

Som komplement till MDS-analysen utförs en FA. Varje faktor har tolkats och 
namngivits på basis av författare med höga faktorladdningar (±0,7), därmed avses 
faktorerna vara uttryck för olika specialområden i vilka författarna är verksamma 
(McCain, 1990; White & McCain 1998). Resultatet visas i tabell 4. Det kan noteras att 
bibliometriker har positiva laddningar uteslutande på faktor 1 (utom Mike Thelwall som 
också laddar på den ämnesmässigt besläktade faktorn 4) medan vissa IR-forskare laddar 
på både faktor 2 och 3 vilket kan ses som en indikator på bredden i deras forskning. FA 
visar i stora drag samma information som de övriga beskrivningar i detta avsnitt. Den 
understryker dock att bibliometri och IR är två distinkta huvudinriktningar vars 
företrädare sällan citeras tillsammans av artikelmängden. 
 
Tabell 4. Faktoranalys av författarcociteringsdata 

Faktor 1   Faktor 2   Faktor 3   Faktor 4  

Bibliometri & vetenskaplig 
kommunikation 

IR (användarorientering)  IR (systemorientering) Webbometri/länkanalys 

           

LEYDESDORFF.L 0,875  VAKKARI.P 0,889  BAEZAYATES.R 0,917  BRIN.S 0,857 

BRAUN.T 0,872  FIDEL.R 0,877  VOORHEES.E 0,893  KLEINBERG.J 0,733 

PRICE.D 0,858  BORGMAN.C 0,865  HARMAN.D 0,810  THELWALL.M 0,484 

MOED.H 0,850  WILSON.T 0,850  DUMAIS.S 0,801  LAWRENCE.S 0,460 

VANRAAN.A 0,825  MARCHIONINI.G 0,825  ROBERTSON.S 0,762    

GLANZEL.W 0,816  INGWERSEN.P 0,823  HEARST.M 0,683    

SMALL.H 0,803  BATES.M 0,818  LAWRENCE.S 0,651    

EGGHE.L 0,781  KUHLTHAU.C 0,815  SALTON.G 0,492    

GARFIELD.E 0,779  JANSEN.B 0,725  SARACEVIC.T 0,446    

CRONIN.B 0,756  BELKIN.N 0,717  BELKIN.N 0,389    

ROUSSEAU.R 0,748  SARACEVIC.T 0,700  JANSEN.B 0,378    

WHITE.H 0,694  SPINK.A 0,695  SPINK.A 0,305    

THELWALL.M 0,680  HEARST.M 0,599       

   LAWRENCE.S 0,372       

   ROBERTSON.S 0,345       

   HARMAN.D 0,330       

   DUMAIS.S 0,313       

Förklaring: För initial extraktion användes principalkomponentanalys och antalet faktorer bestämdes på 
basis av egenvärden större än 1. Varimaxrotation applicerades och de fyra faktorerna förklarar 
tillsammans 80,5 % av variansen. Endast positiva faktorladdningar ≥ 0,3 visas.  
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5. Metod för skapandet av kluster samt 
evaluering av partitioneringarna 
5.1 Generellt tillvägagångssätt för skapandet av kluster 
 
Följande iterativa process är förknippad med hierarkiska klusteranalytiska metoder då 
indata är en symmetrisk n n×  likhetsmatris (Anderberg 1973, s. 133–134). 
Utgångspunkten är n kluster vilka innehåller exakt 1 objekt vardera, samt en 
likhetsmatris betecknad s där likhetsvärde mellan kluster i och j betecknas s(i,j).17 
 

i. Betrakta värdena i s och identifiera det par av kluster A och B som är mest 

lika. 

ii. Minska antalet kluster med 1 genom att sammanföra kluster A och B. 

Beteckna detta nya kluster R och uppdatera likhetsmatrisen så att den 

innehåller likheten mellan kluster R och alla andra kluster. Tag bort raden 

och kolumnen i s som motsvarar A respektive B. 

iii. Upprepa steg (i) och (ii) tills alla objekt är i ett kluster. 

 

De två första stegen i denna process är beroende av hur likhet mellan kluster definieras 
och hur uppdateringen av likhetsmatrisen s görs för att reflektera den nya likheten 
s(R,Q) mellan det nya klustret R (A+B) och något annat kluster Q. Olika definitioner har 
potential att i hög grad påverka den slutliga hierarkiska struktureringen av objekten. 
 
De för studien aktuella hierarkiska klusteranalytiska metodernas beskaffenhet beskrivs 
nedan. I den aktuella kontexten med bibliografiskt kopplade artiklar gäller att 
likhetsvärdet som beskriver förhållandet mellan artikel i och j är ett tal mellan 0 och 1 
fastställt genom beräkning av NSK (se formel 3). Notationen följer Kaufman & 
Rousseeuws (2005, kap. 5) redogörelse för olika hierarkiska klusteranalytiska metoder. 
Genomgången av metoderna följs av ett exempel där sex artiklar grupperas med 
avseende på NSK. 

5.2 Tillämpade metoder för skapandet av artikelkluster 
 
Utöver ovanstående definitioner låt |R| och |Q| stå för antalet objekt i kluster R 
respektive kluster Q. 

5.2.1 Single linkage 
 
Single linkage (SL) bygger på att likhetsmatrisen uppdateras med avseende på den 
största likheten som existerar mellan två kluster. Detta sker genom att det par av objekt, 
där det ena objektet tillhör det ena klustret och det andra objektet tillhör det andra 
klustret, med den största likheten identifieras. Formellt definieras likheten: 
 
                                                 
17 Definitionsmässigt tillåts m.a.o. ett kluster bestå av endast ett objekt.  
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( ), max ( , )
i R
j Q

s R Q s i j
∈
∈

=
     (4) 

Med avseende på processen som beskrevs i avsnitt 5.1 gäller nu att om kluster A och B 
har sammanförts och bildat kluster R, uppdateras likhetsmatrisen enligt formel (4.1) för 
att återspegla likheten mellan R och ett annat kluster Q:  
 

1 1( , ) (( ( , ) ( , )) ( , ) ( , )
2 2

s R Q s A Q s B Q s A Q s B Q= + + −    (4.1) 

5.2.2 Complete linkage 
 
Med avseende på SL gäller att complete linkage (CL) definierar likhet mellan kluster på 
ett motsatt vis. Likheten mellan två kluster definieras därmed av den minsta likheten 
som existerar mellan ett objekt som tillhör det ena klustret och ett objekt som tillhör det 
andra klustret. Formellt definieras likheten:  
 

( ), min ( , )
i R
j Q

s R Q s i j
∈
∈

=      (5) 

 
Vidare är formeln för uppdatering av likhetsmatrisen följande: 
 

1 1( , ) (( ( , ) ( , )) ( , ) ( , )
2 2

s R Q s A Q s B Q s A Q s B Q= + − −    (5.1) 

5.2.3 Average linkage 
 
De två ovan redovisade metoderna karakteriseras genom bruket av extremvärden 
(största respektive minsta likhet) för att fastställa likhet mellan kluster. Average linkage 
(AL) kan ses som en kompromiss mellan ovanstående metoder eftersom likheten nu 
definieras i termer av medelvärde. Likheten mellan två kluster är den genomsnittliga 
likheten mellan alla par av objekt, där det ena objektet tillhör det ena klustret och det 
andra objektet tillhör det andra klustret. Formellt definieras likheten:  
 

( ) ( )1, ,
i R
j Q

s R Q s i j
R Q ∈

∈

=
× ∑

    (6) 

Analogt med föregående beskrivningar ges slutligen uppdateringsformeln: 
 

( , ) ( , ) ( , )
A B

s R Q s A Q s B Q
R R

= +     (6.1) 
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5.2.4 Kommentarer till de tre metoderna 
 
Figur 7. Grafisk tolkning av de tre klusteranalytiska metodernas definition av likhet mellan kluster 
(modifierad från Everitt et al., 2001, s. 60) 

 
Förklaring: Stora avstånd motsvaras av små värden i likhetsmatrisen. 
 
Kompletterande till de formella beskrivningarna av metoderna i föregående avsnitt är 
figur 7. Här åskådliggörs skillnaderna mellan metodernas definitioner på likhet mellan 
kluster visuellt. Exempelvis ser vi resultatet av de motsatta utgångspunkterna i 
extremvärden som SL-metoden och CL-metoden använder sig av. Vidare åskådliggörs 
hur AL tar hänsyn till samtliga par av objekt och använder sig av den genomsnittliga 
likheten bland dessa par. 
 
Vissa generella iakttagelser rörande de tre klusteranalytiska metodernas kan göras på 
basis av deras definitioner (Everitt 2001, s. 62; Kaufman & Rousseeuw 2005, s. 224ff.; 
Anderberg 1973, s. 137ff.), framförallt gäller: 
 

i. SL tenderar att skapa få men stora och utdragna kluster. En kedjeeffekt kan 

ofta observeras i och med metodens likhetsdefinition, vilken tenderar att 

sammanföra mycket olika objekt tidigt i den hierarkiska processen (jfr 

formel (4) och figur 7) 

ii. CL tenderar att skapa många men små och kompakta kluster. Är betydligt 

konservativare än SL då alla objekt i ett kluster måste vara länkade med 

varandra med ett minsta likhetsvärde enligt formel (5). 

iii. AL kan ses som en kompromiss mellan de ovanstående metoderna. Tenderar 

att skapa fler kluster än SL och större kluster än CL. 

 
Metoderna exemplifieras nedan genom att appliceras på en likhetsmatris s (figur 8) vars 
rader och kolumner motsvaras av de sex artiklarna {a,b,c,d,e,f}. Värdena i matrisens 
celler består av NSK mellan samtliga par av artiklar. Eftersom s är symmetrisk (s(i,j) = 
s(j,i)) kan informationen rörande paren som återfinns i och ovanför diagonalen 
utelämnas, därmed reduceras antalet celler från n n×  till n(n - 1)/2. 
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Figur 8. Likhetsmatris med artikelparens normaliserade kopplingsstyrka   

1 0,1095 0 0,0269 0 0
0,1095 1 0,0707 0 0 0 0,1095

0 0,0707 1 0 0 0,1000 0 0,0707
0,0269 0 0 1 0,1510 0,1000 0,0269 0 0

0 0 0 0,1510 1 0 0 0 0 0,1510
0 0 0,1000 0,1000 0 1 0 0 0,1000 0,1000 0

a b c d e f a b c d e f
a a
b b

s sc c
d d
e e
f f

= ⇔ =

Förklaring: samma information som uttrycks med hjälp av 36 cellvärden i den vänstra matrisen uttrycks 
genom 15 cellvärden i den högra. 
 
Initial sammanförs det mest lika paret i och j, dvs. {d,e}. Innan nästa sammanslagning 
uppdateras likhetsmatrisen för att reflektera likheten mellan klustret {d,e} och övriga 
kluster enligt formel (4.1), (5.1) respektive (6.1).  Processen upprepas tills alla artiklar 
är i ett kluster. Den hierarkiska processen och resultatet redovisas i figur 9. 
 
  
Figur 9. Dendrogram som visar de sex artiklarnas klustertillhörighet vid olika steg i den hierarkiska 
processen för respektive klusteranalytisk metod 
 

 
Förklaring: värdena indikerar vid vilka likhetsnivåer sammanslagningarna sker. 
 

Beroende på hur den finala klusterlösningen väljs, är de resulterande partitionerna något 
olika mellan metoderna. En visuell inspektion av dendrogrammen skulle exempelvis 
kunna resultera i en lösning med 2 kluster när SL applicerats och en lösning med 3 
kluster för AL och CL. Hur partitionering väljs i denna studie redovisas i nästa avsnitt. 

5.3 Metod för partitionering av artikelpopulationen 
 
Appliceringen av SL, CL och AL resulterar i en mängd partitioneringar 1 2 1, ,..., NP P P −  
med motsvarande klustringskoefficienter 1 2 1, ,..., Naα α − , där nivåerna i den hierarkiska 
strukturen (symbolerna i indexläge) 1,2,…,N-1 representerar en partitionering med N-
1,N-2,…,1 kluster. Klustringskoefficienten jα är likhetsvärdet för kluster sammanslagna 
på den j:te nivån enligt respektive metods definition.  Svårigheten är nu att identifiera 
en lösning (en partitionering deriverad från hierarkin) som ”bäst” representerar den 
underliggande strukturen. Ett vanligt förfaringssätt är att visuellt inspektera det 
resulterande dendrogrammet och försöka avgöra vid vilket j skillnaden mellan de 
sammanslagna klustren är för stor (Norusis, 2007, s. 371). I praktiken innebär det oftast 
att dendrogrammet skärs av vid en höjd som motsvarar ett j som föregår en 
”signifikant” minskning (ökning i fallet med olikhetsvärden) av klusteringskoefficienten 
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(Everitt, 2001, s. 76). Därmed avses en lösning ges som innebär att inte alltför 
heterogena kluster har sammanslagits. Definitionen av en ”signifikant minskning” är 
ofta baserad på en ad hoc-bedömning då ingen allmänt accepterad bästa metod för 
identifiering av antalet kluster existerar. Dessutom resulterar olika metoder vanligen i 
olika resultat när de appliceras på samma data (ibid., s. 77).  
 
För att bestämma antalet kluster appliceras i denna studie en formell regel, nämligen 
inkonsekvenskoefficienten (IK) (Zahn, 1971).18 Regeln kommer att beskrivas och 
exemplifieras genom att tillämpas på redovisad data i avsnitt 5.2.4 figur 8. Emellertid 
gäller att regeln är definierad för olikhetsvärden och inte för likhetsvärden. Då NSK 
uppenbarligen är ett likhetsvärde måste likhetsmatrisen konverteras till en 
olikhetsmatris. Eftersom värdena ligger i intervallet [0,1] görs det enkelt genom 
följande transformation (Kaufman, 2005, s. 21): 
 

( , ) 1 ( , )d i j s i j= − ,     (7) 
  
så att exempelvis den maximala likheten mellan i och j (d.v.s. 1) transformeras till den 
minimala olikheten d (dvs. 0). Appliceringen av AL på den resulterande 
olikhetsmatrisen leder till dendrogrammet presenterat i figur 10.19 En visuell inspektion 
torde resultera i den subjektiva bedömningen att en partitionering med tre kluster är den 
rimligaste. Exemplet är i själva verket av sådan art att den hierarkiska strukturen får 
anses vara tämligen otvetydig. I praktiken rör det sig sannolikt om fler objekt och en 
mer svårtolkad struktur, då kan en formell regel som indikerar antalet kluster vara 
lämplig att tillämpa. 
 
Figur 10. Resultatet av AL applicerad på de transformerade likhetsvärdena från figur 8 

 
Förklaring: Siffrorna vid de olika nivåerna svarar mot värdet på klustringskoefficienterna vid respektive 
sammanslagning. Snittet (streckad linje) medför en partitionering med 3 kluster. 

                                                 
18 Initialt undersöktes även två andra regler: ”upper tail rule” (Mojena, 1977) och silhuettkoefficienten 
(Rousseeuw 1987). Den förra misslyckades dock konsekvent i det avseendet att oavsett klusteranalytisk 
metod, rekommenderades en partitionering som bestod av ≈ N-4 kluster. Detta då ett mindre antal artiklar 
slås samman på nivåer som motsvaras av höga likhetsvärden vilket medför att övriga sammanslagningar 
framstår som oacceptabla. Den senare regeln föreslog ett mindre antal kluster, men fortfarande så pass 
många (och små) att den praktiska nyttan av de slutgiltiga partitioneringarna var starkt ifrågasatta.  
19 Jämfört med avsnitt 5.1 baseras sammanslagningarna på minsta olikhet istället för största likhet. 
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IK föreslår ett snitt i dendrogrammet som baseras på information från de z föregående 
nivåerna i hierarkin. Den aktuella koefficienten för den j:te nivån ges av: 

 
zj

j
z

IK
α α

σ

−
= ,     (8) 

 
där zα  och zσ är medelvärdet respektive standardavvikelsen för jα  med avseende på 
de z föregående iα . Standardvärdet på z eller det s.k. jämförelsedjupet är 2. De z 
föregående koefficienterna hämtas vidare från delträdet vars rot motsvaras av den j:te 
nivån. Vidare gäller att kluster som skapas genom att två löv sammanslås, dvs. objekt 
som inte har andra objekt under sig i dendrogrammet, tilldelas ett värde på IK som är 
lika med 0. 
 
Den aktuella regeln anger hur mycket en klustringskoefficient avviker från medelvärdet, 
uttryckt i antal standardavvikelser. Ett snitt i dendrogrammet mellan nivån n och n – 1, 
där n är nivån som motsvarar max( jIK ), ger den ”bästa” partitioneringen med N – j + 1 
kluster (Korenius et al. 2006). I figur 11 antar koefficienten jIK  (z = 2) värdet 0 för 
kluster {d,e}, {f,c} och {a,b}, medan 4IK  = 1,057 och 5IK = 0,694. Därmed ger denna 
regel en partitionering som motsvaras av 3 kluster då snittet skall läggas under nivå 4 
men över nivå 3. 
 
