
KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 

VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2012:8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliometri och humaniora 
Exemplet Slavoj Žižek 

 

 

 

 

JACOB ANDERSSON 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jacob Andersson 

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 

 



 

2 

 



 

3 

Svensk titel:   Bibliometri och humaniora : exemplet Slavoj Žižek 

 

Engelsk titel:  Bibliometrics and the humanities : Slavoj Žižek as an example 

 

Författare:  Jacob Andersson 

 

Färdigställt:  2012 

 

Handledare:  Mats Dahlström och David Gunnarsson 

 

Abstract: The purpose of this Bachelor’s thesis is to explore the useability 

of bibliometric analysis on scientists of the humanities. This is 

accomplished by doing a case study on philosopher Slavoj Žižek. 

The work process and the results the case study is able to produce 

and the limits of these results are then analysed and discussed. 

 In the case study all scientific articles in English published 1987-

2010 citing Žižek were analysed. The material was gathered from 

the databases provided by Thomson Reuters through the Web of 

Science. 

 Most references to Žižek were published in Cultural Critique, a 

transdisciplinary journal published in the USA. Organizational 

behaviourist De Cock had the most references, but literature 

studies was the most common institution among the authors. The 

15 most cited works are monographs, and the most cited is The 

sublime object of ideology. The most cocited works are by 

psychoanalyst Lacan or works about his theories. 

 The results show that an analysis of a researcher of the 

humanities using bibliometric methods provide us with relevant 

information. However, this information is not as complete as 

when applied on a scientist in the natural sciences. The main 

reason for this is the differences in publication behaviour and the 

lack of relevant material in the databases covering the humanities. 

 Several suggestions for further research is given. These concern 

more in depth studies of the citations of Žižek, comparative 

studies using other databases, and the changes in publication 

patterns within the humanities. 

 

Nyckelord: citeringsanalys, bibliometri, scientometri, humaniora, Žižek, 

vetenskapssociologi, tidskrifter, forskningskartläggning 
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1 Inledning 
Jag är fascinerad av bibliometrins möjligheter att visa oss förhållanden inom 

vetenskapen som inte är lätta att avslöja med andra metoder. I den följande 

undersökningen har jag tagit tillfället i akt att få titta närmare på citeringsanalysen, en 

av de vanligaste metoderna inom bibliometrin, och dess möjligheter och begränsningar 

vad gäller forskning inom humaniora. 

Slavoj Žižek är en filosof och psykoanalytiker som med sin användning av 

populärkulturella referenser och engagemang i dagsaktuella frågor kommit att väcka 

mitt och andras intresse, även utanför forskarvärlden. Det här är ett utmärkt tillfälle att 

se vad vi kan upptäcka om forskarvärldens förhållande till hans publikationer. 

1.1 Introduktion 

I denna undersökning kommer vi att titta närmare på om det går att använda 

bibliometriska metoder för att få intressant information om forskare inom humaniora. 

Det gör vi genom att applicera metoderna i en fallstudie och diskutera dels de problem 

som uppstår och dels de resultat vi får fram. 

Undersökningen presenteras i sex avsnitt. Efter inledningen kommer först en 

sammanfattning av tidigare forskning i ämnet. Därefter följer en presentation av och 

diskussion kring de teorier och metoder som kommer att användas. I avsnitt 4 kommer 

vi att se resultatet av undersökningen. Resultatet diskuteras sedan i avsnitt 5, varefter vi 

får förslag på vidare forskning i avsnitt 6. 

Vi börjar dock med en sammanfattning av förutsättningarna och bakgrunden. Först 

kommer en kort presentation av bibliometriska metoder och sedan en presentation av 

den forskare som kommer att användas som studieobjekt. 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning 

1.2.1 Bibliometriska metoder 

Ordet bibliometri kommer från grekiskans biblio och metri, bok och mått. Det är 

kvantitativa metoder för att mäta böcker, eller dokument (Persson 1991, s. 6). Idag 

används bibliometri ofta för att undersöka referenser, eller citeringar. Man tittar alltså på 

vem och hur många som refererat till vilka dokument. Vidare kan man med 

cociteringsanalys se vilka dokument eller författare som ofta förekommer i samma 

litteraturlista. Den bakomliggande tanken är att om två dokument ofta förekommer i 

samma litteraturlistor så betyder det antagligen att det finns ett samband mellan deras 

innehåll. På samma sätt finns det antagligen ett samband mellan de forskare som ofta 

förekommer i samma litteraturlistor. Bibliometikern Olle Persson kallar detta samband 

ett intellektuellt släktskap (Persson 1991, s. 4). 

Scientometri är bruket av bibliometriska metoder vid studiet av vetenskaplig 

informationsproduktion (De Bellis 2009, s. 3). Metoderna har utvecklats kring material 

som främst bestått av naturvetenskapligt forskningsmaterial, främst artikeldatabaser 

varur man enkelt kunnat extrahera stora datamängder för statistisk analys. 

Det finns skillnader mellan hur forskare inom olika forskningsområden publicerar sina 

forskningsresultat och hur de refererar till andra forskares publikationer. Mellan 

naturvetenskaperna och humanvetenskaperna (humaniora och samhällsvetenskap) finns 

stora sådana skillnader (Myrdal 2009, s. 35). Dessa skillnader gör att det är 
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problematiskt att använda de bibliometriska metoderna, som utvecklats för 

naturvetenskaperna, när man gör en scientometrisk analys av humaniora. 

Det finns en brist på bibliometrisk forskning som berör humaniora (Almerud 2008a, s. 

57-58). Det finns därför ett behov både av grundforskning och metodprövning och 

metodutveckling. 

1.2.2 Slavoj Žižek 

Den slovenske filosofen och psykoanalytikern Slavoj Žižek har kallats filosofins Elvis 

Presley. Han är verksam bland annat vid sociologiska institutionen vid Ljubljanas 

universitet och har varit gästprofessor vid psykoanalytiska institutionen vid Université 

Paris-VIII och ett flertal amerikanska universitet och högskolor (European Graduate 

School 2011a). 