5.4 Metod för att jämföra olika partitioneringar 
 
För att jämföra två partitioneringar med varandra kan justerat Rand index ( jR ) 
tillämpas (Hubert & Arabie 1985). Rand index baseras på samstämmigheten som 
existerar mellan två partitioneringar med avseende på varje par av n objekt. Det 

existerar 
2
n 

 
 

= n(n - 1)/2 par som tillhör någon av följande fyra kategorier: (i) objekten 

i paret tillhör samma kluster i båda partitioneringarna (ii) objekten i paret tillhör olika 
kluster i båda partitioneringarna (iii) objekten i paret tillhör olika kluster i den första 
partitioneringen men tillhör samma kluster i den andra och slutligen (iv) objekten i paret 
tillhör samma kluster i den första partitioneringen men olika i den andra. Par av typen 
(i) och (ii) representerar överensstämmelse (Ö) och par av typen (iii) och (iv) 

representerar oenighet (O). Det gäller då att Ö + O = 
2
n 

 
 

. Rand index definieras enligt 

följande 
 

2

ÖRand
n

=
 
 
 

,     (9) 

  
och antar värden i intervallet [0,1] där 1 innebär total överensstämmelse. Emellertid 
gäller att om en mängd slumpmässigt partitioneras upp på två sätt förväntas en viss 
överensstämmelse föreligga till följd av slumpen. Det justerade Rand index är 
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standardiserat så att det förväntas anta värdet 0 under slumpmässig partitionering.20 
Definitionen är följande: 
 

( )
( ) ( )j

Rand E RandR
Max Rand E Rand

−
=

−
,    (10) 

 
där 0 alltså anger en överensstämmelse mellan partitioneringarna som är lika bra som 
om varje objekts klustertillhörighet skulle väljas slumpmässigt i de båda 
partitioneringarna. Anledningar till en dylik jämförelse kan vara flera t.ex. (i) extern 
validering av resultatet eller (ii) som en indikator på hur ”stabilt” resultatet är, dvs. i 
vilken utsträckning olika metoder applicerade på samma data ger liknande resultat 
(Everitt 2001, s. 179). I den aktuella kontexten appliceras indexet i anslutning till (ii). 
 

5.5 Metod för rubricering av kluster samt indikering av 
ämnesfokus 
 
För att tolka och validera de resulterande klustren tillämpas en metodologi inspirerad av 
Rodriguez, Bollen och Van de Sompel (Rodriguez et al. 2007; Bollen & Van de Sompel 
2006). Processen består av två steg: 
 

i. Termviktning av deskriptorerna 

ii. Beräkning av klustrens entropi med avseende på fördelningen av termvikter 

 
Steg (i) syftar till att uppskatta hur väl deskriptorerna beskriver de artikelkluster i vilka 
de återfinns. Den tillämpade metoden för ändamålet är en variant av den välkända tf-idf-
viktningen (för olika varianter se Salton & Buckley 1998). Vikten deskriptor j får i 
kluster i avser återspeglar hur väl deskriptorn beskriver klustret i fråga. Formel (11) ger 
j:s vikt i kluster i:  
 
 

10
( , )( , ) log
( ) ( )c

freq i j NTFIDF i j
n i n j

 
= ×  

 
,    (11) 

 
där ( , )freq i j  är frekvensen av deskriptor j i kluster i, ( )n i där antalet deskriptorer i 
kluster i, N antalet kluster och ( )cn j antalet kluster i vilka j återfinns. Ju högre vikt j har 
i kluster i, desto specifikare är den för detta kluster.21 Därför är det rimligt att anta att de 
högst viktade deskriptorerna inom varje kluster är bäst lämpade för att beskriva deras 
specifika ämnesinnehåll.  Genom att tilldela varje kluster en etikett bestående av 
respektive klusters n (säg 4) högst viktade termer har en övergripande 
ämnesklassificering av klustren gjorts.  
 

                                                 
20 Hypergeometrisk fördelning används för att skapa två slumpmässiga partitioneringar (se vidare Hubert 
& Arabie 1985, s. 197f.)  
21 En term erhåller en hög vikt om den har en hög frekvens i klustret och förekommer i få av de övriga 
klustren, därmed filtreras vanliga termer bort. 



 

 29 
 

Steg (ii) avser kvantifiera klustrens grad av ämnesmässigt fokus genom att applicera 
måttet entropi på fördelningen av termvikter. Entropi introducerades, i ett 
informationsteoretiskt sammanhang, av Shannon (1948). Entropi kan tolkas som ett 
mått på informationsinnehållet22 i ett system med n meddelanden till vilka 
sannolikheterna 1,... np p  är knutna (Shannon 1948, s.11). Den grundläggande 
definitionen av entropi (H) för en mängd sannolikheter 1,... np p  (mätt i bits genom att 
logaritmens bas sätts till 2) ges av: 
 

H = 2
1

log
n

i i
i

p p
=

−∑      (12) 

 
Av formel (12) framgår att H = 0 om och endast om alla utom ett ip är noll, och för ett 
givet n, är H maximalt och lika med 2log n om alla sannolikheter är lika ( ip  = 1/n). Det 
är mot denna bakgrund som fördelningen av termvikter inom varje kluster kan användas 
för att indikera klustrens informationsinnehåll. Då entropimåttet är definierat för en 
sannolikhetsfördelning normaliseras vikterna givna i formel (11) enligt: 
 

1

( , )(́ , )
( , )n

k

TFIDF i jTFIDF i j
TFIDF i k

=

=
∑

,    (13) 

 
där n är antalet termvikter i kluster i. Därmed är summan av de normaliserade 
termvikterna inom ett givet kluster alltid lika med 1. Entropin för ett kluster beräknas 
sedan över denna sannolikhetsfördelning enligt formel (14), där H(i) är entropin för 
kluster i. 
 

2
1

( ) (́ , ) log ( (́ , ))
n

j
H i TFIDF i j TFIDF i j

=

= −∑    (14) 

 
Entropin för ett kluster baserat på fördelningen av termvikterna kan nu tolkas i enlighet 
med den traditionella definitionen av entropi i informationsteorin: om alla deskriptorer 
har snarlika vikter inom ett givet kluster kommer dess entropi vara hög, vilket indikerar 
lågt ämnesmässigt fokus. Omvänt gäller att då deskriptorernas vikter är väldigt olikt 
fördelade (några få är högt viktade) inom ett givet kluster föreligger låg entropi, en 
indikator på högt ämnesmässigt fokus. (Bollen & Van de Sompel, 2006, s. 235)  
 
Eftersom entropin för ett kluster tenderar att öka med dess storlek (fler artiklar tenderar 
att ge fler deskriptorer och därmed fler termvikter) kräver en rättvis jämförelse av 
kluster med olika storlekar att entropin normaliseras.23 I enlighet med Egghe & 
Rousseau (1990, s 371) definieras normaliserad entropi enligt: 
 
                                                 
22 Litteraturen som behandlar Shannons teori är ibland förvirrande. Antagligen p.g.a. att information 
definieras statistisk (och inte konceptuell) men kanske framförallt p.g.a. att det finns två perspektiv på 
information i teorin: (i) informationen som finns i meddelandet vid ”källan” och (ii) informationen i 
sändningen från mottagarens perspektiv. I denna studie är det perspektiv (i) som avses (se vidare t.ex. 
Cole 1993).    
23 Bollen et al. utför inte denna normalisering. Rodriguez et. al. använder endast de 10 högst viktade 
termerna för varje kluster, varvid antalet termvikter hålls konstant.  
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2

( )(́ )
log
H iH i

n
=      (15) 

Det normaliserade entropimåttet är inte beroende av antalet termvikter. Genom att 
dividera det onormaliserade entropimåttet med 2log n  (dvs. det maximala värdet på H 
för ett givet n) ger formel (15) standardiserade värden i intervallet [0,1] vilket möjliggör 
en jämförelse av kluster vars artikelmängder skiljer sig åt i fråga om storlek. 
 
Då de resulterande partitioneringarna inte fördelar artiklarna över samma antal kluster 
kan två identiska kluster från respektive partitionering tilldelas något olika termvikter. 
Därmed är (15) ett relativt mått som gäller för kluster inom en specifik partitionering, 
och ligger inte till grund för jämförelse mellan kluster genererade av de olika 
klusteranalytiska metoderna. 
 
5.6 Metod för att identifiera grad av isolation och kohesion 
 
Kluster skall innehålla objekt som är inbördes lika samtidigt som objekten i fråga skall 
vara olika objekt i andra kluster. Det är därför önskvärt att ett kluster är internt koherent 
och externt isolerat. I föreliggande kontext innebär detta att klustret skall innehålla 
artiklar som har ömsesidigt starka bibliografiska kopplingar till varandra, och omvänt, 
att artiklar i ett kluster bör sakna starka bibliografiska kopplingar till andra kluster. Mått 
på koherens och isolation är genomsnittlig normaliserad kopplingsstyrka, AvgNKS(C), 
för ett kluster C samt genomsnittlig normaliserad kopplingsstyrka mellan två kluster, 
AvgNKS(C,C’), mellan kluster C och C’.24 Definitionen på genomsnittlig normaliserad 
kopplingsstyrka är: 
 

1

1 1
( )

( )

2

n n

i j
i j i

NKS d d
AvgNKS C

n

−

= = +=
 
 
 

∑ ∑
,    (16) 

 
där n är antalet artiklar i kluster C, NKS den normaliserade kopplingsstyrkan mellan två 
artiklar id och jd vilka tillhör samma kluster C. Genomsnittlig kopplingsstyrka mellan 
två kluster definieras: 
 

1 1
( , )

( , ')
k m

i ji j
NKS d d

AvgNKS C C
k m

= ==
×

∑ ∑ ,  (17) 

 
där k och m är antalet artiklar i kluster C respektive kluster C’ och NKS är den 
normaliserade kopplingsstyrkan mellan två artiklar id  ∈ C och jd ∈ C’. 
 
Appliceringen av formel (16) är ett komplement till entropimåttet (15) i det avseendet 
att det indikerar ämnesmässigt fokus, men på basis av NKS. Dessutom är det lämpligt 
för att jämföra de olika partitioneringarna med varandra. 
 

                                                 
24 Liknande mått har använts av Jarneving (2005, s. 65–67), dock beräknades genomsnitten på basis av 
onormaliserad kopplingsstyrka.  
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Genom att tillämpa formel (17) ges indata för att visualisera partitioneringarna med 
hjälp av MDS, varvid avsikten är att ge en bättre förståelse för det inbördes förhållandet 
mellan klustren. Detta mått ger även indikationer på om det finns kluster som borde 
varit sammanslagna, men genom partitioneringsförfarandet inte blivit det.  
 
5.7 Metod för subjektiv bedömning av ämnesmässigt fokus 
 
Varje kluster kommer att tilldelas ett värde vilket uttrycker en subjektiv bedömning av 
dess ämnesmässiga fokus (ÄF). Detta sker genom att varje klusters tema identifieras. På 
basis av artiklarnas bibliografiska information dvs. titel, deskriptorer och abstract, 
definieras ett tema genom det forskningsfokus som mer än 50 % av artiklarna i 
respektive kluster behandlar. Ett kluster klassificeras som irrelevant om det inte 
existerar ett tema sådant att det behandlas av mer än 50 % av artiklarna i klustret. 
Styrkan hos ett klusters ÄF kommer att uttryckas i procent och definieras som summan 
av antalet artiklar vilka behandlar samma forskningsfokus dividerat med det totala 
antalet artiklar i klustret multiplicerat med 100. Ett kluster som klassificerats som 
irrelevant tilldelas automatiskt ett ÄF på 0. 
 
Denna del av analysen klargör även vilka forskningsteman som har identifierats av 
klustermetoderna och kompletterar de automatiskt genererade ämnesrubriceringarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32 
 

6. Resultatredovisning  
 
Resultatredovisningen är uppdelad i tre avsnitt. Det första avsnittet redogör för 
partitioneringarna som erhållits genom appliceringen av IK samt överensstämmelsen 
mellan dessa med avseende på jR . I påföljande avsnitt redovisas klustrens rubricering 
samt deras normaliserade entropi och ÄF. I det sista avsnittet redovisas klustrens 
uppmätta isolation och koherens, här ges även en visualisering av partitioneringarna. 
 
6.1 Partitionering av artikelpopulationen enligt AL, CL och SL. 
     
Tabell 5. Fördelningen av kluster med avseende på antal och storlek genererade av AL 

Klusterstorlek Antal Klusterstorlek * Antal Procent Kumulativ procent 
1 23 23 5 5 
2 37 74 17 23 
3 19 57 13 36 
4 11 44 10 47 
5 10 50 12 58 
6 4 24 6 64 
7 3 21 5 69 
8 4 32 8 77 
9 1 9 2 79 

11 1 11 3 81 
12 1 12 3 84 
13 1 13 3 87 
17 2 34 8 95 
20 1 20 5 100 

Totalt 118 424 100  
 

AL i kombination med IK genererade en partition med egenskaperna som redovisas i 
tabell 5. Totalt skapades 118 kluster, och 77 % av artiklarna återfinns i kluster 
innehållandes 3 eller fler artiklar. 
 
Tabell 6. Fördelningen av kluster med avseende på antal och storlek genererade av CL 

Klusterstorlek Antal Klusterstorlek * Antal Procent Kumulativ procent 
1 63 63 15 15 
2 110 220 52 67 
3 28 84 20 87 
4 7 28 7 93 
5 3 15 4 97 
7 2 14 3 100 

Totalt 213 424 100  

 
Det framgår av tabell 6 att den konservativa definitionen på klusterlikhet skapar många 
kluster med 2 eller färre artiklar. Approximativt 34 % av artiklarna återfinns i kluster 
bestående av 3 eller fler artiklar. Appliceringen av IK är inte anledningen till det stora 
antalet kluster då snittet som föreslogs låg på en nivå omedelbart före nivån då 
klustringskoefficienten antog värdet 0. 
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Tabell 7. Fördelningen av kluster med avseende på antal och storlek genererade av SL 

Klusterstorlek Antal Klusterstorlek * Antal Procent Kumulativ procent 
1 146 146 34 34 
2 28 56 13 48 
3 12 36 8 56 
4 5 20 5 61 
5 2 10 2 63 
6 2 12 3 66 
7 1 7 2 68 
9 1 9 2 70 

128 1 128 30 100 
Totalt 198 424 100  

 
Den av SL och IK genererade partitionens egenskaper redovisas i tabell 7. 
Partitioneringen utmärker sig i det avseendet att ett stort antal, nära 50 %, av artiklarna 
tillhör kluster bestående av 2 eller färre artiklar, samtidigt som ett kluster består av hela 
128 artiklar vilka utgör 30 % av den totala artikelmängden. 
 
Av ovanstående information kan förstås att partitioneringarna uppvisar liten 
samstämmighet. Tabell 8 redogör för jR mellan partitionerna. 
 
Tabell 8. Justerat Rand index för de olika partitioneringarna.  

 CL AL SL 
CL 1   
AL 0,389 1  
SL 0,047 0,146 1 

 
Mellan CL och SL är överensstämmelsen i princip lika bra som vid slumpmässig 
partitionering. Mellan AL och CL är överensstämmelsen högre men fortfarande 
föreligger betydande skillnader. Val av metod har uppenbart en påtaglig effekt på den 
finala grupperingen.  
 
Eftersom syftet med skapandet av kluster är att nå någon form av användbar 
klassificering av artiklarna kommer den fortsatta analysen att begränsas till kluster som 
innehåller 3 eller fler artiklar. Övriga kluster representerar inte en adekvat klassificering 
i detta avseende och behandlas som ”brus” i partitioneringarna.  
 
De resulterade delmängderna av intresse är därmed: 40 kluster innehållandes 141 
artiklar för CL, 58 kluster innehållandes 327 artiklar för AL och 24 kluster 
innehållandes 222 artiklar för SL.  
 
6.2 Ämnesklassificering samt bedömning av klustrens 
ämnesmässiga fokus 
 
Varje partitionering (klusterstorlek ≥ 3) redovisas i tabellformat med avseende på 
automatiskt genererad ämnesklassificering (se formel 11), normaliserad entropi (se 
formel 13 och 15) samt en subjektiv bedömning av ämnesfokus (se avsnitt 5.7). 
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6.2.1 Average linkage 
 
Tabell 9 avser AL och bibliografisk beskrivning av artiklarna samt identifierade teman 
som ligger till grund för bestämning av ÄF ges i appendix 1. 
   
Tabell 9. Partitioneringslösning enligt AL. 327 artiklar fördelade över 58 kluster 

Kluster 
ID 

Etikett (topp 4 TFIDF(i,j)) Normaliserad 
entropi 

ÄF Klusterstorlek 

1 Cocitation; Periodicals; Articles; CiteSpace II 0,9737 100 4 

2 Clustering; Periodicals; Articles; Specialties 0,9782 100 5 

3 Latent Semantic Indexing; Semantic analysis; Subject indexing; 
Terms 

0,9301 100 6 

4 Semantic analysis; Decision trees; Machine learning; 
KeyphraseIdentification Program 

0,9728 100 3 

5 Thesauri; Usability; Online thesauri; OVID 0,9770 75 4 

6 Credibility; Scatter; Web sites; Terms 0,9231 67 3 

7 Online reference work; Taxonomy; Chat rooms; Linguistic analysis 0,9395 100 3 

8 Impact factors; ISI; Impact analysis; Periodicals 0,9645 100 5 

9 Overlap; Diffusion factors; Literature; Lorenz curves 0,9399 75 4 

10 Information seeking behaviour; Students; Online information 
retrieval; Personality traits 

0,9723 100 9 

11 Urban areas; Time data; Criticalrealism; Information seeking 
behavior 

0,9582 100 4 

12 Transaction logs; Search engines; Use statistics; World Wide Web 0,9436 90 20 

13 Clustering; Words; Full text searching; English language materials 0,9621 60 5 

14 Frequency distributions; Waring distribution; Distributions; Data 
processing 

0,9530 100 4 

15 Lotka's Law; Frequency distributions; Bibliometrics; Mathematical 
models 

0,9052 100 17 

16 Publication output; Periodicals; Articles; Citation analysis 0,9707 100 3 

17 Knowledge management; Organizational structures; Companies; 
Surveys 

0,9429 100 7 

18 Readership; Preprints; Archives; Arxiv 0,9576 100 3 

19 Document delivery; Bradford's Law of Scatter; Obsolescence; 
Requests 

0,9632 100 3 

20 Multilingual systems; Information retrieval; Controlled vocabulary; 
Linguistic analysis 

0,9676 100 8 

21 Multilingual systems; Machine translation; Probabilistic retrieval; 
Searching 

0,9107 63 8 

22 Cocitation; Citation analysis; Physical sciences; Researchers 0,9723 60 5 

23 Scaling; Artificial intelligence; Aggregators; Comparativestudies 0,9573 100 3 

24 Co authorship; Author productivity; Bibliometrics; Scientometrics 0,9755 100 7 

25 Community networks; Security; COPLINK; Computer applications 0,9633 100 3 

26 Multilingual systems; Translation; Clarity; Business information 0,9366 100 3 

27 Genetic algorithms; TREC; Boolean strategies; Probabilistic 
retrieval 

0,9502 100 3 

28 Clustering; Vector quantization; Computerized 
recordsmanagement; Document management systems 

0,9788 100 5 

29 Social sciences; Periodicals; Articles; Humanities 0,9608 100 8 

30 Bioinformatics; Health care; Medicine; Biology 0,9319 100 3 
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Tabell 9 fortsätter… 

Kluster 
ID 

Etikett (topp 4 TFIDF(i,j)) Normaliserad 
entropi 

ÄF Klusterstorlek 

31 Periodicals; Articles; Biochemistry; Comparative studies 0,9701 100 5 

32 Children and young people; World Wide Web; Web sites; Online 
catalogues 

0,9800 63 8 

33 Sense-Making Theory; Usability testing; Problem solving; Interaction 0,9366 100 3 

34 Computerized Bibliographic records; Detection; Duplicates; Data 
fusion 

0,9599 80 5 

35 Reuters 21578; Filtering software; Filtering systems; Neural networks 0,9378 67 3 

36 Classification; User profiles; PRAW; PRivAcy model for theWeb 0,9829 60 5 

37 Relevance; Information retrieval; Online information retrieval; Models 0,9827 54 13 

38 Information seeking behaviour; Information work; Computerized 
information work; Behavioural aspects 

0,9682 100 3 

39 Links; Webometrics; Web sites; World Wide Web 0,9265 94 17 

40 Relevance feedback; Searching; Computerized information storage 
and retrieval; Query formulation 

0,9692 100 12 

41 Information communication; Scholarly communication; Invisible 
colleges; Scholarly publications 

0,9699 100 6 

42 Social aspects; Social network analysis; AuthorRank; Knowledge 
based systems 

0,9536 67 3 

43 Philosophy; Epistemology; Hermeneutics; Information science 0,9540 100 7 

44 Self citation; Journal of Documentation; Periodicals; Western Europe 0,9372 100 5 

45 Geography; Economics; Periodicals; Gatekeepers 0,9239 100 4 

46 Periodicals; Articles; Visualization; Citation analysis 0,9703 100 11 

47 Clustering; Unstructured documents; Structured documents; 
Newspapers 

0,9753 60 5 

48 Web sites; Content analysis; Copying; Digital rights management 0,9704 100 4 

49 Cognitive aspects; Systems development; Cognitive style; 
Information theory 

0,9638 75 4 

50 Chinese language; Automatic text analysis; Titles; Computerized 
construction 

0,9747 100 4 

51 Information work; Systems design; Cultural aspects; Central Europe 0,9956 67 3 

52 Inverted files; Text retrieval systems; Dictionaries; Data compression 0,8215 100 6 

53 Reference work; Professional education; Distance learning; Library 
staff 

0,9858 0 4 

54 indicators; Patents; Cooperation; Science and technology 0,8734 100 3 

55 User surveys; Electronic periodicals; Scholarly communication; 
Information seeking behavior 

0,9537 100 3 

56 Visualization; Visual Information Browsing Environment; WebStar; 
VIBE 

0,9644 100 3 

57 Patents; Science and technology; Research organizations; 
Productivity 

0,9663 100 6 

58 Delay; Time factors; Publication delay; Mathematical models 0,9440 100 4 

 Medelvärde 0,9542 89  
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6.2.2 Complete linkage 

 
Tabell 10 avser CL och bibliografisk beskrivning av artiklarna samt identifierade teman 
som ligger till grund för bestämning av ÄF ges i appendix 2. 
 
Tabell 10. Partitioneringslösning enligt CL. 141 artiklar fördelade över 40 kluster 

Kluster 
ID 

Etikett (topp 4 TFIDF(i,j)) Normaliserad 
entropi 

ÄF Klusterstorlek 

1 Links; Webometrics; Web sites; World Wide Web 0,9160 100 7 

2 Inverted files; Data compression; Dictionaries; Subject 
indexing 

0,8781 100 3 

3 Delay; Impact factors; Scientometrics; Publication delay 0,9553 100 4 

4 Social sciences; Humanities; Comparative studies; 
Periodicals 

0,9604 100 4 

5 Computerized Bibliographic records; Data fusion; Duplicates; 
Detection 

0,9762 100 3 

6 Weighting; Concepts; Query expansion; Thesauri 0,9721 100 3 

7 Automatic abstracting; Automatic text analysis; Wireless 
communications; Mobile communications 

0,9291 100 3 

8 Web sites; Universities; Visualization; Webometrics 0,9693 100 3 

9 Classification; Web sites; Data mining; Semantic analysis 0,9377 100 3 

10 Relatedness; CiteSpace II; Periodicals; Articles 0,9756 100 3 

11 Knowledge management; Organizational structures; 
Organizational memory; Organizational learning 

0,9949 100 3 

12 Citation indexes; Demography; Journal Citation Reports; 
Interdisciplinary aspects 

0,9977 100 3 

13 Clustering; Statistical techniques; Specialties; Cocitation 0,9758 100 4 

14 Hierarchic clustering; Boolean strategies; Clustering; 
Relevance Feedback 

0,9650 100 3 

15 Sentences; Access to information; Relevance Feedback; 
Human-computer interaction 

0,9632 100 3 

16 Boolean strategies; Selection; Choice of terms; 
Intermediaries 

0,9746 100 5 

17 National productivity; Lotka's Law; Indicators; Frequency 
distributions 

0,9789 100 3 

18 Lotka's Law; Sampling techniques; Growth of literature; 
Fractals 

0,9257 100 4 

19 Search strategies; Psychology; User needs; Anomalous state 
of knowledge concept 

0,9726 100 3 

20 Distributions; Mathematical models; Economics; Lorenz 
curves 

0,9511 100 3 

21 Online reference work; Taxonomy; Chat rooms; Discussion 
groups 

0,9442 100 3 

22 Subject indexing; Semantic analysis; Terms; Latent Semantic 
Indexing 

0,9675 100 4 

23 Bioinformatics; Health care; Medicine; Biology 0,9095 100 3 

24 Scaling; Comparativestudies; Aggregators; Artificial 
intelligence 

0,9646 100 3 

25 Digital libraries; Preprints; Readership; Archives 0,9644 100 3 

26 Evidence based systems; Retrieval Performance measures; 
Search strategies; Human-computer interaction 

0,9811 100 3 

27 Impact factors; Scientists; ISI; Impact analysis 0,9732 100 5 

28 Impact factors; Literature; Diffusion factors; Health 0,9559 100 3 

29 Laws; Differential Item Functioning; Fractals; Bibliometrics 0,9534 100 3 

30 Relevance; Information retrieval; Proposals; TREC 0,9689 100 5 

31 Thesauri; User interface; OVID; Online thesauri 0,9788 75 4 
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Tabell 10 fortsätter… 

Kluster 
ID 

Etikett (topp 4 TFIDF(i,j)) Normaliserad 
entropi 

ÄF Klusterstorlek 

32 Publiclibraries; Online catalogues; Online information storage 
retrieval; Children and young people 

0,9663 67 3 

33 Semantics; Term selection; Standardization; Computer assisted 
indexing 

0,9661 100 3 

34 Economics; Geography; Statistical analysis; Gatekeepers 0,9401 100 3 

35 Scholarly communication; User surveys; Electronic periodicals; 
Use 

0,9536 100 3 

36 Visualization; User interface; VIBE; Visual Information Browsing 
Environment 

0,9622 100 3 

37 Self citation; Authors; Citations; Indicators 0,8822 100 3 

38 Information work; Information seeking behaviour; Time data; 
Computerized information work 

0,9512 100 4 

39 Search engines; Transaction logs; User behaviour; Use 
statistics 

0,9152 100 7 

40 Multilingual systems; Chinese language; Machine translation; 
South Korea 

0,9448 100 3 

 Medelvärde 0,9553 99  

 
 
6.2.3 Single linkage 
 
Tabell 11 avser SL och bibliografisk beskrivning av artiklarna samt identifierade teman 
som ligger till grund för bestämning av ÄF ges i appendix 3. 
 
Tabell 11. Partitioneringslösning enligt SL. 222 artiklar fördelade över 23 kluster 

Kluster 
ID 

Etikett (topp 4 TFIDF(i,j)) Normaliserad 
entropi 

ÄF Klusterstorlek 

1 Search engines; Mathematical models; Bibliometrics; 
Searching 

0,9333 0 128 

2 Classification; Web sites; Similarity measures; Semantic 
analysis 

0,9421 100 3 

3 Clustering; Query formulation; Content analysis; 
Searching 

0,9342 100 3 

4 Information seeking behaviour; Search strategies; 
Psychology; User needs 

0,9784 100 5 

5 Cocitation; Citation analysis; Physical sciences; 
Researchers 

0,9518 75 4 

6 Science and technology; Productivity; Research 
organizations; Economic aspects 

0,9738 100 4 

7 Information retrieval; Controlled vocabulary; Linguistic 
analysis; Multilingual systems 

0,9602 100 6 

8 Cognitive aspects; Search strategies; Systems 
development; Information theory 

0,9625 67 3 

9 Children and young people; Web sites; World Wide Web; 
Search strategies 

0,9739 71 7 

10 Document delivery; Bradford's Law of Scatter; Requests; 
Prices 

0,9728 100 3 

11 Digital libraries; Readership; Preprints; Archives 0,9656 100 3 

12 Co authorship; Author productivity; Research; 
Bibliometrics 

0,9737 100 4 

13 Community networks; Security; COPLINK; 
Communications technology 

0,9714 100 3 

14 Geography; Economics; Statistical analysis; Gatekeepers 0,9337 100 3 

15 Social sciences; Periodicals; Articles; Research 0,9733 100 9 
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Tabell 11 fortsätter… 

Kluster 
ID 

Etikett (topp 4 TFIDF(i,j)) Normaliserad 
entropi 

ÄF Klusterstorlek 

16 Data fusion; Filtering systems; Searching; Ranking 0,9564 100 3 

17 Knowledge management; Policies; Training; User 
satisfaction 

0,9940 100 3 

18 Self citation; Journal of Documentation; Authors; 
Periodicals 

0,9522 100 5 

19 Inverted files; Text retrieval systems; Searching; Data 
compression 

0,8419 100 6 

20 Chinese language; Automatic text analysis; Titles; 
Concept analysis 

0,9770 100 4 

21 Bioinformatics; Medicine; Health care; Biology 0,9358 100 3 

22 Scholarly communication; User surveys; Information 
seeking behaviour; Electronic periodicals 

0,9519 100 3 

23 Visualization; User interface; VIBE; Visual Information 
Browsing Environment 

0,9700 100 3 

24 Delay; Mathematical models; Impact factors; Publication 
delay 

0,9554 100 4 

      

 Medelvärde 0,9556 92  

 
 
 
6.3 Isolering och kohesion samt inbördes förhållande mellan 
kluster 
 
Varje partitionering (klusterstorlek ≥ 3) redovisas med hjälp av histogram med avseende 
på fördelningen av värden på isolation (se formel 16) och kohesion (se formel 17). 
Vidare visas klustren i en tvådimensionell konfiguration där likhet mellan kluster 
baseras på den genomsnittliga normaliserade kopplingsstyrkan dem emellan.    
 
6.3.1 Average linkage 
 
Med avseende på de 58 klustren beräknades medel/medianvärdet för AvgNKS(C,C’) till 
0,007/0,004 och fördelningens form åskådliggörs i figur 11. 
 
Figur 11. Fördelningen av AvgNKS(C,C’) för AL 
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Av alla 2-kombinationer av kluster var 41 % kopplade och inget kluster var helt isolerat.  
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Koherens beräknades sedan och medel/medianvärde för AvgNKS(C) var 0,117/0,088. 
Fördelningens form åskådliggörs i figur 12. 
 
 
Figur 12. Fördelningen av AvgNKS(C) för AL 
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En visualisering av delpartitioneringen med de 58 klustren skapades med MDS, 
resultatet åskådliggörs i figur 13. Avståndet mellan klustren baseras på AvgNKS(C,C’), 
cirklarna representerar kluster och cirklarnas diameter är proportionerliga mot 
respektive klusterstorlek. Länkarna förbinder kopplade kluster och bredden på dessa är 
proportionerliga mot AvgNKS(C,C’), dvs. ju starkare normaliserad kopplingsstyrka som 
föreligger, desto bredare linjer. 
 
Figur 13. 58 kluster genererade av AL och visualiserade med MDS 
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Förklaring: Stress = 0,128. n för kluster 12 är 20 (max) och n för kluster 55 är 3 (min). 
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6.3.2 Complete linkage 

CL genererade 40 kluster med en storlek på tre eller fler artiklar, mellan dessa kluster 
beräknades den genomsnittliga normaliserade kopplingsstyrkan. Medel/medianvärdet 
för AvgNKS(C,C’) var 0,016/0,007 och fördelningens form åskådliggörs i figur 14. 
 

Figur 14. Fördelningen av AvgNKS(C,C’) för CL 
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Av alla 2-kombinationer av kluster var 36 % kopplade och inget kluster var helt isolerat. 
Koherens beräknades sedan och medel/medianvärde för AvgNKS(C) var 0,205/0,183. 
Fördelningens form åskådliggörs i figur 15. 
 
Figur 15. Fördelningen av AvgNKS(C) för CL 
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En visualisering av delpartitioneringen med de 40 klustren skapades med MDS, 
resultatet åskådliggörs i figur 16. 
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Figur 16. 40 kluster genererade av CL och visualiserade med MDS 
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Förklaring: Stress = 0,095. n för kluster 1 är 7 (max) och n för kluster 11 är 3 (min). 

 
6.3.3 Single linkage  
 
Med avseende på de 24 klustren beräknades medel/medianvärdet för AvgNKS(C,C’) till 
0,006/0,004 och fördelningens form åskådliggörs i figur 17. 
 
Figur 17. Fördelningen av AvgCS(C,C’) för SL 
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Av alla 2-kombinationer av kluster var 29 % kopplade och inget kluster var helt isolerat.  
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Koherens beräknades sedan där medel/medianvärdet var 0,170/0,151 och fördelningens 
form åskådliggörs i figur 18. 
 
Figur 18. Fördelningen av AvgNKS(C) för SL 
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Tillvägagångssättet för visualiseringen av de aktuella klustren är identiskt med de 
föregående fallen. Den spatiala konfigurationen visas i figur 19. 
 
Figur 19. 24 kluster genererade av SL och visualiserade med MDS 
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Förklaring: Stress = 0,085. n för kluster 1 är 128 (max) och n för kluster 8 är 3 (min). 
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7. Analys 
 
De stora skillnaderna i de resulterande partitioneringarna är uppenbar och kvantifieras 
med låga, till mycket låga värden på justerat Rand index. För SL gäller att en 
kedjeeffekt är orsaken till ett makrokluster samt till den stora mängden isolerade 
artiklar. Definitionen på klusterlikhet som denna metod använder verkar därmed inte 
fungera i föreliggande kontext (i alla fall inte med en partitioneringsregel av den 
använda typen). Den av CL skapade partitionen (där alltså snittet lades på en för 
metoden naturlig nivå) harmonierar väl mot metodens definition på likhet, då många 
och små kluster skapats. Inkonsekvenskoefficientens största förtjänst är då den 
kombineras med AL vilket resulterade i att 77 % av artiklarna fördelades över kluster 
som inte är att betrakta som mikro- eller makrokluster. Motsvarande siffror för SL och 
SL är 22 % respektive 33 %. 
 
Nedan följer en analys av resultaten med avseende på de redovisade 
evalueringsmetoderna i kapitel 5. 
 
7.1 Ämnesrelevans 
 
För CL gäller att alla utom två kluster (31 och 32) har en styrka på ÄF = 100. Det 
innebär att endast 2 artiklar har identifierats som orelaterade med övriga artiklar i 
respektive kluster. Det kan dock påpekas att en liberalare tolkning av huruvida en artikel 
tillhör ett givet klustertema eller inte, möjligen skulle betrakta de två artiklarna som rätt 
placerade. Kluster 31 behandlar tesaurer i förhållande till expansion eller 
omformulering av sökfrågor. Artikeln som inte delar forskningsfokus med övriga 
artiklar i kluster 31 (se appendix 2, nr 379) behandlar sökning och ”browsing” med 
avseende på digitala bibliotek, dock inte explicit i avseende på tesaurer. Liknande 
resonemang gäller för den andra artikeln.  
 
AL som fångade upp betydligt fler artiklar i kluster med en storlek över det stipulerade 
tröskelvärdet, men hade ett kluster (nr. 53) där styrkan på ÄF = 0, och totalt 35 artiklar 
identifierades som orelaterade till det kluster i vilka de återfanns. Även här gäller att en 
mindre sträng tolkning av en artikels relevans för ett kluster skulle innebära ett högre 
värde på genomsnittligt ämnesfokus för partitionen i fråga. Exempelvis består kluster 34 
av empiriska studier som baseras på cociteringsanalyser. Här har två artiklar (se 
appendix 1, nr 5 och 60) klassats som orelaterade, dessa är dock citeringsanalyser men 
fokus ligger inte på cociteringar. Ett annat exempel är kluster 37 som, bortsett från 
kluster 53, tilldelats det lägsta värdet på ÄF. Detta kluster behandlar 
relevansbedömningar i en informationsåtervinningskontext. Det är oklart om de artiklar 
som klassats som orelaterade i avseende på klustertema inte behandlar detta ämne då 
samtliga är IR-relaterade. Överlag gäller att kluster med en styrka på ÄF som 
understiger 100 % består av en artikelkomposition som inte är orimlig. 
 