Han är International Director vid Birbeck Institute for the Humanities, University of 

London, och är en transdisciplinär intellektuell som har publicerat fler än 50 

monografier i ämnen som filosofi, freudiansk och lacansk psykoanalys, teologi, film, 

opera och samhällsvetenskap (Birkbeck Institute for the Humanities 2009). Han är alltså 

en forskare inom humaniora som fått uppmärksamhet inom flera forskningsfält de 

senaste åren, vilket bör göra hans produktion till ett lämpligt studieobjekt. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka svårigheter och problem som kan 

identifieras i samband med att bibliometriska metoder appliceras på humaniora. Vi 

kommer därför att belysa om det är möjligt att med bibliometriska metoder utröna vilket 

inflytande den slovenske filosofen och psykoanalytikern Slavoj Žižek har fått i olika 

forskningsfält i den anglosaxiskt dominerade världen. De första frågeställningarna är 

 Inom vilka forskningsfält refererar man till Žižek? 

 Hur har citeringsfrekvensen av Žižek förändrats över tid? 

 Kan man urskilja några grupperingar av forskare som refererar till Žižek? 

 Vilka av Žižeks skrifter citeras? 

 Kan man urskilja kopplingar mellan det Žižek skrivit och andra forskares 

artiklar och monografier? 

För att analysera metodernas lämplighet kommer vi att fråga oss 

 hur lämplig metoden var för att uppnå undersökningens syfte? och 

 vilka problem med metoden kan vi identifiera under arbetet? 

1.4 Avgränsningar 

En bibliometrisk studie av forskning följs lämpligen upp av kvalitativa undersökningar 

som kan bekräfta, förtydliga eller förklara de företeelser som upptäckts. Sådana studier 

ligger utanför detta arbetes ramar. 

Det är också viktigt att poängtera att undersökningen inte har som syfte att på något sätt 

mäta eventuella sanningshalter eller andra kvaliteter i Žižeks arbete. 

Undersökningen har inte heller som syfte att på något sätt jämföra Žižeks arbete eller 

inflytande med andra forskares. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Bibliometri och humaniora 

Peter Almerud gjorde 2008 en översikt över bibliometriska magisteruppsatser. Han 

hittade endast en som behandlade humaniora, den nedan beskrivna uppsatsen av 

Hammarfelt. (Almerud 2008b, s. 71) 

Björn Hammarfelt (som tidigare hette Hellqvist) föreslår i sin magisteruppsats 

Bibliometrin och humaniora: en bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen bland 

annat undersökningar av referenserna till ”en skönlitterär klassiker” eller ”ett centralt 

teoretiskt verk” (Hellqvist 2007, s. 54). Han menar att man kan få fram intressant 

information genom att göra en undersökning av referenserna till en monografi författad 

av en forskare inom humaniora. 

Judit Bar-Ilan har i Informetrics at the beginning of the 21st centrury – a review gjort en 

forskningsöversikt som täcker åren mellan 2000 och 2006. Hon nämner endast ett fåtal 

artiklar som specifikt behandlar humaniora. Flera av dessa behandlar monografins 

ställning inom humaniora. Andra behandlar det faktum att många forskare inom 

humaniora ofta publicerar sig på sitt hemspråk snarare än på engelska (Bar-Ilan 2008). 

Janken Myrdal har i Spelets regler i vetenskapens hantverk: om humanvetenskap och 

naturvetenskap skrivit om det han menar är kvalitativa skillnader mellan humaniora och 

naturvetenskaperna. Dessa skillnader mellan olika forskningsfält menar han är 

bakgrunden till de olikheter i publiceringsbeteende som han observerar. Han presenterar 

dessa olika publiceringsbeteenden bland annat i följande tabell (Myrdal 2009, s. 35): 

 

Naturvetenskap Humanvetenskap 

Artiklar Böcker - monografier 

Avgränsat ämne Flytande gränser och utvikningar 

Formelartat språk, komprimerat Språket ett verktyg, varierat språk 

Alltid på engelska Oftast på svenska 

Strikt disposition: IMRAD Fri disposition 

Noter i parantes: Harvardsystemet Ofta fotnoter eller slutnoter 

Litteraturlistor anger artiklars sidor Långa litteraturlistor, artiklars sidomfattning anges ej 

Liknande innehåll i ett antal artiklar Upprepning av samma innehåll inte uppskattat 

 

Helmut B. Abt har bidragit till förståelsen av bibliometrins möjligheter med en 

undersökning av huruvida viktiga artiklar alltid får många referenser. I artikeln Do 

important papers produce high citation counts? utgår han från en samling artiklar som 

valts ut av en expertpanel bestående av seniora astronomer. Artiklarna är de som 

expertpanelen bedömer som de viktigaste inom astronomin. Abt upptäcker att de 

utvalda artiklarna fått i genomsnitt ungefär fem gånger så många referenser än vad 

kontrollgruppen fått. 92% av de utvalda artiklarna får fler referenser än 

kontrollgruppens genomsnitt. Hans slutsats är sålunda att det oftast är så att de artiklar 

som anses viktiga inom ett forskningsfält även refereras ofta. (Abt 2000, s. 67-68) 

Klas Moberg intervjuar forskare kring deras citeringsmotiv och anser att forskarnas 

citeringsbeteende ger ett måttligt stöd för forskningsevaluering baserad på 

citeringsanalys (Moberg 2010, s. 35). Även om inte mitt arbete har evaluering som syfte 
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så är det ändå intressant att ha citeringsmotiv och andra möjliga problem med metoden i 

bakhuvudet. 

Loet Leydesdorff och Alkim Almila Akdag Salah menar att en stor mängd forskning 

inom humaniora inte är indexerad i referensdatabaserna. De menar att det material vi 

har att arbeta med är som toppen av ett isberg. På grund av detta anser de att 

bibliometriska analyser av humaniora inte kan användas i utvärderingssyfte, men 

däremot ändå ge oss intressant kunskap om egenskaper och förhållanden som varit svåra 

att upptäcka med andra metoder. (Leydesdorff & Salah 2010, s. 790) 

2.2 Fallstudier 

I detta avsnitt presenteras några exempel på bibliometriska fallstudier inom humaniora. 

Det är min uppfattning att dessa utgör representativa exempel på den forskning som 

finns i ämnet. 