SL-partitioneringens utmärkande makrokluster har tilldelats ett värde på ÄF = 0, vilket 
får till följd att totalt 58 % av de 222 artiklarna klassats som irrelevanta med avseende 
på klustertema. Trots att de resterande klustren i huvudsak har högt ämnesmässigt fokus 
framstår SL-lösningen som tämligen misslyckad.  
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7.2 Identifierade forskningsteman 
 
De automatiskt genererade ämnesetiketterna ger i regel en god fingervisning om vilken 
inriktning artiklarna i klustren har. Exempelvis är den genererade etiketten för kluster 
20 i CL-partitioneringen ”Distributions; Mathematical models; Economics; Lorenz 
curves” och detta kluster behandlar informetriska fördelningar. I AL-partitioneringen 
har kluster 20 tilldelats etiketten ”Multilingual systems; Information retrieval; 
Controlled vocabulary; Linguistic analysis”, vilket korresponderar väl mot 
forskningstemat vilket behandlar indexeringstermer i en morfologisk/lingvistisk 
kontext. Kluster 20 i SL-lösningen har i sin tur tilldelats etiketten ”Chinese language; 
Automatic text analysis; Titles; Concept analysis” och klustret i fråga behandlar 
automatisk textanalys i en flerspråkig kontext.  
 
För en detaljerad beskrivning av identifierade forskningsteman är läsaren hänvisad till 
appendix 1 till 3, i vilka respektive partitioneringslösning presenteras med bibliografisk 
beskrivning av klustren samt vilka forskningsteman de representerar (identifierade på 
basis av artiklarnas titel, deskriptorer och abstract). I detta avsnitt ges endast en 
övergripande bild samt en analys av skillnader och likheter mellan lösningarna. 
 
CL-lösningen är visualiserad i figur 16 och läsaren hänvisas till denna för följande 
beskrivning. MDS-kartan visar tydlig att två kluster dominerar partitionen med 
avseende på storlek: kluster 1 vilket behandlar webbometri, samt kluster 39 vilket 
behandlar informationssökning på Internet (användarstudier). Kluster 1 är kopplat till 
kluster 8 med en relativt stark länk, de båda klustren kretsar i själva verket kring samma 
tema. En förflyttning åt höger och en gruppering av relativt starkt kopplade 
forskningsteman kan observeras: kluster 17 (power-law-fördelningar), kluster 18 
(bibliometriska/matematiska modeller) och kluster 29 (bibliometriska modeller) vilket 
ämnesmässigt är mycket likt kluster 18. Klustren längre ut på högerkanten kretsar kring 
citeringsanalys, forskningsutvärdering och kartläggning av forskningsområden i olika 
kontexter. I kartans vänstra del påträffas IR-relaterad forskning. Kring det större IR-
klustret återfinns exempelvis kluster 15 (användargränssnitt), kluster 16 
(sökformuleringsstrategier), kluster 31 (tesaurer applicerade för expansion av sökfrågor) 
och kluster 19 (studier i sökbeteenden). 
 
AL-lösningen är visualiserad i figur 13 och här kan tre dominerande (med avseende på 
storlek) kluster identifieras: kluster 12 vilket behandlar informationssökning på Internet, 
kluster 39 vars forskningstema är webbometri samt kluster 15 vilket kretsar kring 
bibliometriska modeller. I kartans vänstra övre del återfinns den hårdare IR-forskningen 
t.ex. kluster 40 (återvinningseffektivitet), kluster 34 (rankning), kluster 3 (latent 
semantisk indexering) och kluster 52 (optimering av inverterade filstrukturer). Den 
mjukare delen av IR-forskningen återfinns framförallt i nedre delen av kartan t.ex. 
kluster 32 (användarstudier i webbmiljö) och kluster 10 
(informationssökningsbeteende). Längst ut på höger sida finns två kluster, 54 och 57, 
vilka behandlar interaktionen mellan forskning och teknologi. Artiklarna i dessa kluster 
är metodologiskt lika i och med användningen av patentanalyser. Övriga 
scientometriska och bibliometriska teman återfinns i övre delen av kartan, t.ex. kluster 
29 (citeringsbaserad evaluering i samhällsvetenskapliga och humanistiska områden), 
kluster 45 (kartläggning av den vetenskapliga disciplinen ekonomi) samt kluster 31 
(tillämpad forskningsevaluering). 
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Generellt gäller att många teman i AL-partitioneringen återfinns i den motsvarande 
lösningen genererad av CL, men där representerade av betydligt färre artiklar. 
Exempelvis är forskningstemat webbometri representerat av 17 artiklar i ett kluster i 
AL-lösningen, vilket i CL-lösningen motsvaras av två kluster bestående av 7 respektive 
3 artiklar. Exempel på AL-kluster som saknar motsvarighet i CL-lösningen är kluster 43 
(metateori och epistemologiska utgångspunkter), kluster 28 (klustertekniker och 
självorganiserande kartor) samt kluster 26 (webbaserad IR i ett flerspråkigt perspektiv). 
 
Av de 94 artiklarna i SL-partitioneringen som inte tillhör makroklustret återfinns 
samtliga i den reducerade AL-lösningen. De är fördelade över 23 respektive 25 kluster 
och beräknas justerat Rand index med avseende på de 94 artiklarna ges ett värde på 

jR = 0,936. Dessa kluster, med vilka höga värden på ÄF är förknippade, representerar 
tämligen koherenta grupper av artiklar med svag eller ingen normaliserad 
kopplingsstyrka till artiklar i övriga kluster, därmed lyckas SL i kombination med IK 
gruppera denna artikelmängd i ämnesmässigt relevanta kluster.  
 
Det bör poängteras att de visualiserade klusterlösningarna är goda komplement till en 
tabellbaserad redovisning. Kombinationen innebär att närliggande forskningstema 
snabbt kan identifieras. Vidare speglar kartorna (i fallet med CL och AL) informationen 
som gavs i avsnitt 4.2. Detta indikerar att de dominerande specialområden som antydes 
genom cowordanalysen och författarcociteringsanalysen av den ursprungliga 
artikelmängden (701 till antalet) finns representerade i klusterlösningarna, om än i 
varierande uttömmandegrad.   
 
7.3 Klustrens normaliserade entropi  
 
Vid första anblicken verkar entropivärdet för kluster 1 i SL-lösningen paradoxalt. Det 
ligger nära en standardavvikelse under medelvärdet och indikerar därmed ett relativt 
högt ämnesmässigt fokus. Då makroklustret fångat upp så många artiklar har 
högfrekventa deskriptorer med låg specificitet (t.ex. ”Online information retrieval”, 
”Searching”, ”Articles”, ”Periodicals” och ”Bibliometrics”) i den totala artikelmängden 
koncentrerats till detta kluster. Till följd därav kommer några höga tf-värden 
kombineras med höga idf-värden och den resulterande termviktsfördelningen blir 
ojämn. Entropimåttet förefaller därmed som olämpligt då det föreligger en stark 
snedfördelning av artiklar över kluster (markoklustret hade som väntat ett betydligt 
högre entropivärde med avseende på det onormaliserade måttet: 7,21 jämfört med 3,77 i 
genomsnitt för de övriga klustren). 
 
För övriga partitioner gäller att måttet, i bästa fall, är att betrakta som en grov indikator 
på ämnesfokus. Exempelvis har alla kluster med ett värde på (́ )H i ≥ 0,9800 ett ÄF som 
inte är optimalt i AL-lösningen. Dock tycks indexerareffekten spela en alltför avgörande 
roll på resultatet då de av LISA tilldelade deskriptorernas grad av specificitet skiftar 
tämligen starkt mellan artiklar som behandlar samma ämne. Detta resulterar ofta i att två 
artiklar med samma forskningstema inte har några deskriptorer gemensamt. Vanligt är 
att två ämnesmässigt relaterade artiklars dokumentrepresentationer innehåller 
deskriptorer som uttrycker samma aspekter fast på hierarkiskt skilda nivåer.25 Ett 

                                                 
25 Tesauren i den aktuella databasen kan användas för att söka på flera hierarkiska eller på relaterade 
termer så i en informationsåtervinningskontext är detta ett mindre problem. 
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tänkbart alternativ till deskriptorerna som möjligen skulle vara mer fruktbart, är att utgå 
från nyckelord i titel och abstract. Genom att kombinera en stoppordslista med någon 
form av standardiseringsprocedur skulle de resulterande nyckelorden kunna ligga till 
grund för beräkning av klustrens entropi. 
 
7.4 Kohesion och isolering 
 
De nära nog optimala värdena på ÄF som CL är förknippat med, motsvaras av de högsta 
värdena på AvgNKS(C). Av de 40 analyserade klustren, genererade av complete linkage, 
har kluster 38 det lägsta värdet på genomsnittlig normaliserad kopplingsstyrka, 
nämligen 0,071. Detta kluster har ett maximalt värde på ÄF, vilket indikerar att relativ 
låga värden på NKS mellan artiklar i samma kluster är tillräckliga för att säkerställa 
ämnesmässigt fokus. Betraktas motsvarande fördelning av värden för SL så gäller att ett 
extremvärde gör de genomsnittliga värdena missvisande. Makroklustret med ÄF = 0, 
har en genomsnittlig normaliserad kopplingsstyrka på 0,016 vilket uppenbart är ett 
alltför lågt värde för att en meningsfull gruppering skall föreligga. I AL-lösningen finns 
24 kluster med värde på genomsnittlig normaliserad kopplingsstyrka som understiger 
0,08. Detta indikerar återigen att låga värden på NKS är tillräckligt för att säkerställa 
någorlunda koherenta ämnesgrupperingar, även då kravet på klustren skall utgöra en 
sluten struktur släpps. Det kluster som tilldelats ett ÄF på 0 i AL-lösningen har också 
det minsta värdet på AvgNKS(C), nämligen 0,048. 
 
Värden på genomsnittlig kopplingsstyrka mellan två kluster var för samtliga 
analyserade klusterlösningar starkt positivt snedfördelade. Det förelåg en tämligen stor 
mängd länkar mellan klustren i samtliga klusterlösningar, med dessa var generellt sett 
svaga. SL-lösningen hade, makroklustret borträknat, inga värden på AvgNKS(C,C’) som 
var större än det minsta värdet på AvgNKS(C). I AL-lösningen återfanns endast ett värde 
på genomsnittlig normaliserad kopplingsstyrka mellan två kluster sådant att det var 
större än det minsta värdet på AvgNKS(C). Det är kluster 14 och 15 som kopplade med 
en genomsnittlig normaliserad styrka på 0,058. Dessa kluster är också tämligen lika (jfr 
tabell 9 eller appendix 1) men uppdelningen av artiklar i de två klustren förefaller ändå 
motiverad. De analyserade klustren genererade av AL och SL får därmed betraktas som 
väl isolerade.  
 
I CL-lösningen fanns åtta par sådana att de var kopplade med en styrka på 
AvgNKS(C,C’) som var större än det minsta värdet på AvgNKS(C). Till exempel är 
kluster 18 och 17 kopplade med en genomsnittlig styrka på hela 0,248, kluster 1 och 8 
med en styrka på 0,1046 och kluster 16 och 39 med en styrka på 0,110. Generellt gäller 
att klusterpar med en styrka på AvgNKS(C,C’) > det minsta värdet på AvgNKS(C) är 
dåligt isolerade. Eftersom ett så stort antal kluster från den ursprungliga CL-lösningen 
inte inkluderades i analysen p.g.a. minsta tillåtna storlek, beräknades AvgNKS(C,C’) för 
hela den ursprungliga partitionen. Resultatet gav att 97 av alla 2-kombinationer av 
kluster (60 unika kluster) var kopplade med en genomsnittlig normaliserad 
kopplingsstyrka > 0,07. Med tanke på att klustren i AL-lösningen i regel var 
ämnesmässigt koherenta och hade många kluster med värden på AvgNKS(C) runt 0,07, 
och att det existerar koherenta kluster i CL-lösningen med denna styrka på AvgNKS(C), 
är det tydligt att kravet på att klustren måste utgöra en sluten struktur, som följer av 
definitionen på likhet enligt CL, ger en alltför fragmenterad lösning av det undersökta 
materialet. 
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8. Slutsatser 
 
Jämfört med viss tidigare forskning (Sen & Gan 1983; Glänzel och Czerwon 1996) 
visas i enlighet med Jarneving (2005) att låga värden på normaliserad kopplingsstyrka 
är tillräckligt för att skapa ämnesmässigt koherenta grupperingar, i alla fall av artiklar 
tillhörande det aktuella ämnesområdet. Det är dock tydligt att val av klusteranalytisk 
metod i väsentlig omfattning påverkar den finala grupperingen av artiklar. Det står klart 
att metoderna i olika grad påtvingar sin egen struktur över artikelpopulationen de är 
avsatta att gruppera. Complete linkage, i föreliggande kontext förordad av Jarneving 
(2005), genererar i huvudsak ämnesmässigt koherenta grupperingar. Emellertid medför 
kravet på att klustren skall uppfylla Kesslers definition på BG (Kessler 1963a) att artiklar 
sprids över ett alltför stort antal kluster. Detta innebär, givet ett tröskelvärde på 
klusterstorlek, att: (1) forskningsteman representeras av en mindre mängd artiklar än 
vad fallet är när average linkage tillämpas, (2) jämfört med AL finns vissa 
forskningsteman inte representerade överhuvudtaget och (3) ett antal nära nog identiska 
forskningsteman delas upp i svagt separerade kluster. Det är dock möjligt att ett lägre 
tröskelvärde på kopplingsstyrka (säg 2 istället för 3) i kombination med complete 
linkage hade medfört en mindre fragmenterad bild med någorlunda bevarat 
ämnesmässigt fokus hos klustren. 
 
När syftet är att ge en övergripande bild av ett ämnesområde, är det rimligt att premiera 
uppfångning av artiklar framför optimala värden på ÄF. Därmed förefaller average 
linkage i kombination med inkonsekvenskoefficienten som ett rimligt alternativ till 
complete linkage. Dessutom kan små extremvärden på genomsnittlig normaliserad 
kopplingsstyrka användas för att filtrera bort, eller flagga för, kluster som sannolikt 
består av en heterogen artikelkomposition.  
 
Vad det gäller single linkage så kan denna metod inte rekommenderas, i alla fall inte 
med partitioneringsförfarandet som använts i denna studie.26 
 
Oavsett om complete linkage eller average linkage tillämpas så kan resultaten 
naturligtvis inte bli bättre än vad det underliggande datamaterialet tillåter. Det är tydligt 
att brist på samstämmighet bland ämnesmässigt relaterade artiklar, med avseende på 
vilka de centrala verken är, medför att endast en mindre del av den ursprungliga 
artikelmängden är tillgänglig för analys. Därför lämnar bibliografisk koppling, som 
likhetsmått betraktat, mer att önska. Utöver ovan nämnda beroendet av att det råder 
konsensus bland författarna med avseende på citeringsbeteende, är det problematiskt att 
fastställa rimliga tröskelvärden eftersom en gemensam referens signifikans är omöjlig 
att avgöra då citeringen kan avse olika informationsenheter i de citerade dokumenten 
(Martyn 1964). Dessutom resulterar beräkningen av kopplingsstyrka i det implicita 
ställningstagandet att alla bibliografiska kopplingsenheter är lika betydelsefulla (efter 
normalisering med avseende på referenslistornas längd). Detta är dock inget optimalt 

                                                 
26 I cociteringsstudier baserade på hela årgångar av SCI har single linkage med viss framgång 
kombinerats med ”variable level clustering” (Small & Sweeney 1985). Tröskelvärde sätts då på största 
tillåtna klusterstorlek och olika tröskelvärden på klustringskoefficienten tillåts. Ett sådant 
tillvägagångssätt skulle kunna undvika skapandet av makrokluster men förefaller mindre rimligt i en 
kontext där ett enskilt ämnesområde kartläggs med utgångspunkt i bibliografisk koppling. 
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förfaringssätt, vilket illustreras av nedanstående två referenser vilka genererat 
kopplingsenheter i denna studie: 
 

i. DEERWESTER S, 1990, V41 
ii. SALTON G, 1983, INTRO MODERN INFORMA  

 
Den första citeringssträngen avser den av Deerwester et al. författade artikeln ”Indexing 
by Latent Semantic Analysis”, och den andra citeringssträngen avser Salton och 
McGills monografi Introduction to modern information retrieval. Det är rimligt att anta 
att kopplingsenheter baserade på artikeln med det specifika temat är mer betydelsefulla 
för att indikera en kognitiv association än kopplingsenheter baserade på monografin, 
vilken innehåller en uppsjö olika teman av introducerande karaktär. Någon form av 
viktning av referenserna skulle vara önskvärd, men p.g.a. praktiska skäl torde det inte 
vara genomförbart. En partiell lösning vore att frekvent citerade standardverk 
identifieras (exempelvis verket av Salton et al. ovan), sedan får man överväga om dessa 
skall tas bort innan kopplingsstyrkan mellan artiklarna beräknas. Det sådant förfarande 
minskar uppenbarligen antalet kopplingsenheter men bör sannolikt öka klustrens 
kognitiva koherens. 
 
Trots dessa invändningar har denna studie visat att bibliografisk koppling, kombinerat 
med average linkage, där partitioneringen skapas genom att tillgripa 
inkonsekvenskoefficienten, ger en övergripande och informativ bild över det aktuella 
forskningsläget i det undersökta ämnesområdet. Det bör emellertid påpekas att val av 
klustringsmetod i viss mån rimligen bör styras av artikelpopulationens grad av 
homogenitet. Exempelvis kan CL vara ett lämpligare val än AL om artiklarna som skall 
partitioneras tillhör ett specialiserat delområde av en större disciplin.  
 