År 1990 gjorde Finkenstaedt i Measuring research performance in the humanities en 

undersökning av hur bibliometriska metoder skulle kunna användas för att få 

information om forskning inom humaniora. Hans syfte var att se i vilken mån det på 

detta sätt gick att mäta forskarnas prestationer. Hans observationer bekräftar de 

publikationsmönster vi ovan sett att Myrdal tillskriver forskare inom humaniora. 

(Finkenstaedt 1990) 

I Citation analysis on the micro level: the example of Walter Benjamin's Illuminations 

gör Hammarfelt en undersökning av hur Walter Benjamins verk (som 1968 översattes  

till engelska av Hannah Arendt) citerats av forskare inom olika forskningsfält. Syftet är 

att visa om och i så fall hur bibliometriska metoder kan belysa hur en publikation ur de 

humanvetenskapliga forskningsområdena fått genomslag i olika forskningsområden. 

Studien visar att de flesta referenserna till Illuminations görs från humaniora och 

litteraturvetenskapen. Förutom detta framgår det att många referenser även görs från 

samhällsvetenskapliga arbeten. Hammarfelt nämner speciellt miljöstudier och geografi. 

(Hammarfelt 2011a) 

Hammarfelt har också gjort jämförelser mellan två tidsperioder vad gäller vilka 

monografier som refereras från 34 litteraturvetenskapliga tidskrifter. Han menar att han 

med bibliometriska metoder kan visa att antalet interdisciplinära referenser ökat och att 

det skett förändringar i litteraturvetenskapens intellektuella bas som reflekterar detta. 

(Hammarfelt 2011b) 

Jean-Pierre V. M. Hérubel och Edward A. Goedeken tittade i Metadisciplinarity, Belles 

Lettres, and André Malraux : a bibliometric exploration of knowledge formation på vad 

de med bibliometriska metoder kunde lära sig om hur André Malrauxs interdisciplinära 

författaskap fått inflytande i olika forskningsfält. De konstaterar att metoderna ger 

intressant och relevant information och rekommenderar metoden för andra liknande 

studier. (Hérubel & Goedeken 2000, s. 64) 

Ett annat exempel på en bibliometrisk analys av humaniora är Henry Kreuzmans 

undersökning där han gör en författarcociteringsanalys av filosofer. Hans resultat är en 

klusteranalys av en tvådimensionell kartläggning av 62 författare där han noterar att 

axlarna kan sägas beteckna forskningsämne respektive forskningsmetod. Han påpekar 

att metoden bara är en av flera som är användbara för att kartlägga forskning, men att 

analysen är ett sätt att få mer än anekdotisk kunskap om relationer mellan forskare. 

(Kreuzman 2001, s. 536-538) 
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3 Teori och metod 

3.1 Bibliometrins möjligheter och begränsningar 

Bibliometri är användandet av kvantitativa metoder för att studera stora mängder 

information om dokument och relationerna dem emellan. Med metoderna kan man 

upptäcka strukturer och tendenser som kan vara svåra att upptäcka med andra metoder 

(Persson 1991, s. 68). Det är däremot viktigt att tolka undersökningsresultaten på 

korrekt sätt, och inte dra slutsatser man inte har fog för (Almerud 2008a, s. 58). 

Citeringsanalys bygger på antagandet att en referens betyder något - att det säger något 

om den refererade texten (Kärki & Kortelainen 1998, s. 31). Vi ska dock hålla i minnet 

att denna uppmärksamhet som en referens ger åt ett dokument inte säger att den 

refererade texten är korrekt eller viktig. Den kan istället vara ett bra dåligt exempel, 

eller helt enkelt en praktisk sammanställning av formler eller källmaterial. Som noterats 

i avsnitt 2.1 kan vi däremot med fog utgå från att texter som av det vetenskapliga 

samhället anses viktiga också får många referenser. 

Hammarfelt påpekar i sin magisteruppsats att citeringsanalytiska metoder och 

källdatabaser är under utveckling, särskilt vad gäller humaniora (Hellqvist 2007, s. 51). 

Det är därför enligt min mening extra viktigt att vara noga när ett arbetes metod och 

genomförande beskrivs så att de brister som upptäcks kan analyseras och om möjligt 

övervinnas genom utveckling av metoderna. 

Bibliometriska analyser av forskning används främst inom de forskningsfält där 

analysmaterialet är lättillgängligt. En av de vanligaste källorna är Thomson Reuters 

citeringsdatabaser som är tillgängliga via Web of Science. Dessa innehåller främst 

material från de forskningsfält som har en tradition att publicera vetenskapliga artiklar. 

Detta betyder att materialet har en stark betoning på naturvetenskaperna. Dessutom 

finns det en stark övervikt på engelskspråkiga och västerländska publikationer. (Fors 

2008, s. 19-20) Dessa förhållanden måste vi ha i åtanke vid urval och avgränsningar av 

källmaterialet. 

Moa Bohlin-Klarquist gör i sin magisteruppsats Citeringsanalys och citeringsteorier en 

kritisk granskning av citeringsanalys och citeringsteorier. Bland kritiken nämner hon 

följande problem med citeringsindex: täckningsgrad, olika publikations- och 

citeringspraxis i olika forskningsfält, flera led av subjektivt urval, självciteringar, 

negativa citeringar, angloamerikansk betoning, språk, tillgänglighet och sociala faktorer 

(Bohlin-Klarquist 2006, s. 44-45). 

Hammarfelt redogör för kritik av och möjligheter för bibliometrin i förhållande till 

humanioran i en artikel där han, i likhet med Myrdal som refererats i avsnitt 2.1 ovan, 

påpekar att humanioran på grund av sin särart i förhållande till naturvetenskaperna 

kräver egna metoder och modeller. Hammarfelt menar att samtidigt som bibliometriska 

metoder kan kartlägga humanioran uppdagas i studierna brister i de bibliometriska 

metoderna, som därmed kan utvecklas. (Hellqvist 2008, s. 60) Ett av syftena med detta 

arbete är just att vi ska upptäcka och diskutera sådana brister. 

Kärki och Kortelainen skriver att det vanligen inte är meningsfullt att med 

bibliometriska metoder studera en enskild författare (Kärki & Kortelainen 1998, s. 10). 

Som vi såg i avsnitt 2.2 ovan har Hammarfelt visat att man genom att rikta 

undersökningen mot exempelvis referenserna till ett enskilt verk kan få fram relevant 
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information. I det följande kommer vi att rikta undersökningen mot referenserna till en 

enskild forskare. 

Det är alltså inte en enskild författare vi kommer att undersöka, utan referenserna till 

denna författare. Det är inte Žižeks publikationer som står under lupp, utan snarare 

resten av forskarvärldens förhållningssätt till dessa publikationer. Vi ska undersöka om 

vi kan kartlägga något om forskningsvärldens förhållande till Žižek med hjälp av 

bibliometriska metoder. 

Med stöd av ovan refererade forskning kan vi gå vidare i arbetet väl medvetna om 

vikten av kritiskt förhållningssätt vad gäller tolkningen av våra resultat. 

Den konkreta arbetsprocessen i den följande undersökningen beskrivs löpande i 

resultatdelen, som en del av undersökningen. 

3.2 Nätverksanalys 

En del av de undersökningar vi kommer att titta närmare på nedan resulterar i 

nätverksbeskrivningar. Det kommer dels att handla om kopplingar mellan forskare som 

skriver tillsammans, dels om dokument som förekommer i samma litteraturlistor. Otte 

och Rousseau beskriver i artikeln Social network analysis : a powerful strategy, also for 

the information sciences teorierna kring sociala nätverksanalyser som en bred strategi 

för att analysera sociala strukturer snarare än en formell teori (2002, s. 441). 

Vidare definierar de ett antal begrepp från grafteori som vi kan komma att ha 

användning för när vi beskriver nätverk över vilka forskare som refererar till Žižek och 

vilka dokument som ofta refereras i samma litteraturlistor (Otte & Rousseau, s. 442-

443). Det är på sin plats att här titta på definitionerna av dessa. 

 Ett nätverk G består av ett antal noder N(G), eller punkter. I vårt fall 

representerar noderna författare eller dokument. 

 En båge L(G) är en koppling mellan två noder, vilket illustreras av en linje 

mellan de två punkterna. I vårt fall kan bågen betyda att två författare skrivit en 

artikel tillsammans, eller att två dokument förekommer i samma litteraturlista. 

 Ett nätverk kan ha riktade bågar. Då är en båge från nod a till nod b inte samma 

sak som en båge från nod b till nod a. I denna undersökning har vi dock endast 

att göra med oriktade bågar där en både från nod a till nod b betyder att det 

även finns en båge från nod b till nod a. Otto & Rousseau kallar detta oriktade 

nätverk. 

 En komponent är en del av ett nätverk där det finns en väg från varje nod till 

varje annan nod i komponenten. Vägens längd är antalet bågar mellan startnod 

och slutnod. 

 Grafens täthet D indikerar nätverkets generella sammankopplingsnivå. Om det 

finns en båge mellan varje nod i nätverket talar man om ett komplett nätverk. 

Tätheten definieras som nätverkets antal bågar dividerat med antalet bågar som 

skulle funnits om nätverket varit komplett. 
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 En nods gradcentralitet är antalet bågar som utgår från den, d(i). I ett nätverk 

med N noder kan den standardiseras enligt följande formel: 

 

      
    

     
 

 

 En nods närhetscentralitet är avståndet mätt i antal bågar från noden till alla 

andra noder i nätverket, c(i). Den standardiserade närhetscentraliteten beräknas 

enligt 

 

      
     

    
 

 

 En klick är en del av ett nätverk i vilken varje nod är direkt kopplad till alla 

andra noder i klicken. 

3.3 Urval – av material och inom valt material 

Materialet hämtas ur citeringsdatabaser som Thomson Reuters tillhandahåller via Web 

of Science. Specifikt hämtas materialet ur databaserna Science Citation Index Expanded 

(SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) och Arts & Humanities Citation Index 

(A&HCI). Jag har valt att begränsa mitt urval till dessa databaser bland annat därför att 

de har en ämneskategorisering som varit stabil under den undersökta tiden (Sandström 

& Sandström 2008, s. 18). 

Truex, Takeda och Cuellar hävdar att Google Scholar är en överlägsen källa för 

citeringsanalys men nämner själva att det materialet inkluderar icke-vetenskapliga 

citeringar och uppdateras mer sällan än exempelvis Web of Science (Truex, Takeda & 

Cuellar 2009, s. 570). Bar-Ilan refererar forskning som påpekar att Google inte ger 

någon information om sitt urval. Databasen består bland annat av material som med 

automatiska metoder identifierats som vetenskapligt. Det är därför svårt att avgöra 

innehållets tillförlitlighet. Den sista av de tre oftast använda databaskällorna för 

citeringsanalyser är Elseviers Scopus, men denna innehåller endast referenser från och 

med år 1996. (Bar-Ilan 2008, s. 33) 

Jag begränsar urvalet till samtliga artiklar på engelska som citerar Slavoj Žižek, 

publicerade 1987-2010. Jag begränsar urvalet till engelska på grund av databasernas 

innehåll. 1987 är första året en citering är noterad i databaserna och 2010 är det senaste 

hela tillgängliga året. Genom att begränsa materialet till hela år får jag kronologiska 

enheter som är jämförbara. 

Självciteringar, alltså de tillfällen då Žižek refererar till sig själv, bör i princip uteslutas 

ur materialet. Självciteringar är nämligen inte ett tecken på inflytande (Truex, Takeda & 

Cuellar 2009, s. 584-585). I arbetet med den här undersökningen har det visat sig att 

antalet självciteringar i detta specifika fall är så lågt att de i många fall saknar relevans 

för denna undersöknings resultat. Jag har därför gjort bedömningen att det inte är 

nödvändigt att utesluta självciteringarna. 
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4 Resultat 
Denna avdelning är indelad i fyra avsnitt där referenserna till Žižek analyseras ur olika 

perspektiv. Varje avsnitt innehåller en beskrivning av metod och resultat. 

De fyra avsnitten är 4.1 citeringsmängd, 4.2 tidskrifter, 4.3 författare och 4.4 dokument. 