Avslutningsvis är det värt att påpeka den potentiella fördelen med ett mått på likhet 
mellan dokument som utnyttjar all tillgänglig information i 
dokumentrepresentationerna. Utöver gemensamma referenser kan nyckelord (ord i titel 
eller abstract) som är gemensamma för två dokument indikera kognitiva länkar mellan 
dokumenten i fråga. Detta faktum utnyttjas t.ex. i en studie av Ungern-Sternberg (1994, 
s. 181-192) där aktuella forskningsteman inom bioteknik identifierades med hjälp av 
klusteranalys och ett likhetsmått baserat på parvisa ordförekomster. En kombination av 
gemensamma referenser och nyckelord har vidare använts av Besselaaer och Heimeriks 
(2006) för ge en strukturell beskrivning av ämnesområdet informationsvetenskap. Ett 
möjligt uppslag till fortsatt forskning skulle därmed kunna kretsa kring utarbetandet av 
ett likhetsmått som tar hänsyn till både kopplingsenheter och gemensamma nyckelord.  
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9. Sammanfattning 
 
I föreliggande studie utvärderas tre hierarkiska klusteranalytiska metoders förmåga att – 
givet ett bibliometriskt likhetsmått – generera adekvata grupperingar av 
forskningsartiklar.   
 
Fyra komponenter är centrala i studien: 
  

i. Ett datamaterial som representerar aktuell forskning inom ett ämnesområde. 

ii. Ett mått på likhet mellan dokument. 

iii. Metoder för att gruppera dokument med avseende på likhetsmåttet. 

iv. Mått som kvantifierar i vilken utsträckning de resulterande grupperingarna är 

adekvata. 

Det aktuella datamaterialet (i) består av informationsvetenskapliga artiklar publicerade i 
framstående tidskrifter. För att mäta likheten (ii) mellan nyligen publicerade artiklar 
tillämpas bibliografisk koppling. De tre hierarkiska klusteranalytiska metoderna (iii) 
som avses är: average linkage, complete linkage och single linkage. För att bestämma 
antalet kluster tillämpas inkonsekvenskoefficienten. En subjektiv analys av 
partitioneringarna kombineras med statistiska mått (iv) vilka avser fastställa: 
överensstämmelse mellan partitioneringarna, identifierade forskningsteman, klustrens 
ämnesmässiga fokus och i vilken utsträckning klustren är att betrakta som internt 
koherenta och externt isolerade.   
 
Då avsikten är att kunna fälla omdömen i fråga om vilken metod som ter sig lämpligast 
är följande forskningsfrågor styrande:  
 

i. Vilka forskningsteman identifieras när respektive klusteranalytisk metod 

appliceras på den insamlade artikelpopulationen? 

ii. Vilka kvalitativa respektive kvantitativa skillnader existerar i de resulterande 

partitioneringarna genererade av respektive klusteranalytisk metod? 

 
Resultatet av studien visar att val av klusteranalytisk metod i stor utsträckning påverkar 
den finala grupperingen av artiklar då överensstämmelsen mellan partitionerna är låg. 
Complete linkage genererade mycket koherenta kluster med högt ämnesmässigt fokus. 
Dock gav metoden en fragmenterad bild av forskningsområdet. Average linkage, vilken 
är den metod som förefaller mest lämplig i denna studie, gav en mindre fragmenterad 
bild och identifierar fler teman, dock på bekostnad av ämnesmässigt fokus. Single 
linkage presterade sämst av de tre metoderna och kan inte rekommenderas. 
 
Utöver faktorer som är specifika för respektive klusteranalytisk metod, uppmärksammas 
också vissa tillkortakommanden rörande likhetsmåttet bibliografisk koppling. Därför 
föreslås att det kan vara lämpligt att överväga utarbetandet av ett likhetsmått som tar 
hänsyn till mer information i dokumentrepresentationerna. 
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Appendix 1 
 
Bibliografisk beskrivning av kluster (antal artiklar ≥ 3) genererade av 
average linkage. 
 
Klusternummer åtföljs av en tematisk rubricering inom parentes, dess syfte är att vara 
ett subjektivt komplement till de automatiskt genererade etiketterna vilka återfinns i 
tabell 9. Temat har bestämts på basis av tillgänglig bibliografisk information, vilket i 
realiteten ofta inneburit en genomläsning av abstract(jfr avsnitt 5.7). 
 
Artiklarnas bibliografiska data presenteras i följande ordning: Artikelnummer // 
Författare ¤ Medförfattare; Titel; Tidskrift 
 
KUSTER 1 (specialty mapping; methods) 
 
a92 // Schildt HA ¤ Mattsson JT; A dense network sub-grouping algorithm for co-citation analysis and its implementation in the            
software tool Sitkis; SCIENTOMETRICS 
a145 // Dastidar PG ¤ Ramachandran S; Engineering research in ocean sector: An international profile; SCIENTOMETRICS 
a147 // Jarneving B; A comparison of two bibliometric methods for mapping of the research front; SCIENTOMETRICS 
a460 // Chen CM; CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature; JOURNAL 
OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 2 (citation pattern; distributions) 
 
a180 // van Raan AFJ; Reference-based publication networks with episodic memories; SCIENTOMETRICS 
a193 // van Leeuwen TN ¤ Moed HF; Characteristics of Journal Impact Factors: The effects of uncitedness and citation distribution 
on the understanding of journal impact factors; SCIENTOMETRICS 
a209 // Simkin MV ¤ Roychowdhury VP; Stochastic modeling of citation slips; SCIENTOMETRICS 
a463 // van Raan AFJ; Statistical properties of Bibliometric indicators: Research group indicator distributions and correlations; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a502 // Morris SA; Manifestation of emerging specialties in journal literature: A growth model of papers, references, exemplars, 
bibliographic coupling, cocitation, and clustering coefficient distribution; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 3 (latent semantic indexing) 
 
a280 // Kontostathis A ¤ Pottenger WM; A framework for understanding Latent Semantic Indexing (LSI) performance; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a290 // Zhu X ¤ Cao HL ¤ Yu Y; SDQE: towards automatic semantic query optimization in P2P systems; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a315 // Gao J ¤ Zhang J; Clustered SVD strategies in latent semantic indexing; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a332 // Husbands P ¤ Simon H ¤ Ding C; Term norm distribution and its effects on Latent Semantic Indexing; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a533 // Efron M; Eigenvalue-based model selection during latent semantic indexing; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a562 // Ding CHQ; A probabilistic model for Latent Semantic Indexing; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 4 (text categorization) 
 
a240 // Liang CY ¤ Guo L ¤ Xia ZH ¤ Nie FG ¤ Li XX ¤ Su LA ¤ Yang ZY; Dictionary-based text categorization of chemical web 
pages; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a333 // Wong CWY ¤ Luk RWP ¤ Ho EKS; Discovering title-like terms; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a418 // Wu YFB ¤ Li QZ ¤ Bot RS ¤ Chen X; Finding nuggets in documents: A machine learning approach; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 5 (thesaurus-based query reformulation) 
 
a379 // Feng L ¤ Jeusfeld MA ¤ Hoppenbrouwers J; Beyond information searching and browsing: acquiring knowledge from digital 
libraries; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a444 // Shiri A ¤ Revie C; Query expansion behavior within a thesaurus-enhanced search environment: A user-centered evaluation; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a611 // Tudhope D ¤ Binding C ¤ Blocks D ¤ Cunliffe D; Query expansion via conceptual distance in thesaurus indexed collections; 
JOURNAL OF DOCUMENTATION 
a639 // Shiri A ¤ Revie C; Usability and user perceptions of a thesaurus-enhanced search interface; JOURNAL OF 
DOCUMENTATION 
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KLUSTER 6 (information scatter on the web) 
 
a476 // Bhavnani SK ¤ Bichakjian CK ¤ Johnson TM ¤ Little RJ ¤ Peck FA ¤ Schwartz JL ¤ Strecher VJ; Strategy hubs: Domain 
portals to help find comprehensive information; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 
a485 // Hong T; The influence of structural and message features on Web site credibility; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a534 // Bhavnani SK; Why is it difficult to find comprehensive information? Implications of information scatter for search and 
design; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 7 (machine interpretation of questions) 
 
a342 // Wu MM; Understanding patrons' micro-level information seeking (MLIS) in information retrieval situations; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a504 // Pomerantz J; A conceptual framework and open research questions for chat-based reference service; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a553 // Pomerantz J; A linguistic analysis of question taxonomies; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 8 (science evaluation & indicator development) 
 
a99 // Sombatsompop N ¤ Kositchaiyong A ¤ Markpin T ¤ Inrit S; Scientific evaluations of citation quality of international research 
articles in the SCI database: Thailand case study; SCIENTOMETRICS 
a134 // Sombatsompop N ¤ Markpin T ¤ Yochai W ¤ Saechiew M; An evaluation of research performance for different subject 
categories using Impact Factor Point Average (IFPA) index: Thailand case study; SCIENTOMETRICS 
a516 // Wang JX ¤ Guan JC; The analysis and evaluation of knowledge efficiency in research groups; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a549 // Sombatsompop N ¤ Markpin T; Making an equality of ISI impact factors for different subject fields; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a601 // Frandsen TF ¤ Rousseau R; Article impact calculated over arbitrary periods; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 9 (impact factors; development/derivative) 
 
a176 // Rousseau R; Median and percentile impact factors: A set of new indicators; SCIENTOMETRICS 
a283 // Egghe L ¤ Rousseau R; Classical retrieval and overlap measures satisfy the requirements for rankings based on a Lorenz 
curve; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a297 // Egghe L; Continuous weighted Lorenz theory and applications to the study of fractional relative impact factors; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a625 // Frandsen TF ¤ Rousseau R ¤ Rowlands I; Diffusion factors; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 
 
KLUSTER 10 (information-seeking behavior) 
 
a231 // Wang YD ¤ Forgionne G; A decision-theoretic approach to the evaluation of information retrieval systems; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a386 // Yi K ¤ Beheshti J ¤ Cole C ¤ Leide JE ¤ Large A; User search behavior of domain-specific information retrieval systems: 
An analysis of the query logs from PsycINFO and ABC-Clio's Historical Abstracts/America: History and life; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a428 // Kalbach J; I'm feeling lucky: The role of emotions in seeking information on the Web; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a477 // Spink A ¤ Cole C; Human information behavior: Integrating diverse approaches and information use; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a492 // Cole C ¤ Leide J ¤ Beheshti J ¤ Large A ¤ Brooks M; Investigating the anomalous states of knowledge hypothesis in a real-
life problem situation: A study of history and psychology undergraduates seeking information for a course essay; JOURNAL OF 
THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a550 // Cole C ¤ Leide JE ¤ Large A ¤ Beheshti J ¤ Brooks M; Putting it together online: Information need identification for the 
domain novice user; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a568 // Bartlett JC ¤ Toms EG; Developing a protocol for bioinformatics analysis: An integrated information behavior and task 
analysis approach; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a598 // Zach L; When is enough enough? Modeling the information-seeking and stopping behavior of senior arts administrators; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a651 // Heinstrom J; Fast surfing broad scanning and deep diving - The influence of personality and study approach on students' 
information-seeking behavior; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 
KLUSTER 11 (information seeking; models) 
 
a276 // Johnson JDE ¤ Case DO ¤ Andrews J ¤ Allard SL ¤ Johnson NE; Fields and pathways: Contrasting or complementary views 
of information seeking; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a655 // Wikgren M; Critical realism as a philosophy and theory in information science?; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
a674 // Savolainen R; Time as a context of information seeking; LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
a689 // Agosto DE ¤ Hughes-Hassell S; People places, and questions: An investigation of the everyday life information-seeking 
behaviors of urban young adults; LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
 
KLUSTER 12 (information retrieval on the web; query analysis) 
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a1 // Ajiferuke I ¤ Wolfram D ¤ Famoye F; Sample size and informetric model goodness-of-fit outcomes: a search engine log case 
study; JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a52 // Yang CC ¤ Kwok JSH; Changes in queries in Gnutella peer-to-peer networks; JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a235 // Ozmutlu S; Automatic new topic identification using multiple linear regression; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a256 // Rieh SY ¤ Xie H; Analysis of multiple query reformulations on the web: The interactive information retrieval context; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a291 // Kwok SH; P2P searching trends: 2002-2004; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a292 // Jansen BJ ¤ Spink A; How are we searching the World Wide Web? A comparison of nine search engine transaction logs; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a299 // Shan S; On the generalized Zipf distribution. Part I; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a326 // Ozmutlu HC ¤ Cavdur F; Application of automatic topic identification on Excite Web search engine data logs; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a334 // Topi H ¤ Lucas W; Mix and match: combining terms and operators for successful Web searches; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a341 // Jansen BJ; Seeking and implementing automated assistance during the search process; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a345 // Ajiferuke I ¤ Wolfram D; Analysis of Web page image tag distribution characteristics; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a372 // Jansen BJ ¤ Spink A; An analysis of Web searching by European AlltheWeb.com users; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a373 // Topi H ¤ Lucas W; Searching the Web: operator assistance required; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a480 // Kuperman V; Productivity in the Internet mailing lists: A bibliometric analysis; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a488 // Jansen BJ ¤ McNeese MD; Evaluating the effectiveness of and patterns of interactions with automated searching assistance; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a493 // Chau M ¤ Fang X ¤ Sheng ORL; Analysis of the query logs of a web site search engine; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a530 // Mat-Hassan M ¤ Levene M; Associating search and navigation Behavior through log analysis; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a544 // Hembrooke HA ¤ Granka LA ¤ Gay GK ¤ Liddy ED; The effects of expertise a selection and subsequent a feedback on 
search term learning; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a559 // Jansen BJ ¤ Spink A ¤ Pedersen J; A temporal comparison of AltaVista Web searching; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a693 // Park S ¤ Lee JH ¤ Bae HJ; End user searching: A Web log analysis of NAVER a Korean Web search engine; LIBRARY & 
INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
 
KLUSTER 13 (bibliometric indicators in combination with full-text analysis) 
 
a203 // Glenisson P ¤ Glanzel W ¤ Persson O; Combining full-text analysis and bibliometric indicators. A pilot study; 
SCIENTOMETRICS 
a258 // Nicholson S; The basis for bibliomining: Frameworks for bringing together usage-based data mining and bibliometrics 
through data warehousing in digital library services; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a311 // Glenisson P ¤ Glanzel W ¤ Janssens F ¤ De Moor B; Combining full text and bibliometric information in mapping scientific 
disciplines; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a546 // Price L ¤ Thelwall M; The clustering power of low frequency words in academic webs; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a563 // Thelwall M; Text characteristics of English language university Web sites; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 14 (informetric distributions) 
 
a82 // Wolfram D; Applications of SQL for informetric frequency distribution processing; SCIENTOMETRICS 
a154 // Burrell QL; The use of the generalized Waring process in modelling informetric data; SCIENTOMETRICS 
a296 // Burrell QL; Symmetry and other transformation features of Lorenz/Leimkuhler representations of informetric data; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a552 // Burrell QL; Measuring informetric similarity of concentration between different distributions: Two new approaches; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 15 (bibliometric models & applications) 
 
a70 // Patra SK ¤ Mishra S; Bibliometric study of bioinformatics literature; SCIENTOMETRICS 
a100 // Egghe L ¤ Rao IKR ¤ Sahoo BB; Proof of a conjecture of Moed and Garfield on authoritative references and extension to 
non-authoritative references; SCIENTOMETRICS 
a133 // Egghe L; The share of items of highly productive sources as a function of the size of the system; SCIENTOMETRICS 
a161 // Gomez Benito J ¤ Hidalgo Montesinos MD ¤ Guilera Ferre G ¤ Moreno Torrente M; A bibliometric study of differential 
item functioning; SCIENTOMETRICS 
a178 // Altvater-Mackensen N ¤ Balicki G ¤ Bestakowa L ¤ Bocatius B ¤ Braun J ¤ Brehmer L; Science and technology in the 
region: The output of regional science and technology, its strengths and its leading institutions; SCIENTOMETRICS 
a182 // Patra SK ¤ Chand P; Biotechnology research profile of India; SCIENTOMETRICS 
a186 // Bailon-Moreno R ¤ Jurado-Alameda E ¤ Ruiz-Banos RR ¤ Courtial JP; Bibliometric laws: Empirical flaws of fit; 
SCIENTOMETRICS 
a187 // Bailon-Moreno R ¤ Jurado-Alameda E ¤ Ruiz-Banos R ¤ Courtial JP; The unified scientometric model. Fractality and 
transfractality; SCIENTOMETRICS 
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a188 // Bailon-Moreno R ¤ Jurado-Alameda E ¤ Ruiz-Banos R ¤ Courtial JP; Analysis of the field of physical chemistry of 
surfactants with the Unified Scienctometric Model. Fit of relational and activity indicators; SCIENTOMETRICS 
a189 // Egghe L; An explanation of disproportionate growth using linear 3-dimensional informetrics and its relation with the fractal 
dimension; SCIENTOMETRICS 
a205 // Egghe L; A characterization of the law of Lotka in terms of sampling; SCIENTOMETRICS 
a298 // Rousseau R; Conglomerates as a general framework for informetric research; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a300 // Lafouge T ¤ Prime-Claverie C; Production and use of information. Characterization of informetric distributions using effort 
function and density function - Exponential informetric process; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a414 // Bailon-Moreno R ¤ Jurado-Alameda E ¤ Ruiz-Banos R; The scientific network of surfactants: Structural analysis; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a531 // Egghe L; Zipfian and Lotkaian continuous concentration theory; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a547 // Egghe L; Relations between the continuous and the discrete Lotka power function; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a548 // Egghe L; The power of power laws and an interpretation of lotkaian informetric systems as self-similar fractals; JOURNAL 
OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 16 (citation based evaluation) 
 
a67 // Huang MH ¤ Chang HW ¤ Chen DZ; Research evaluation of research-oriented universities in Taiwan from 1993 to 2003; 
SCIENTOMETRICS 
a194 // Zitt M ¤ Ramanana-Rahary S ¤ Bassecoulard E; Relativity of citation performance and excellence measures: From cross-
field to cross-scale effects of field-normalisation; SCIENTOMETRICS 
a466 // Aksnes DW; Citation rates and perceptions of scientific contribution; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 17 (knowledge management) 
 
a19 // Chou SW; Knowledge creation: absorptive capacity organizational mechanisms, and knowledge storage/retrieval capabilities; 
JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a37 // Chou TC ¤ Chang PL ¤ Tsai CT ¤ Cheng YP; Internal learning climate knowledge management process and perceived 
knowledge management satisfaction; JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a474 // Teo HH ¤ Wang XW ¤ Wei KK ¤ Sia CL ¤ Lee MKO; Organizational learning capacity and attitude toward complex 
technological innovations: An empirical study; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 
a478 // Desouza KC ¤ Awazu Y ¤ Wan Y; Factors governing the consumption of explicit knowledge; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a511 // Kankanhalli A ¤ Tan BCY ¤ Wei KK; Understanding seeking from electronic knowledge repositories: An empirical study; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a557 // Desouza KC ¤ Awazu Y; Maintaining knowledge management systems: A strategic imperative; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a628 // Nunes MB ¤ Annansingh F ¤ Eaglestone B ¤ Wakefield R; Knowledge management issues in knowledge-intensive SMEs; 
JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 
KLUSTER 18 (bibliometrics in the context of digital libraries) 
 
a301 // Kurtz MJ ¤ Eichhorn G ¤ Accomazzi A ¤ Grant C ¤ Demleitner M ¤ Henneken E ¤ Murray SS; The effect of use and access 
on citations; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a590 // Kurtz MJ ¤ Eichhorn G ¤ Accomazzi A ¤ Grant C ¤ Demleitner M ¤ Murray SS ¤ Martimbeau N ¤ Elwell B; The 
bibliometric properties of article readership information; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a599 // Kurtz MJ ¤ Eichhorn G ¤ Accomazzi A ¤ Grant C ¤ Demleitner M ¤ Murray SS; Worldwide use and impact of the NASA 
astrophysics data system digital library; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 19 (scatter & obsolescence) 
 
a2 // Schloegl C ¤ Gorraiz J; Document delivery as a source for bibliometric analyses: the case of Subito; JOURNAL OF 
INFORMATION SCIENCE 
a604 // Tonta YA ¤ Unal Y; Scatter of journals and literature obsolescence reflected in document delivery requests; JOURNAL OF 
THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a668 // Tonta Y ¤ Al U; Scatter and obsolescence of journals cited in theses and dissertations of librarianship; LIBRARY & 
INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
 
KLUSTER 20 (linguistic aspects; e.g. term variants, stemming, lemmatization (IR))  
 
a55 // Bar-Ilan J ¤ Gutman T; How do search engines respond to some non-English queries?; JOURNAL OF INFORMATION 
SCIENCE 
a339 // Savoy J; Bibliographic database access using free-text and controlled vocabulary: an evaluation; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a351 // Levow GA ¤ Oard DW ¤ Resnik P; Dictionary-based techniques for cross-language information retrieval; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a380 // Bacchin M ¤ Ferro N ¤ Melucci M; A probabilistic model for stemmer generation; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
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a613 // Galvez C ¤ de Moya-Anegon F; An evaluation of conflation accuracy using finite-state transducers; JOURNAL OF 
DOCUMENTATION 
a614 // Talvensaari T ¤ Laurikkala J ¤ Jarvelin K ¤ Juhola M; A study on automatic creation of a comparable document collection in 
cross-language information retrieval; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
a641 // Kettunen K ¤ Kunttu T ¤ Jarvelin K; To stem or lemmatize a highly inflectional language in a probabilistic IR 
environment?; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
a643 // Galvez C ¤ de Moya-Anegon F ¤ Solana VH; Term conflation methods in information retrieval - Non-linguistic and 
linguistic approaches; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 
KLUSTER 21(cross-language information retrieval) 
 
a278 // Rolleke T ¤ Tsikrika T ¤ Kazai G; A general matrix framework for modelling Information Retrieval; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a279 // Zhai CX ¤ Lafferty J; A risk minimization framework for information retrieval; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a347 // Larkey LS ¤ Connell ME; Structured queries language modeling, and relevance modeling in cross-language information 
retrieval; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a348 // Xu JX ¤ Weischedel R; Empirical studies on the impact of lexical resources on CLIR performance; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a361 // Lee C ¤ Lee GG; Probabilistic information retrieval model for a dependency structured indexing system; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a447 // Freitas HR ¤ Ribeiro-Neto B ¤ Vale RF ¤ Laender AHF ¤ Lima LRS; Categorization-driven cross-language retrieval of 
medical information; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a591 // Lam W ¤ Chan K ¤ Radev D ¤ Saggion H ¤ Teufel S; Context-based generic cross-lingual retrieval of documents and 
automated summaries; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a695 // Rieh HY ¤ Rieh SY; Web searching across languages: Preference and behavior of bilingual academic users in Korea; 
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
 
KLUSTER 22 (co-citation analysis) 
 
a5 // McCain KW ¤ Salvucci LJ; How influential is Brooks' law? A longitudinal citation context analysis of Frederick Brooks' The 
Mythical Man-Month; JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a60 // Farber M; Single-authored publications in the sciences at Israeli universities; JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a153 // McCain KW ¤ Verner JM ¤ Hislop GW ¤ Evanco W ¤ Cole V; The use of bibliometric and Knowledge Elicitation 
techniques to map a knowledge domain: Software Engineering in the 1990s; SCIENTOMETRICS 
a210 // Liu Z; Visualizing the intellectual structure in urban studies: A journal co-citation analysis (1992-2002); 
SCIENTOMETRICS 
a369 // Lai KK ¤ Wu SJ; Using the patent co-citation approach to establish a new patent classification system; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
 
KLUSTER 23 (growth rate distributions) 
 
a125 // Liang L ¤ Havemann F ¤ Heinz M ¤ Wagner-Dobler R; Structural similarities between science growth dynamics in China 
and in western countries; SCIENTOMETRICS 
a528 // Matia K ¤ Amaral LAN ¤ Luwel M ¤ Moed HF ¤ Stanley HE; Scaling phenomena in the growth dynamics of scientific 
output; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a596 // Havemann F ¤ Heinz M ¤ Wagner-Dobler R; Firm-like behavior of journals? Scaling properties of their output and impact 
growth dynamics; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 24 (international research collaboration) 
 
a62 // Suarez-Balseiro C ¤ Sanz-Casado E ¤ Ortiz-Rivera L; Patterns of international scientific co-operation in Puerto Rico; 
SCIENTOMETRICS 
a87 // Buela-Casal G ¤ Perakakis P ¤ Taylor M ¤ Checa P; Measuring internationality: Reflections and perspectives on academic 
journals; SCIENTOMETRICS 
a119 // Kim KW; Measuring international research collaboration of peripheral countries: Taking the context into consideration; 
SCIENTOMETRICS 
a166 // Gauffriau M ¤ Larsen PO; Counting methods are decisive for rankings based on publication and citation studies; 
SCIENTOMETRICS 
a191 // Kim MJ; Korean science and international collaboration 1995-2000; SCIENTOMETRICS 
a212 // Wagner CS; Six case studies of international collaboration in science; SCIENTOMETRICS 
a215 // Engels A ¤ Ruschenburg T ¤ Weingart P; Recent internationalization of global environmental change research in Germany 
and the US; SCIENTOMETRICS 
 
KLUSTER 25 (community networks) 
 
a491 // Kwon N ¤ Onwuegbuzie AJ; Modeling the factors affecting individuals' use of community networks: A theoretical 
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information retrieval systems; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a356 // Carterette B ¤ Can F; Comparing inverted files and signature files for searching a large lexicon; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a367 // Shieh WY ¤ Chung CP; A statistics-based approach to incrementally update inverted files; INFORMATION PROCESSING 
& MANAGEMENT 
 
KLUSTER 53 (“no apparent theme”) 
 
a401 // Haythornthwaite C; Learning and knowledge networks in interdisciplinary collaborations; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a483 // Fleischmann KR; Do-it-yourself information technology: Role hybridization and the design-use interface; JOURNAL OF 
THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a662 // Kazmer MM; Creation and loss of sociotechnical capital among information professionals educated online; LIBRARY & 
INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
a699 // Flynn DA; Seeking peer assistance: Use of e-mail to consult weak and latent ties; LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 
RESEARCH 
 
KLUSTER 54 (patent data analysis; R&D) 
 
a96 // van Zeebroeck N ¤ De la Potterie BV ¤ Han W; Issues in measuring the degree of technological specialisation with patent 
data; SCIENTOMETRICS 
a97 // Cincera M ¤ De la Potterie BV ¤ Veugelers R; Assessing the foreign control of production of technology: The case of a small 
open economy; SCIENTOMETRICS 
a106 // Criscuolo P; The 'home advantage' effect and patent families. A comparison of OECD triadic patents, the USPTO and the 
EPO; SCIENTOMETRICS 
 
KLUSTER 55 (log analysis; digital journal libraries) 
 
a260 // Nicholas D ¤ Huntington P ¤ Monopoli M ¤ Watkinson A; Engaging with scholarly digital libraries (publisher platforms): 
The extent to which 'added-value' functions are used; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a610 // Nicholas D ¤ Huntington P ¤ Jamali HR; What deep log analysis tells us about the impact of big deals: case study 
OhioLINK; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
a652 // Nicholas D ¤ Huntington P ¤ Watkinson A; Scholarly journal uagee: The results of deep log analysis; JOURNAL OF 
DOCUMENTATION 
 
KLUSTER 56 (visualization-based IR) 
 
a346 // Zhang J ¤ Nguyen T; WebStar: a visualization model for hyperlink structures; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a540 // Koshman S; Testing user interaction with a prototype visualization-based information retrieval system; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a663 // Koshman S; Visualization-based information retrieval on the Web; LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
 
KLUSTER 57 (science-technology interaction; R&D) 
  
a108 // Tijssen RJW ¤ Van Leeuwen TN; Measuring impacts of academic science on industrial research: A citation-based approach; 
SCIENTOMETRICS 
a118 // Azagra-Caro JM ¤ Yegros-Yegros A ¤ Archontakis F; What do university patent routes indicate at regional level?; 
SCIENTOMETRICS 
a124 // Van Looy B ¤ Debackere K ¤ Callaert J ¤ Tijssen R ¤ van Leeuwen T; Scientific capabilities and technological performance 
of national innovation systems: An exploration of emerging industrial relevant research domains; SCIENTOMETRICS 
a132 // Meyer M; Measuring science-technology interaction in the knowledge-driven economy: The case of a small economy; 
SCIENTOMETRICS 
a202 // Meyer M ¤ Du Plessis M ¤ Tukeva T ¤ Utecht JT; Inventive output of academic research: A comparison of two science 
systems; SCIENTOMETRICS 
a225 // Hassan E; The evolution of the knowledge structure of fuel cells; SCIENTOMETRICS 
 
KLUSTER 58 (publication delay) 
 
 a17 // Yu G ¤ Li YJ; A scientometric assessment of the information loss caused by the delays in publication of Chinese science 
journals; JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a76 // Yu G ¤ Guo R ¤ Yu DR; The influence of the publication delay on journal rankings according to the impact factor; 
SCIENTOMETRICS 
a174 // Yu G ¤ Wang XH ¤ Yu DR; The influence of publication delays on impact factors; SCIENTOMETRICS 
a197 // Yu G ¤ Yu DR ¤ Li YJ; A simulation study of the periodicals' publication delay control process; SCIENTOMETRICS 
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Appendix 2 
 
Bibliografisk beskrivning av kluster (antal artiklar ≥ 3) genererade av 
complete linkage. 
 
Klusternummer åtföljs av en tematisk rubricering inom parentes, dess syfte är att vara 
ett subjektivt komplement till de automatiskt genererade etiketterna vilka återfinns i 
tabell 10. Temat har bestämts på basis av tillgänglig bibliografisk information, vilket i 
realiteten ofta inneburit en genomläsning av abstract (jfr avsnitt 5.7). 
 
Artiklarnas bibliografiska data presenteras i följande ordning: Artikelnummer // 
Författare ¤ Medförfattare; Titel; Tidskrift 
 
KLUSTER 1 (webometrics; link analysis)  
 
a81 // Vaughan L ¤ Gao YJ ¤ Kipp M; Why are hyperlinks to business Websites created? A content analysis; SCIENTOMETRICS 
a171 // Li XM ¤ Thelwall M ¤ Wilkinson D ¤ Musgrove P; National and international university departmental Web site interlinking. 
Part 1: Validation of departmental link analysis; SCIENTOMETRICS 
a307 // Payne N ¤ Thelwall M; Mathematical models for academic webs: Linear relationship or non-linear power law?; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a344 // Bar-Ilan J; What do we know about links and linking? A framework for studying links in academic environments; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a371 // Vaughan L ¤ Thelwall M; A modeling approach to uncover hyperlink patterns: the case of Canadian universities; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a481 // Thelwall M; Interpreting social science link analysis research: A theoretical framework; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a696 // Chu H; Taxonomy of inlinked Web entities: What does it imply for webometric research?; LIBRARY & INFORMATION 
SCIENCE RESEARCH 
 
KLUSTER 2 (inverted files) 
 
a255 // Cheng CS ¤ Chung CP ¤ Shann JJJ; Fast query evaluation through document identifier assignment for inverted file-based 
information retrieval systems; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a266 // Cheng CS ¤ Shann JJJ ¤ Chung CP; Unique-order interpolative coding for fast querying and space-efficient indexing in 
information retrieval systems; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a356 // Carterette B ¤ Can F; Comparing inverted files and signature files for searching a large lexicon; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
 
KLUSTER 3 (publication delays) 
 
a17 // Yu G ¤ Li YJ; A scientometric assessment of the information loss caused by the delays in publication of Chinese science 
journals; JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a76 // Yu G ¤ Guo R ¤ Yu DR; The influence of the publication delay on journal rankings according to the impact factor; 
SCIENTOMETRICS 
a174 // Yu G ¤ Wang XH ¤ Yu DR; The influence of publication delays on impact factors; SCIENTOMETRICS 
a197 // Yu G ¤ Yu DR ¤ Li YJ; A simulation study of the periodicals' publication delay control process; SCIENTOMETRICS 
 
KLUSTER 4 (citation based evaluation & the social sciences) 
 
a110 // Nederhof AJ; Bibliometric monitoring of research performance in the social sciences and the humanities: A review; 
SCIENTOMETRICS 
a113 // van Leeuwen T; The application of bibliometric analyses in the evaluation of social science research. Who benefits from it, 
and why it is still feasible; SCIENTOMETRICS 
a393 // Lariviere V ¤ Archambault E ¤ Gingras Y ¤ Vignola-Gagne E; The place of serials in referencing practices: Comparing 
natural sciences and engineering with social sciences and humanities; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a395 // Al U ¤ Sahiner M ¤ Tonta Y; Arts and humanities literature: Bibliometric characteristics of contributions by Turkish 
authors; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 5 (ranking) 
 
a246 // Nuray R ¤ Can F; Automatic ranking of information retrieval systems using data fusion; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a406 // Lin J ¤ Katz B; Building a reusable test collection for question answering; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a412 // Conrad JG ¤ Schriber CP; Managing Deja Vu: Collection building for the identification of nonidentical duplicate 
documents; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
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KLUSTER 6 (query expansion / reformulation) 
 
a269 // Chang YJ ¤ Ounis I ¤ Kim M; Query reformulation using automatically generated query concepts from a document space; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a321 // Zazo NF ¤ Figuerola CG ¤ Berrocal JLA ¤ Rodriguez E; Reformulation of queries using similarity thesauri; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a325 // Chen LH ¤ Chue WL; Using Web structure and summarisation techniques for Web content mining; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
 