Med citeringsmängd menas helt enkelt antal referenser i urvalet. I avsnittet om 

tidskrifter tittar jag närmare på i vilka tidskrifter de artiklar som refererar till Žižek är 

publicerade. Avsnittet om författare analyserar de författare som refererat till Žižek. Det 

fjärde och sista avsnittet behandlar de av Žižeks dokument som refereras, och deras 

eventuella förhållande till andra dokument. 

4.1 Citeringsmängd 

Genom att titta på den totala mängden citeringar som gjorts av Žižeks produktion under 

perioden kan vi undersöka om den uppvisar någon tendens. 

Jag gjorde sökningen  

Cited Author=(Žižek, s NOT Žižek, su*) AND Language=(English) AND Document 

Types=(Article) 

för vart och ett av åren 1987-2010. En sökning för hela perioden genererar fler 

sökträffar än vad databasen tillåter oss spara. NOT-satsens syfte var att så långt som 

möjligt redan i söksträngen utesluta den slovenska forskaren Suzana Žižek som är den 

enda forskaren med samma efternamn som vårt studieobjekt. Jag gjorde även en 

manuell genomgång av sökresultaten för att utesluta de av hennes artiklar som kommit 

med. 

Jag gjorde stickprovskontroller av antalet självciteringar och bedömde att dessa inte 

behöver uteslutas. De är förhållandevis fler under de tidigare åren (5% av antalet år 

1991 jämfört med 0% år 2010). När vi undersöker om antalet citeringar har en tendens 

kommer en felmarginal på 5% inte ha någon betydelse för vår slutsats. 

Resultatet presenteras nedan i tabell 1 och figur 1.
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Tabell 1. Antal citeringar per år 

År Antal 

citeringar 

1987 1 

1988 1 

1989 2 

1990 5 

1991 17 

1992 34 

1993 49 

1994 54 

1995 77 

1996 109 

1997 100 

1998 98 

1999 110 

2000 104 

2001 170 

2002 169 

2003 193 

2004 164 

2005 172 

2006 236 

2007 223 

2008 314 

2009 309 

2010 383 

 

 

Figur 1. Antal citeringar per år 

 

Antal citeringar uppvisar en tydligt ökande trend. I en studie som har som syfte att 

jämföra Žižek med andra forskare skulle vi vara tvungna att jämföra detta resultat med 

hur trenden ser ut för övriga forskare i det aktuella fältet. 
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4.2 Tidskrifter 

4.2.1 Ämneskategorier 

Jag gjorde sökningen  

Cited Author=(Žižek, s NOT Žižek, su*) AND Language=(English) AND Document 

Types=(Article) 

för vart och ett av åren 1987-2010. NOT-satsens syfte var att så långt som möjligt redan 

i söksträngen utesluta den slovenska forskaren Suzana Žižek som är den enda forskaren 

med samma efternamn som vårt studieobjekt. Jag gjorde även en manuell genomgång 

av sökresultaten för att utesluta de av hennes artiklar som kommit med. För varje 

sökning/år sparade jag analysen av de kategorier som databasen tilldelar tidskrifterna i 

vilka artiklarna publicerats. Därefter begränsade jag urvalet till de tio kategorier som 

haft minst femton förekomster ett enstaka år, samt till åren 1995-2010, för att få ett 

resultat som var möjligt att presentera och dra slutsatser av. 

Resultatet presenteras i figur 2 nedan. Figuren är ett utmärkt exempel på att det är 

viktigt att vara noggrann när man analyserar de uppgifter man får fram. Först kan vi slå 

fast vad vi kan utläsa ur diagrammet. I förra avsnittet såg vi att antalet citeringar i stort 

ökar. Här ser vi att det även gäller citeringar från tidskrifter i de tio mest frekventa 

ämneskategorierna. 

Litteratur och multidisciplinär humaniora är de två ämneskategorier från vilka Žižek 

oftast refererats. Därefter följer filosofi, geografi och interdisciplinär 

samhällsvetenskap. 

Av detta följer inte nödvändigtvis att Žižek är en mer inflytelserik forskare inom 

litteratur och multidisciplinär humaniora än han är inom exempelvis geografi. För att 

göra en sådan jämförelse mellan två ämneskategorier måste man ta i beaktande hur 

många referenser från de olika ämneskategorierna som totalt görs varje år och sätta 

detta i relation till hur stor del av dessa som refererar Žižek. Om andelen 

litteraturreferenser till Žižek är 0,1% av samtliga litteraturreferenser och andelen 

geografireferenser till Žižek är 1% av samtliga geografireferenser skulle det kunna 

innebära att Žižek har mer inflytande inom geografi än inom litteratur, trots att det 

faktiska antalet referenser alltså är lägre inom geografi. Det ligger dock utanför detta 

arbetets ramar att utreda dessa förhållanden. 

Vidare måste vi konstatera att det är få ämnen utanför humanvetenskaperna som 

kommit med på listan över tidskriftskategorierna. 
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Figur 2. De tio mest frekventa Web of science-kategoriernas citeringar per år 
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4.2.2 Tidskriftstitlar 

Med Bibexcel (Persson, Danell & Wiborg 2009) kan vi få fram en lista över vilka 

tidskrifter som urvalets artiklar publicerats i. Dessa tidskrifter kan vi sedan sortera efter 

hur många gånger de förekommer i källmaterialet, det vill säga efter hur många 

referenser de gett. Tabell 2 visar de 20 tidskrifter som publicerat flest artiklar med 

referenser till Žižek. 