KLUSTER 7 (text summarization) 
 
a242 // Sweeney S ¤ Crestani F; Effective search results summary size and device screen size: Is there a relationship?; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a378 // Yeh JY ¤ Ke HR ¤ Yang WP ¤ Meng IH; Text summarization using a trainable summarizer and latent semantic analysis; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a440 // Wang FL ¤ Yang CC; The impact analysis of language differences on an automatic multilingual text summarization system; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 8 (webometrics; university websites) 
 
a151 // Pinto M ¤ Berrocal JLA ¤ Garcia JAC ¤ Marcial VF ¤ Figuerola CG ¤ Marco JG ¤ Carmen Gomez C ¤ Rodriguez AFZ; 
Quality assessment of Spanish universities' Web sites focused on the European Research Area; SCIENTOMETRICS 
a172 // Li XM ¤ Thelwall M ¤ Wilkinson D ¤ Musgrove P; National and international university departmental Web site interlinking. 
Part 2: Link patterns; SCIENTOMETRICS 
a384 // Vaughan L; Visualizing linguistic and cultural differences using web co-link data; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 9 (document classification; utilising structures) 
 
a251 // Bratko A ¤ Filipic B; Exploiting structural information for semi-structured document categorization; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a462 // Sun A ¤ Lim EP; Web unit-based mining of homepage relationships; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a469 // Calado P ¤ Cristo M ¤ Goncalves MA ¤ de Moura ES ¤ Ribeiro-Neto B ¤ Ziviani N; Link-based similarity measures for the 
classification of Web documents; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 10 (science mapping; methods) 
 
a159 // Boyack KW ¤ Klavans R ¤ Borner K; Mapping the backbone of science; SCIENTOMETRICS 
a460 // Chen CM; CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature; JOURNAL 
OF THE  
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a473 // Klavans R ¤ Boyack KW; Identifying a better measure of relatedness for mapping science; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 11 (knowledge management) 
 
a19 // Chou SW; Knowledge creation: absorptive capacity organizational mechanisms, and knowledge storage/retrieval capabilities; 
JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a37 // Chou TC ¤ Chang PL ¤ Tsai CT ¤ Cheng YP; Internal learning climate knowledge management process and perceived 
knowledge management satisfaction; JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a474 // Teo HH ¤ Wang XW ¤ Wei KK ¤ Sia CL ¤ Lee MKO; Organizational learning capacity and attitude toward complex 
technological innovations: An empirical study; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 12 (mapping of journal structures) 
 
a39 // Liu Z ¤ Wang CZ; Mapping interdisciplinarity in demography: a journal network analysis; JOURNAL OF INFORMATION 
SCIENCE 
a434 // Leydesdorff T; Can scientific journals be classified in terms of aggregated journal-journal citation relations using the Journal 
Citation Reports?; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a487 // Leydesdorff L ¤ Jin BH; Mapping the Chinese Science Citation Database in terms of aggregated journal-journal citation 
relations; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 13 (distributions of citation pattern) 
 
a180 // van Raan AFJ; Reference-based publication networks with episodic memories; SCIENTOMETRICS 
a209 // Simkin MV ¤ Roychowdhury VP; Stochastic modeling of citation slips; SCIENTOMETRICS 
a463 // van Raan AFJ; Statistical properties of Bibliometric indicators: Research group indicator distributions and correlations; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a502 // Morris SA; Manifestation of emerging specialties in journal literature: A growth model of papers, references, exemplars, 
bibliographic coupling, cocitation, and clustering coefficient distribution; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
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KLUSTER 14 (cluster-based ranking) 
 
a262 // Choi J ¤ Kim M ¤ Raghavan VV; Adaptive relevance feedback method of extended Boolean model using hierarchical 
clustering techniques; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a331 // Balinski J ¤ Danilowicz C; Re-ranking method based on inter-document distances; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a519 // Loureiro O ¤ Siegelmann H; Introducing an active cluster-based information retrieval paradigm; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 15 (interactive user interfaces & ranking) 
 
a287 // White RW ¤ Jose JM ¤ Ruthven I; An implicit feedback approach for interactive information retrieval; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a413 // White RW ¤ Ruthven I; A study of interface support mechanisms for interactive information retrieval; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a527 // White RW ¤ Jose JM ¤ Ruthven I; Using top-ranking sentences to facilitate effective information access; JOURNAL OF 
THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 16 (query formulation & expansion) 
 
a256 // Rieh SY ¤ Xie H; Analysis of multiple query reformulations on the web: The interactive information retrieval context; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a334 // Topi H ¤ Lucas W; Mix and match: combining terms and operators for successful Web searches; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a373 // Topi H ¤ Lucas W; Searching the Web: operator assistance required; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a530 // Mat-Hassan M ¤ Levene M; Associating search and navigation Behavior through log analysis; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a544 // Hembrooke HA ¤ Granka LA ¤ Gay GK ¤ Liddy ED; The effects of expertise a selection and subsequent a feedback on 
search term learning; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 17 (power laws) 
 
a133 // Egghe L; The share of items of highly productive sources as a function of the size of the system; SCIENTOMETRICS 
a298 // Rousseau R; Conglomerates as a general framework for informetric research; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a547 // Egghe L; Relations between the continuous and the discrete Lotka power function; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 18 (mathematical models) 
 
a100 // Egghe L ¤ Rao IKR ¤ Sahoo BB; Proof of a conjecture of Moed and Garfield on authoritative references and extension to 
non-authoritative references; SCIENTOMETRICS 
a189 // Egghe L; An explanation of disproportionate growth using linear 3-dimensional informetrics and its relation with the fractal 
dimension; SCIENTOMETRICS 
a205 // Egghe L; A characterization of the law of Lotka in terms of sampling; SCIENTOMETRICS 
a548 // Egghe L; The power of power laws and an interpretation of lotkaian informetric systems as self-similar fractals; JOURNAL 
OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 19 (user search behaviour) 
 
a386 // Yi K ¤ Beheshti J ¤ Cole C ¤ Leide JE ¤ Large A; User search behavior of domain-specific information retrieval systems: 
An analysis of the query logs from PsycINFO and ABC-Clio's Historical Abstracts/America: History and life; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a492 // Cole C ¤ Leide J ¤ Beheshti J ¤ Large A ¤ Brooks M; Investigating the anomalous states of knowledge hypothesis in a real-
life problem situation: A study of history and psychology undergraduates seeking information for a course essay; JOURNAL OF 
THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a550 // Cole C ¤ Leide JE ¤ Large A ¤ Beheshti J ¤ Brooks M; Putting it together online: Information need identification for the 
domain novice user; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 20 (informetric distributions) 
 
a154 // Burrell QL; The use of the generalized Waring process in modelling informetric data; SCIENTOMETRICS 
a296 // Burrell QL; Symmetry and other transformation features of Lorenz/Leimkuhler representations of informetric data; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a552 // Burrell QL; Measuring informetric similarity of concentration between different distributions: Two new approaches; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 21 (machine interpretation of questions) 
 
a342 // Wu MM; Understanding patrons' micro-level information seeking (MLIS) in information retrieval situations; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a504 // Pomerantz J; A conceptual framework and open research questions for chat-based reference service; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a553 // Pomerantz J; A linguistic analysis of question taxonomies; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
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KLUSTER 22 (latent semantic indexing) 
 
a280 // Kontostathis A ¤ Pottenger WM; A framework for understanding Latent Semantic Indexing (LSI) performance; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a332 // Husbands P ¤ Simon H ¤ Ding C; Term norm distribution and its effects on Latent Semantic Indexing; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a533 // Efron M; Eigenvalue-based model selection during latent semantic indexing; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a562 // Ding CHQ; A probabilistic model for Latent Semantic Indexing; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 23 (bioinformatics) 
 
a569 // Toldo L ¤ Rippmann F; Integrated bioinformatics application for automated target discovery; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a571 // Hsu CN ¤ Chang CH ¤ Hsieh CH ¤ Lu JJ ¤ Chang CC; Reconfigurable Web wrapper agents for biological information 
integration; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a574 // Rapp BA ¤ Wheeler DL; Bioinformatics resources from the national center for biotechnology information: An integrated 
foundation for discovery; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 24 (science growth rates) 
 
a125 // Liang L ¤ Havemann F ¤ Heinz M ¤ Wagner-Dobler R; Structural similarities between science growth dynamics in China 
and in western countries; SCIENTOMETRICS 
a528 // Matia K ¤ Amaral LAN ¤ Luwel M ¤ Moed HF ¤ Stanley HE; Scaling phenomena in the growth dynamics of scientific 
output; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a596 // Havemann F ¤ Heinz M ¤ Wagner-Dobler R; Firm-like behavior of journals? Scaling properties of their output and impact 
growth dynamics; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 25 (bibliometrics in the context of digital libraries) 
 
a301 // Kurtz MJ ¤ Eichhorn G ¤ Accomazzi A ¤ Grant C ¤ Demleitner M ¤ Henneken E ¤ Murray SS; The effect of use and access 
on citations; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a590 // Kurtz MJ ¤ Eichhorn G ¤ Accomazzi A ¤ Grant C ¤ Demleitner M ¤ Murray SS ¤ Martimbeau N ¤ Elwell B; The 
bibliometric properties of article readership information; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a599 // Kurtz MJ ¤ Eichhorn G ¤ Accomazzi A ¤ Grant C ¤ Demleitner M ¤ Murray SS; Worldwide use and impact of the NASA 
astrophysics data system digital library; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 26 (search behaviour on the web) 
 
a257 // Kari J; Free-form searching via web sites: Content and moving observed in the context of personal development; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a273 // Savolainen R ¤ Kari J; Facing and bridging gaps in Web searching; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a429 // Wildemuth BM; Evidence-based practice in search interface design; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 27 (science evaluation & indicator development) 
 
a99 // Sombatsompop N ¤ Kositchaiyong A ¤ Markpin T ¤ Inrit S; Scientific evaluations of citation quality of international research 
articles in the SCI database: Thailand case study; SCIENTOMETRICS 
a134 // Sombatsompop N ¤ Markpin T ¤ Yochai W ¤ Saechiew M; An evaluation of research performance for different subject 
categories using Impact Factor Point Average (IFPA) index: Thailand case study; SCIENTOMETRICS 
a516 // Wang JX ¤ Guan JC; The analysis and evaluation of knowledge efficiency in research groups; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a549 // Sombatsompop N ¤ Markpin T; Making an equality of ISI impact factors for different subject fields; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a601 // Frandsen TF ¤ Rousseau R; Article impact calculated over arbitrary periods; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 28 (impact factors; development) 
 
a176 // Rousseau R; Median and percentile impact factors: A set of new indicators; SCIENTOMETRICS 
a297 // Egghe L; Continuous weighted Lorenz theory and applications to the study of fractional relative impact factors; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a625 // Frandsen TF ¤ Rousseau R ¤ Rowlands I; Diffusion factors; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 
KLUSTER 29 (bibliometric models) 
 
a161 // Gomez Benito J ¤ Hidalgo Montesinos MD ¤ Guilera Ferre G ¤ Moreno Torrente M; A bibliometric study of differential 
item functioning; SCIENTOMETRICS 
a186 // Bailon-Moreno R ¤ Jurado-Alameda E ¤ Ruiz-Banos RR ¤ Courtial JP; Bibliometric laws: Empirical flaws of fit; 
SCIENTOMETRICS 
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a187 // Bailon-Moreno R ¤ Jurado-Alameda E ¤ Ruiz-Banos R ¤ Courtial JP; The unified scientometric model. Fractality and 
transfractality; SCIENTOMETRICS 
 
KLUSTER 30 (assessing relevance; relevance measures) 
 
a313 // Kekalainen J; Binary and graded relevance in IR evaluations - Comparison of the effects on ranking of IR systems; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a415 // Xu YJ ¤ Chen ZW; Relevance judgment: What do information users consider beyond topicality?; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a575 // Tombros A ¤ Ruthven I ¤ Jose JM; How users assess web pages for information seeking; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a579 // Serola S ¤ Vakkari P; The anticipated and assessed contribution of information types in references retrieved for preparing a 
research proposal; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a638 // Hansen P ¤ Karlgren J; Effects of foreign language and task scenario on relevance assessment; JOURNAL OF 
DOCUMENTATION 
 
KLUSTER 31 (thesaurus-based query expansion) 
 
a379 // Feng L ¤ Jeusfeld MA ¤ Hoppenbrouwers J; Beyond information searching and browsing: acquiring knowledge from digital 
libraries; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a444 // Shiri A ¤ Revie C; Query expansion behavior within a thesaurus-enhanced search environment: A user-centered evaluation; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a611 // Tudhope D ¤ Binding C ¤ Blocks D ¤ Cunliffe D; Query expansion via conceptual distance in thesaurus indexed collections; 
JOURNAL OF DOCUMENTATION 
a639 // Shiri A ¤ Revie C; Usability and user perceptions of a thesaurus-enhanced search interface; JOURNAL OF 
DOCUMENTATION 
 
KLUSTER 32 (controlled vocabularies for children) 
 
a490 // Abbas J; Out of the mouths of middle school children: I. Developing user-defined controlled vocabularies for subject access 
in a digital library; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a505 // Bilal D ¤ Wang PL; Children's conceptual structures of science categories and the design of web directories; JOURNAL OF 
THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a640 // Slone DJ; A bird's eye view of cross-platform web interaction; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 
KLUSTER 33 (normalization of term variants; linguistics) 
  
a351 // Levow GA ¤ Oard DW ¤ Resnik P; Dictionary-based techniques for cross-language information retrieval; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a613 // Galvez C ¤ de Moya-Anegon F; An evaluation of conflation accuracy using finite-state transducers; JOURNAL OF 
DOCUMENTATION 
a643 // Galvez C ¤ de Moya-Anegon F ¤ Solana VH; Term conflation methods in information retrieval - Non-linguistic and 
linguistic approaches; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 
KLUSTER 34 (mapping the field of economics) 
 
a103 // Sussmuth B ¤ Steininger M ¤ Ghio S; Towards a European economics of economics: Monitoring a decade of top research 
and providing some explanation; SCIENTOMETRICS 
a199 // Frandsen TF; Geographical concentration - The case of economics journals; SCIENTOMETRICS 
a647 // Frandsen TF; Journal interaction - A bibliometric analysis of economics journals; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 
KLUSTER 35 (log analysis of digital journal libraries; user behaviour) 
 
a260 // Nicholas D ¤ Huntington P ¤ Monopoli M ¤ Watkinson A; Engaging with scholarly digital libraries (publisher platforms): 
The extent to which 'added-value' functions are used; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a610 // Nicholas D ¤ Huntington P ¤ Jamali HR; What deep log analysis tells us about the impact of big deals: case study 
OhioLINK; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
a652 // Nicholas D ¤ Huntington P ¤ Watkinson A; Scholarly journal uagee: The results of deep log analysis; JOURNAL OF 
DOCUMENTATION 
 
KLUSTER 36 (visualization-based IR) 
 
a346 // Zhang J ¤ Nguyen T; WebStar: a visualization model for hyperlink structures; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a540 // Koshman S; Testing user interaction with a prototype visualization-based information retrieval system; JOURNAL OF THE 
AMERICAN  
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a663 // Koshman S; Visualization-based information retrieval on the Web; LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
 
KLUSTER 37 (author self-citations) 
 
a72 // Schubert A ¤ Glanzel W ¤ Thijs B; The weight of author self-citations. A fractional approach to self-citation counting; 
SCIENTOMETRICS 
a79 // Glanzel W ¤ Debackere K ¤ Thijs B ¤ Schubert A; A concise review on the role of author self-citations in information 
science, bibliometrics and science policy; SCIENTOMETRICS 
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a109 // Thijs B ¤ Glanzel W; The influence of author self-citations on bibliometric meso-indicators The case of European 
universities; SCIENTOMETRICS 
 
KLUSTER 38 (information behaviour) 
 
a477 // Spink A ¤ Cole C; Human information behavior: Integrating diverse approaches and information use; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a566 // Borgman CL ¤ Smart LJ ¤ Millwood KA ¤ Finley JR ¤ Champeny L ¤ Gilliland AJ ¤ Leazer GH; Comparing faculty 
information seeking in teaching and research: Implications for the design of digital libraries; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a674 // Savolainen R; Time as a context of information seeking; LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
a678 // Julien H ¤ McKeehnie LEF ¤ Hart S; Affective issues in library and information science systems work: A content analysis; 
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
 
KLUSTER 39 (information retrieval on the web; query analysis) 
 
a235 // Ozmutlu S; Automatic new topic identification using multiple linear regression; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a292 // Jansen BJ ¤ Spink A; How are we searching the World Wide Web? A comparison of nine search engine transaction logs; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a326 // Ozmutlu HC ¤ Cavdur F; Application of automatic topic identification on Excite Web search engine data logs; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a372 // Jansen BJ ¤ Spink A; An analysis of Web searching by European AlltheWeb.com users; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a493 // Chau M ¤ Fang X ¤ Sheng ORL; Analysis of the query logs of a web site search engine; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a559 // Jansen BJ ¤ Spink A ¤ Pedersen J; A temporal comparison of AltaVista Web searching; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a693 // Park S ¤ Lee JH ¤ Bae HJ; End user searching: A Web log analysis of NAVER a Korean Web search engine; LIBRARY & 
INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
 
KLUSTER 40 (multilingual systems) 
 
a447 // Freitas HR ¤ Ribeiro-Neto B ¤ Vale RF ¤ Laender AHF ¤ Lima LRS; Categorization-driven cross-language retrieval of 
medical information; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a591 // Lam W ¤ Chan K ¤ Radev D ¤ Saggion H ¤ Teufel S; Context-based generic cross-lingual retrieval of documents and 
automated summaries; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a695 // Rieh HY ¤ Rieh SY; Web searching across languages: Preference and behavior of bilingual academic users in Korea; 
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
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Appendix 3 
 
Bibliografisk beskrivning av kluster (antal artiklar ≥ 3) genererade av 
single linkage. 
 
Klusternummer åtföljs av en tematisk rubricering inom parentes, dess syfte är att vara 
ett subjektivt komplement till de automatiskt genererade etiketterna vilka återfinns i 
tabell 10. Temat har bestämts på basis av tillgänglig bibliografisk information, vilket i 
realiteten ofta inneburit en genomläsning av abstract (jfr avsnitt 5.7). 
 