 

Tabell 2. Tidskrifter med flest artiklar som refererar till Žižek 

  Tidskrift 
Antal 

referenser 
Ämne 

Utgivnings-

land 

1 Cultural critique 50 
Transdisciplinär 

humaniora 
USA 

2 Theory culture & society 41 
Interdisciplinär 

samhällsvetenskap 
Storbritannien 

3 
Boundary 2 : an international journal of literature and 

culture 
39 

Litteratur- och 

kulturvetenskap 
USA 

4 South atlantic quarterly 38 

Interdisciplinär 

samhällsvetenskap 

och humaniora 

USA 

5 Angelaki : journal of the theoretical humanities 36 
Filosofi och 

litteraturteori 
Storbritannien 

6 Postmodern culture 35 Kulturvetenskap USA 

7 Textual practice 30 Litteraturvetenskap Storbritannien 

8 Diacritics : a review of contemporary criticism 30 Litteraturvetenskap USA 

9 Environment and planning d : society & space 27 

Interdisciplinär 

samhällsvetenskap 

och humaniora 

Storbritannien 

10 Criticism : a quarterly for literature and the arts 27 Konstvetenskap USA 

11 
Pmla : publications of the Modern language 

association of America 
24 

Språk- och 

litteraturvetenskap 
USA 

12 Paragraph 23 Kritisk teori Storbritannien 

13 Critical inquiry 23 
Interdisciplinär 

humaniora 
USA 

14 Camera obscura 23 
Litteratur och 

fotografi 
USA 

15 Screen 21 
Film- och TV-

studier 
Storbritannien 

16 Public culture 21 

Interdisciplinära 

transnationella 

kulturstudier 

USA 

17 New literary history 21 Litteraturvetenskap USA 

18 Literature and psychology 21 Litteraturvetenskap USA 

19 American imago 20 Psykoanalys USA 

20 
Mosaic : a journal for the interdisciplinary study of 

literature 
20 

Interdisciplinär 

litteraturvetenskap 
Kanada 

 

Samtliga tidskrifter i tabell 2 är utgivna i USA, Storbritannien eller Kanada. Det bör vi 

inte bli förvånade över, dels eftersom vi begränsat urvalet till engelskspråkiga artiklar 

och dels på grund av den generella tonvikt mot anglosaxiskt material i databaserna som 

tidigare forskning påvisat. 
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Vad gäller ämnesområdena dessa tidskrifter täcker är sju uttalat ämnesöverskridande. 

Nio är litteraturvetenskapliga. Samtliga av de 20 tidskrifterna behandlar dock 

humaniora eller samhällsvetenskap. 

4.3 Författare 

4.3.1 Vetenskapsfält 

Ur materialet från sökningen i 4.2.1 läste jag in författare samt antal referenser i ett 

kalkylblad. Dessa var uppdelade per år. Därför var jag tvungen att göra en manuell 

sammanslagning för att få fram det totala antalet referenser för hela 

undersökningsperioden per författare. Exempelvis förvandlade jag följande sju rader 

 

DIKEN B 2 

DIKEN B 2 

DIKEN B 1 

DIKEN B 1 

DIKEN BUELENT 2 

DIKEN BUELENT 1 

DIKEN BULENT 1 

 

till den enda raden 

 

DIKEN BUELENT 10 

 

Detta arbete var tidskrävande då det handlade om närmare 5.000 rader data. I flera fall 

måste materialet undersökas noggrannare för att man ska kunna bestämma om två rader 

rör sig om samma författare. Eftersom vi bara är intresserade av att analysera de 

författare med flest referenser har denna noggrannhet inte använts om författaren endast 

gjort enstaka referenser till Žižek. 

I tabell 3 nedan visas de författare som hade minst sju referenser till Žižek under 1987-

2010. I tabellen finns även en kolumn med vilket ämne de tillhör, baserat på vid vilken 

institution de är verksamma idag, samt en kolumn för i vilket land institutionen finns. 

Vad gäller frågan om i vilket land forskarna är verksamma dominerar USA och 

Storbritannien helt med 42% respektive 26%, tillsammans alltså 68%. 
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Tabell 3. Forskare med flest referenser till Žižek 

  Författare 
Antal 

referenser 

Ämne 

(institution) 
Land (ursprung) 

1 De Cock, Christian 13 Organisationsteori Storbritannien 

2 Mellard, James M 11 Litteraturvetenskap USA 

3 Diken, Buelent 10 Sociologi Storbritannien (Danmark) 

4 Eggington, William 10 Lingvistik USA (Australien) 

5 Kramer, Lawrence 10 Engelska USA 

6 Toscano, Alberto 10 Sociologi Storbritannien 

7 Andrejevic, Mark 9 Kulturvetenskap Australien (USA) 

8 Chen, Fu Jen 9 Litteraturvetenskap Taiwan 

9 Marrouchi, Mustapha 9 Litteraturvetenskap Kanada (Frankrike) 

10 Prozorov, Sergei 9 
Internationella 

relationer 
Finland (Ryssland) 

11 Swyngedouw, Erik 9 Geografi Storbritannien (Belgien) 

12 Tuhkanen, Mikko 9 Litteraturvetenskap USA 

13 Atkinson, Dennis 8 Pedagogik Storbritannien 

14 Contu, Alessia 8 Organisationsteori Storbritannien 

15 Erjaveck, Karmen 8 
Teater, film och 

massmedia 
Slovenien 

16 Haggerty, GE 8 Litteraturvetenskap USA 

17 Kingsbury, Paul 8 Geografi Kanada 

18 Miller, Paul Allen 8 Litteraturvetenskap USA 

19 Roberts, John 8 Marknadsföring Australien 

20 Terada, Rei 8 Litteraturvetenskap USA 

21 van Houtum, Henk 8 Humangeografi Nederländerna 

22 Bjelic, Dusan I 7 Sociologi Serbien 

23 Bohm, Steffen 7 Organisationsteori Storbritannien 

24 Brennan, Timothy 7 Kulturvetenskap USA 

25 Harding, Nancy 7 Organisationsteori Storbritannien 

26 Kordela, A Kiarina 7 Tyska & ryska USA 

27 Laustsen, Carsten Bagge 7 Statsvetenskap Danmark 

28 Morton, Timothy 7 Engelska USA 

29 Pease, Donald E 7 Engelska USA 

30 Valente, Joseph 7 Litteraturvetenskap USA 

31 Yurchak, Alexei 7 Antropologi USA 

 

Räknar vi institutionstillhörighet får vi följande tabell: 
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Tabell 4. Institutionstillhörighet för forskare med flest referenser till Žižek 

 Institution Antal 

1 Litteraturvetenskap 8 

2 Organisationsteori 4 

3 

Sociologi 3 

Engelska 3 

Geografi 3 

4 Kulturvetenskap 2 

5 

Teater, Film, Massmedia 1 

Lingvistik 1 

Internationella relationer 1 

Pedagogik 1 

Marknadsföring 1 

Statsvetenskap 1 

Antropologi 1 

Tyska & ryska 1 

 