Artiklarnas bibliografiska data presenteras i följande ordning: Artikelnummer // 
Författare ¤ Medförfattare; Titel; Tidskrift 
 
KLUSTER 1 (bibliometrics, IR, webometrics etc.; “no apparent theme”) 
 
a1 // Ajiferuke I ¤ Wolfram D ¤ Famoye F; Sample size and informetric model goodness-of-fit outcomes: a search engine log case     
study; JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a52 // Yang CC ¤ Kwok JSH; Changes in queries in Gnutella peer-to-peer networks; JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a64 // Thelwall M ¤ Barjak F ¤ Kretschmer H; Web links and gender in science: An exploratory analysis; SCIENTOMETRICS 
a70 // Patra SK ¤ Mishra S; Bibliometric study of bioinformatics literature; SCIENTOMETRICS 
a71 // Van Raan AFJ; Comparison of the Hirsch-index with standard bibliometric indicators and with peer judgment for 147 
chemistry research groups; SCIENTOMETRICS 
a78 // Leydesdorff L ¤ Hellsten I; Measuring the meaning of words in contexts: An automated analysis of controversies about 
'Monarch butterflies,' 'Frankenfoods,' and 'stem cells'; SCIENTOMETRICS 
a80 // Nelson MJ; Visualization of citation patterns of some Canadian journals; SCIENTOMETRICS 
a81 // Vaughan L ¤ Gao YJ ¤ Kipp M; Why are hyperlinks to business Websites created? A content analysis; SCIENTOMETRICS 
a83 // Glanzel W; On the h-index - A mathematical approach to a new measure of publication activity and citation impact; 
SCIENTOMETRICS 
a84 // Jin BH ¤ Rousseau R ¤ Sun XX; Key Labs and Open Labs in the Chinese scientific research system: Their role in the national 
and international scientific arena; SCIENTOMETRICS 
a99 // Sombatsompop N ¤ Kositchaiyong A ¤ Markpin T ¤ Inrit S; Scientific evaluations of citation quality of international research 
articles in the SCI database: Thailand case study; SCIENTOMETRICS 
a100 // Egghe L ¤ Rao IKR ¤ Sahoo BB; Proof of a conjecture of Moed and Garfield on authoritative references and extension to 
non-authoritative references; SCIENTOMETRICS 
a125 // Liang L ¤ Havemann F ¤ Heinz M ¤ Wagner-Dobler R; Structural similarities between science growth dynamics in China 
and in western countries; SCIENTOMETRICS 
a133 // Egghe L; The share of items of highly productive sources as a function of the size of the system; SCIENTOMETRICS 
a134 // Sombatsompop N ¤ Markpin T ¤ Yochai W ¤ Saechiew M; An evaluation of research performance for different subject 
categories using Impact Factor Point Average (IFPA) index: Thailand case study; SCIENTOMETRICS 
a138 // Hanney S ¤ Frame I ¤ Grant J ¤ Buxton M ¤ Young T ¤ Lewison G; Using categorisations of citations when assessing the 
outcomes from health research; SCIENTOMETRICS 
a145 // Dastidar PG ¤ Ramachandran S; Engineering research in ocean sector: An international profile; SCIENTOMETRICS 
a147 // Jarneving B; A comparison of two bibliometric methods for mapping of the research front; SCIENTOMETRICS 
a159 // Boyack KW ¤ Klavans R ¤ Borner K; Mapping the backbone of science; SCIENTOMETRICS 
a161 // Gomez Benito J ¤ Hidalgo Montesinos MD ¤ Guilera Ferre G ¤ Moreno Torrente M; A bibliometric study of differential 
item functioning; SCIENTOMETRICS 
a171 // Li XM ¤ Thelwall M ¤ Wilkinson D ¤ Musgrove P; National and international university departmental Web site interlinking. 
Part 1: Validation of departmental link analysis; SCIENTOMETRICS 
a172 // Li XM ¤ Thelwall M ¤ Wilkinson D ¤ Musgrove P; National and international university departmental Web site interlinking. 
Part 2: Link patterns; SCIENTOMETRICS 
a176 // Rousseau R; Median and percentile impact factors: A set of new indicators; SCIENTOMETRICS 
a178 // Altvater-Mackensen N ¤ Balicki G ¤ Bestakowa L ¤ Bocatius B ¤ Braun J ¤ Brehmer L ¤ Brune V ¤ Eigemeier K ¤ Erdem F 
¤ Fritscher R ¤ Jacobs A ¤ Klingsporn B ¤ Kosinski M ¤ Kuntze J ¤ Lee JR ¤ Osterhage A ¤ Probost M ¤ Risch T ¤ Schmitt T ¤ 
Stock WG ¤ Sturm A ¤ Weller K ¤ Werner K; Science and technology in the region: The output of regional science and technology, 
its strengths and its leading institutions; SCIENTOMETRICS 
a180 // van Raan AFJ; Reference-based publication networks with episodic memories; SCIENTOMETRICS 
a182 // Patra SK ¤ Chand P; Biotechnology research profile of India; SCIENTOMETRICS 
a186 // Bailon-Moreno R ¤ Jurado-Alameda E ¤ Ruiz-Banos RR ¤ Courtial JP; Bibliometric laws: Empirical flaws of fit; 
SCIENTOMETRICS 
a187 // Bailon-Moreno R ¤ Jurado-Alameda E ¤ Ruiz-Banos R ¤ Courtial JP; The unified scientometric model. Fractality and 
transfractality; SCIENTOMETRICS 
a188 // Bailon-Moreno R ¤ Jurado-Alameda E ¤ Ruiz-Banos R ¤ Courtial JP; Analysis of the field of physical chemistry of 
surfactants with the Unified Scienctometric Model. Fit of relational and activity indicators; SCIENTOMETRICS 
a189 // Egghe L; An explanation of disproportionate growth using linear 3-dimensional informetrics and its relation with the fractal 
dimension; SCIENTOMETRICS 
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a194 // Zitt M ¤ Ramanana-Rahary S ¤ Bassecoulard E; Relativity of citation performance and excellence measures: From cross-
field to cross-scale effects of field-normalisation; SCIENTOMETRICS 
a203 // Glenisson P ¤ Glanzel W ¤ Persson O; Combining full-text analysis and bibliometric indicators. A pilot study; 
SCIENTOMETRICS 
a205 // Egghe L; A characterization of the law of Lotka in terms of sampling; SCIENTOMETRICS 
a209 // Simkin MV ¤ Roychowdhury VP; Stochastic modeling of citation slips; SCIENTOMETRICS 
a235 // Ozmutlu S; Automatic new topic identification using multiple linear regression; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a240 // Liang CY ¤ Guo L ¤ Xia ZH ¤ Nie FG ¤ Li XX ¤ Su LA ¤ Yang ZY; Dictionary-based text categorization of chemical web 
pages; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a242 // Sweeney S ¤ Crestani F; Effective search results summary size and device screen size: Is there a relationship?; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a243 // Jansen BJ ¤ Molina PR; The effectiveness of Web search engines for retrieving relevant ecommerce links; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a256 // Rieh SY ¤ Xie H; Analysis of multiple query reformulations on the web: The interactive information retrieval context; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a262 // Choi J ¤ Kim M ¤ Raghavan VV; Adaptive relevance feedback method of extended Boolean model using hierarchical 
clustering techniques; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a269 // Chang YJ ¤ Ounis I ¤ Kim M; Query reformulation using automatically generated query concepts from a document space; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a278 // Rolleke T ¤ Tsikrika T ¤ Kazai G; A general matrix framework for modelling Information Retrieval; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a279 // Zhai CX ¤ Lafferty J; A risk minimization framework for information retrieval; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a280 // Kontostathis A ¤ Pottenger WM; A framework for understanding Latent Semantic Indexing (LSI) performance; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a283 // Egghe L ¤ Rousseau R; Classical retrieval and overlap measures satisfy the requirements for rankings based on a Lorenz 
curve; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a287 // White RW ¤ Jose JM ¤ Ruthven I; An implicit feedback approach for interactive information retrieval; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a290 // Zhu X ¤ Cao HL ¤ Yu Y; SDQE: towards automatic semantic query optimization in P2P systems; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a291 // Kwok SH; P2P searching trends: 2002-2004; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a292 // Jansen BJ ¤ Spink A; How are we searching the World Wide Web? A comparison of nine search engine transaction logs; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a296 // Burrell QL; Symmetry and other transformation features of Lorenz/Leimkuhler representations of informetric data; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a297 // Egghe L; Continuous weighted Lorenz theory and applications to the study of fractional relative impact factors; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a298 // Rousseau R; Conglomerates as a general framework for informetric research; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a299 // Shan S; On the generalized Zipf distribution. Part I; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a300 // Lafouge T ¤ Prime-Claverie C; Production and use of information. Characterization of informetric distributions using effort 
function and density function - Exponential informetric process; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a302 // Zhao DZ; Challenges of scholarly publications on the Web to the evaluation of science - A comparison of author visibility 
on the Web and in print journals; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a306 // Kretschmer H ¤ Aguillo IF; New indicators for gender studies in Web networks; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a307 // Payne N ¤ Thelwall M; Mathematical models for academic webs: Linear relationship or non-linear power law?; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a311 // Glenisson P ¤ Glanzel W ¤ Janssens F ¤ De Moor B; Combining full text and bibliometric information in mapping scientific 
disciplines; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a313 // Kekalainen J; Binary and graded relevance in IR evaluations - Comparison of the effects on ranking of IR systems; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a314 // Desai M ¤ Spink A; An algorithm to cluster documents based on relevance; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a315 // Gao J ¤ Zhang J; Clustered SVD strategies in latent semantic indexing; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a321 // Zazo NF ¤ Figuerola CG ¤ Berrocal JLA ¤ Rodriguez E; Reformulation of queries using similarity thesauri; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a325 // Chen LH ¤ Chue WL; Using Web structure and summarisation techniques for Web content mining; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a326 // Ozmutlu HC ¤ Cavdur F; Application of automatic topic identification on Excite Web search engine data logs; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a331 // Balinski J ¤ Danilowicz C; Re-ranking method based on inter-document distances; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a332 // Husbands P ¤ Simon H ¤ Ding C; Term norm distribution and its effects on Latent Semantic Indexing; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a333 // Wong CWY ¤ Luk RWP ¤ Ho EKS; Discovering title-like terms; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a334 // Topi H ¤ Lucas W; Mix and match: combining terms and operators for successful Web searches; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a341 // Jansen BJ; Seeking and implementing automated assistance during the search process; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a344 // Bar-Ilan J; What do we know about links and linking? A framework for studying links in academic environments; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
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a345 // Ajiferuke I ¤ Wolfram D; Analysis of Web page image tag distribution characteristics; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a347 // Larkey LS ¤ Connell ME; Structured queries language modeling, and relevance modeling in cross-language information 
retrieval; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a348 // Xu JX ¤ Weischedel R; Empirical studies on the impact of lexical resources on CLIR performance; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a370 // Faba-Perez C ¤ Guerrero-Bote VP ¤ de Moya-Anegon F; Self-organizing maps of Web spaces based on formal 
characteristics; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a371 // Vaughan L ¤ Thelwall M; A modeling approach to uncover hyperlink patterns: the case of Canadian universities; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a372 // Jansen BJ ¤ Spink A; An analysis of Web searching by European AlltheWeb.com users; INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT 
a373 // Topi H ¤ Lucas W; Searching the Web: operator assistance required; INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a384 // Vaughan L; Visualizing linguistic and cultural differences using web co-link data; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a405 // Stock WG; On relevance distributions; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 
a406 // Lin J ¤ Katz B; Building a reusable test collection for question answering; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a413 // White RW ¤ Ruthven I; A study of interface support mechanisms for interactive information retrieval; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a414 // Bailon-Moreno R ¤ Jurado-Alameda E ¤ Ruiz-Banos R; The scientific network of surfactants: Structural analysis; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a415 // Xu YJ ¤ Chen ZW; Relevance judgment: What do information users consider beyond topicality?; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a419 // Newman DJ ¤ Block S; Probabilistic topic decomposition of an eighteenth-century American newspaper; JOURNAL OF 
THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a429 // Wildemuth BM; Evidence-based practice in search interface design; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a434 // Leydesdorff T; Can scientific journals be classified in terms of aggregated journal-journal citation relations using the Journal 
Citation Reports?; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a444 // Shiri A ¤ Revie C; Query expansion behavior within a thesaurus-enhanced search environment: A user-centered evaluation; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a447 // Freitas HR ¤ Ribeiro-Neto B ¤ Vale RF ¤ Laender AHF ¤ Lima LRS; Categorization-driven cross-language retrieval of 
medical information; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a463 // van Raan AFJ; Statistical properties of Bibliometric indicators: Research group indicator distributions and correlations; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a473 // Klavans R ¤ Boyack KW; Identifying a better measure of relatedness for mapping science; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a480 // Kuperman V; Productivity in the Internet mailing lists: A bibliometric analysis; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a481 // Thelwall M; Interpreting social science link analysis research: A theoretical framework; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a482 // Bodoff D; Relevance for browsing relevance for searching; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a487 // Leydesdorff L ¤ Jin BH; Mapping the Chinese Science Citation Database in terms of aggregated journal-journal citation 
relations; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a488 // Jansen BJ ¤ McNeese MD; Evaluating the effectiveness of and patterns of interactions with automated searching assistance; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a493 // Chau M ¤ Fang X ¤ Sheng ORL; Analysis of the query logs of a web site search engine; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a502 // Morris SA; Manifestation of emerging specialties in journal literature: A growth model of papers, references, exemplars, 
bibliographic coupling, cocitation, and clustering coefficient distribution; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a516 // Wang JX ¤ Guan JC; The analysis and evaluation of knowledge efficiency in research groups; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a522 // Bystrom K ¤ Hansen P; Conceptual framework for tasks in information studies; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a527 // White RW ¤ Jose JM ¤ Ruthven I; Using top-ranking sentences to facilitate effective information access; JOURNAL OF 
THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a528 // Matia K ¤ Amaral LAN ¤ Luwel M ¤ Moed HF ¤ Stanley HE; Scaling phenomena in the growth dynamics of scientific 
output; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a530 // Mat-Hassan M ¤ Levene M; Associating search and navigation Behavior through log analysis; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a531 // Egghe L; Zipfian and Lotkaian continuous concentration theory; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a533 // Efron M; Eigenvalue-based model selection during latent semantic indexing; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a536 // Faba-Perez C ¤ Zapico-Alonso F ¤ Guerrero-Bote VP ¤ de Moya-Anegon F; Comparative analysis of webometric 
measurements in thematic environments; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
a544 // Hembrooke HA ¤ Granka LA ¤ Gay GK ¤ Liddy ED; The effects of expertise a selection and subsequent a feedback on 
search term learning; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a546 // Price L ¤ Thelwall M; The clustering power of low frequency words in academic webs; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
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a547 // Egghe L; Relations between the continuous and the discrete Lotka power function; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a548 // Egghe L; The power of power laws and an interpretation of lotkaian informetric systems as self-similar fractals; JOURNAL 
OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a549 // Sombatsompop N ¤ Markpin T; Making an equality of ISI impact factors for different subject fields; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a552 // Burrell QL; Measuring informetric similarity of concentration between different distributions: Two new approaches; 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a558 // Leydesdorff L; Similarity measures author cocitation analysis, and information theory; JOURNAL OF THE AMERICAN     
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a559 // Jansen BJ ¤ Spink A ¤ Pedersen J; A temporal comparison of AltaVista Web searching; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a562 // Ding CHQ; A probabilistic model for Latent Semantic Indexing; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a563 // Thelwall M; Text characteristics of English language university Web sites; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a575 // Tombros A ¤ Ruthven I ¤ Jose JM; How users assess web pages for information seeking; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a579 // Serola S ¤ Vakkari P; The anticipated and assessed contribution of information types in references retrieved for preparing a 
research proposal; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a580 // Coleman A; Instruments of cognition: Use of citations and web links in Online teaching materials; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a581 // Lin SJ ¤ Belkin N; Validation of a model of information seeking over multiple search sessions; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a582 // Lin SJ; Internetworking of factors affecting successive searches over multiple episodes; JOURNAL OF THE AMERICAN 
SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a591 // Lam W ¤ Chan K ¤ Radev D ¤ Saggion H ¤ Teufel S; Context-based generic cross-lingual retrieval of documents and 
automated summaries; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a596 // Havemann F ¤ Heinz M ¤ Wagner-Dobler R; Firm-like behavior of journals? Scaling properties of their output and impact 
growth dynamics; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a601 // Frandsen TF ¤ Rousseau R; Article impact calculated over arbitrary periods; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a625 // Frandsen TF ¤ Rousseau R ¤ Rowlands I; Diffusion factors; JOURNAL OF DOCUMENTATION 
a638 // Hansen P ¤ Karlgren J; Effects of foreign language and task scenario on relevance assessment; JOURNAL OF 
DOCUMENTATION 
a639 // Shiri A ¤ Revie C; Usability and user perceptions of a thesaurus-enhanced search interface; JOURNAL OF 
DOCUMENTATION 
a693 // Park S ¤ Lee JH ¤ Bae HJ; End user searching: A Web log analysis of NAVER a Korean Web search engine; LIBRARY & 
INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
a696 // Chu H; Taxonomy of inlinked Web entities: What does it imply for webometric research?; LIBRARY & INFORMATION 
SCIENCE RESEARCH 
 
KLUSTER 2 (document classification; utilising structures) 
 
a251 // Bratko A ¤ Filipic B; Exploiting structural information for semi-structured document categorization; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a462 // Sun A ¤ Lim EP; Web unit-based mining of homepage relationships; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a469 // Calado P ¤ Cristo M ¤ Goncalves MA ¤ de Moura ES ¤ Ribeiro-Neto B ¤ Ziviani N; Link-based similarity measures for the 
classification of Web documents; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 3 (cluster-based IR) 
 
a249 // Kim H ¤ Seo JY; High-performance FAQ retrieval using an automatic clustering method of query logs; INFORMATION 
PROCESSING & MANAGEMENT 
a362 // Park G ¤ Baek Y ¤ Lee HK; Re-ranking algorithm using post-retrieval clustering for content-based image retrieval; 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
a606 // Losee RM ¤ Church L; Are two document clusters better than one? The cluster performance question for information 
retrieval; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
KLUSTER 4 (information seeking behavior) 
 
a386 // Yi K ¤ Beheshti J ¤ Cole C ¤ Leide JE ¤ Large A; User search behavior of domain-specific information retrieval systems: 
An analysis of the query logs from PsycINFO and ABC-Clio's Historical Abstracts/America: History and life; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a477 // Spink A ¤ Cole C; Human information behavior: Integrating diverse approaches and information use; JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a492 // Cole C ¤ Leide J ¤ Beheshti J ¤ Large A ¤ Brooks M; Investigating the anomalous states of knowledge hypothesis in a real-
life problem situation: A study of history and psychology undergraduates seeking information for a course essay; JOURNAL OF 
THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a550 // Cole C ¤ Leide JE ¤ Large A ¤ Beheshti J ¤ Brooks M; Putting it together online: Information need identification for the 
domain novice user; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
a674 // Savolainen R; Time as a context of information seeking; LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 
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KLUSTER 5 (co-citation analysis) 
 
a60 // Farber M; Single-authored publications in the sciences at Israeli universities; JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
a153 // McCain KW ¤ Verner JM ¤ Hislop GW ¤ Evanco W ¤ Cole V; The use of bibliometric and Knowledge Elicitation 
techniques to map a knowledge domain: Software Engineering in the 1990s; SCIENTOMETRICS 
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