Vid en jämförelse med de uppgifter vi fick ur ämneskategoriseringen av tidskrifterna, 

som vi såg i figur 2, är det först och främst frånvaron av ämnet filosofi i tabell 4 som 

behöver kommenteras. För att få en förklaring till denna frånvaro kan vi exempelvis titta 

närmare på de artiklar från år 2010 som i figur 2 klassificerats inom filosofi och studera 

författarna till dessa artiklar. Det visar sig röra sig om 25 författare. Genom sökningar 

på internet kan vi få information om vid vilka institutioner de är verksamma. Resultatet 

presenteras i tabell 5 nedan: 
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Tabell 5. Institutionstillhörighet för författare till artiklar i filosofiska tidskrifter 2010 

Författare Ämne (institution) 

Asenas, Jennifer Kommunikation 

Azeri, Siyaves Filosofi 

Bianchi, Pietro Företagsekonomi 

Burns, Michael O’Neill Filosofi 

Chari, Anita Samhällsvetenskap 

Cohen, Tom Historia och humaniora 

Duy, Lap Nguyen Litteraturvetenskap 

Engels, Jeremy Kommunikationsvetenskap 

Hartelius, E. Johanna Retorik 

Hurst, Andrea Filosofi 

Jones, Campbell Sociologi 

Kenny, Vincent Psykologi 

Korstanje, Maximiliano E. Ekonomi 

Maggio, J. Statsvetenskap 

Mcgee, Kyle Juridik 

Mcgrath, S.J. Filosofi 

Morton, Timothy Engelska 

Norris, Christopher Engelska 

Salzani, Carlo Engelska 

Skof, Lenart Filosofi 

Thaler, Mathias Filosofi 

Toscano, Alberto Sociologi 

Waite, Geoffrey Filosofi 

Van den Eede, Yoni Filosofi 

Vukovic, Katarina Peovic Kulturstudier 

 

Dessa författares institutionstillhörighet kan summeras såhär: 

 

Tabell 6. Institutionstillhörighet för författare till artiklar i filosofiska tidskrifter 

Institution Antal Andel 

Filosofi 8 32% 

Litteraturvetenskap 4 

68% 

Kommunikation 2 

Sociologi 2 

Företagsekonomi 1 

Samhällsvetenskap 1 

Historia 1 

Retorik 1 

Psykologi 1 

Ekonomi 1 

Statsvetenskap 1 

Juridik 1 

Kulturstudier 1 
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I tabell 6 ovan ser vi att av de artiklar som i tabell 2 klassades som ”filosofi” har år 2010 

endast 32% skrivits av forskare som är verksamma vid en filosofisk institution. Detta 

kan betyda att tidskrifter som klassificeras inom ämnet filosofi i hög grad publicerar 

artiklar skrivna av forskare från andra vetenskapliga ämnen. Denna frågeställning ligger 

delvis utanför detta arbetes ramar men bidrar ändå till förståelsen av referenserna till 

Žižek. Vad vi kan säga här är att de flesta av de forskare som refererat till Žižek i 

filosofiska tidskrifter inte är verksamma vid filosofiska institutioner, utan istället vid 

andra institutioner inom humaniora eller samhällsvetenskap. 

4.3.2 Nätverksanalys 

Genom att göra en samförfattaranalys kan vi undersöka eventuella samband mellan de 

som refererar till Žižek. Vi undersöker alltså vilka författare som tillsammans skriver 

artiklar där de refererar till Žižek. 

För att kunna göra en sådan analys börjar vi med att slå samman de årsbaserade 

sökresultaten från Web of Science som vi hade att arbeta med till ett enda 

textdokument. Därefter kan vi använda programmet Bibexcel för att undersöka vilka 

författare som tillsammans skrivit artiklar där de refererar till Žižek. Detta resultat 

sparas som en fil som kan läsas av ett annat program – Pajek (Nooy, Mrvar & Batagelj 

2005). 

Med Pajek kan vi producera nätverksgrafer över vilka författare som skrivit 

tillsammans. Dessa grafer är visuella representationer av nätverk. Noderna representerar 

här forskare. Bågarna representerar att forskarna författat en eller flera artiklar 

tillsammans. 

Eftersom de flesta forskare inte skrivit någon artikel tillsammans med någon annan 

forskare där de refererar till Žižek blir de flesta noder i grafen utan bågar. Nätverket har 

alltså en väldigt låg täthet. Det innebär en nätverksgraf mestadels bestående av noder 

utan bågar, vilket inte är så intressant att visualisera. Det är mer intressant för oss att 

välja ut de delar av nätverket där det finns bågar mellan noderna och titta på dessa. 

Figur 3 nedan visar en del av nätverket bestående av de noder (författare) med flest 

bågar (samförfattande). Nodernas storlek representerar antalet artiklar – ju fler artiklar 

desto större nod. 
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Figur 3. Författare som delat författarskap av artiklar som refererar till Žižek 

 

Författarna i figur 3 kan identifieras med hjälp av källmaterialet och sökningar på 

internet. En sådan analys visar att de nätverkskomponenter vi kan se i figur 3 består av 

följande forskargrupperingar: 

1. Sex organisationsteoretiker verksamma i Storbritannien samt en i 

Nederländerna. 

2. En internationell grupp konstnärer och konstvetare. 

3. En nordamerikansk grupp forskare som skriver om funktionshinder ur ett 

samhällsperspektiv. 

4. En nordamerikansk grupp socialantropologer. 

5. En nordamerikansk grupp företagsekonomer varav åtminstone en har en 

bakgrund som antropolog. 

6. Två nya zeeländare och en kroat som är socialantropolog, etnolog respektive 

litteraturvetare. 

4.4 Dokument 

4.4.1 Vilka dokument citeras? 

Med hjälp av Bibexcel kan vi ta fram en lista över vilka dokument som citerats i de 

artiklar som källmaterialet består av. Dessa läses in i ett exceldokument. I detta fall rör 

det sig om 100.588 rader. Med hjälp av Excels inbyggda sorteringsfunktioner kan man  

först och främst sortera bort samtliga rader där inte Žižek var författare. Då återstår 

1.621 rader. De 15 överst i listan visas i tabell 7: 
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Tabell 7. De dokument som citerats flest gånger 

  Refererat dokument Antal 

1 1989, Sublime Object Ideol 673 

2 1991, Looking Awry Intro J 144 

3 1997, Plague Fantasies 137 

4 1993, Tarrying Negative Ka 124 

5 1999, Ticklish Subject Abs 109 

6 2002, Welcome Desert Real 109 

7 1994, Metastases Enjoyment 88 

8 2006, Parallax View 80 

9 1991, They Know Not What T 72 

10 1992, Enjoy Your Symptom J 70 

11 2000, Fragile Absolute Why 56 

12 1992, Looking Awry Intro J 55 

13 1994, Mapping Ideology 49 

14 2001, Belief 44 

15 1999, Ticklish Subject 42 

 

I tabell 7 över de 15 mest citerade dokumenten kan vi genast identifiera några problem: 

monografier kan vara utgivna i olika utgåvor och tryckta olika år. Post 2 och post 12 i 

tabellen är exempelvis samma monografi med olika tryckår. Vidare är post 5 och post 

15 samma dokument med olika benämningar i källmaterialet. I tabell 8 nedan visas 

några variationer av en enda dokumenttitel för att illustrera problematiken. 
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Tabell 8. Några variationer av en dokumenttitel 

Antal 

förekomster 
Titel 

5 Enjoy Symptom J Laca 

1 Enjoy You Symptom J 

22 Enjoy Your Symptom 

95 Enjoy Your Symptom J 

2 Enjoy Your Symptom L 

1 Enjoy Your Symptoml 

4 Enjoy Your Symptoms 

3 Enjoy Your Sympton J 

1 Enjoy Your Symtpom J 

1 P1, Enjoy Your Symptom 

1 P117, Enjoy Your Symptom J 

1 P118, Enjoy Your Symptom 

1 P126, Enjoy Your Symptom 

1 P133, Enjoy Your Symptom J 

1 P14, Enjoy Your Symptom J 

1 P149, Enjoy Your Symptom J 

1 P158, Enjoy Your Symptom J 

1 P158, Enjoy Your Symptom, P165, Fragile Absolute 

1 P161, Enjoy Your Symptom J 

1 P173, Enjoy 4 Symptom J La 

1 P198, Enjoy Your Symptom 

1 P200, Enjoy Your Symptom J 

1 P202, Enjoy Your Symptom J 

1 P206, Enjoy Your Symptom 

2 P213, Enjoy Your Symptom J 

1 P22, Enjoy Your Symptom J 

1 P39, Enjoy Your Symptom 

1 P4, Enjoy Your Symptom J 

1 P42, Enjoy Your Symptom 

1 P43, Enjoy Your Symptom J 

2 P48, Enjoy Your Symptom J 

1 P51, Enjoy Your Symptom J 

1 P57, Enjoy Symptom J Laca 

2 P69, Enjoy Your Symptom J 

1 P74, Enjoy Your Symptom J 

1 P78, Enjoy Your Symptom 

1 P8, Enjoy Sympton Jacque 

1 P88, Enjoy Your Symptom J 

1 Wilson Q, V16, P124, Enjoy Your Sympton J 

 

För att komma till rätta med dessa problem börjar vi med att ta bort tryckåret ur 

kalkylbladsraden. Därefter slår vi ihop de rader som uppenbarligen rör sig om samma 

dokument. Under detta arbete är det också lämpligt att korrigera de rader där tryckåret 

alldeles uppenbart är felaktigt. Det förekommer även stavfel i dokumenttitlarna. 

Detta arbete är naturligtvis oerhört tidskrävande att utföra när man har med 

hundratusentals rader information att göra, och bör i största möjliga mån automatiseras 

med hjälp av ändamålsenliga textredigeringsprogram eller liknande. 
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När vi dock så småningom på detta sätt slagit ihop samtliga rader som handlar om 

samma dokument kan vi genom att konsultera en bibliografi över Žižeks produktion 

(European Graduate School 2011b) identifiera korrekta titlar och första utgivningsår. De 

15 mest citerade dokumenten presenteras i tabell 9 nedan: 

 

Tabell 9. De dokument som citerats flest gånger, med år och dokumenttyp 

  Titel Antal Andel År Typ 

1 The sublime object of ideology 917 22% 1989 Monografi 

2 
Looking awry : an introduction to Jacques Lacan 

through popular culture 
328 8% 1991 Monografi 

3 
The ticklish subject : the absent centre of political 

ontology 
250 6% 1999 Monografi 

4 
Tarrying with the negative : Kant, Hegel, and the 

critique of ideology (post-contemporary interventions) 
239 6% 1993 Monografi 

5 
Welcome to the desert of the real : five essays on 

September 11 and related dates 
203 5% 2001 Monografi 

6 The plague of fantasies 192 5% 1997 Monografi 

7 
For they know not what they do : enjoyment as a 

political factor 
190 5% 1991 Monografi 

8 
Enjoy your symptom! : Jacques Lacan in Hollywood 

and out 
174 4% 1992 Monografi 

9 
The metastases of enjoyment : six essays on woman 

and causality 
138 3% 1994 Monografi 

10 
The fragile absolute : or, why the christian legacy is 

worth fighting for 
123 3% 2000 Monografi 

11 The parallax view 122 3% 2006 Monografi 

12 Mapping ideology 90 2% 1995 Monografi 

13 Puppet and the dwarf : the perverse core of christianity 64 2% 2003 Monografi 

14 Organs without bodies : on Deleuze and consequences 63 1% 2003 Monografi 

15 Violence : six sideways reflections 60 1% 2008 Monografi 

  Övriga 1052 25%     
 

 

Som synes är samtliga av de 15 mest citerade dokumenten av Slavoj Žižek monografier 

och inte artiklar. Vi har i avsnitt 2 ovan konstaterat att humanister värderar monografier 

högre än artiklar. Sökningen 

Author=(Žižek, s NOT Žižek, su*) AND Document Types=(Article) 

i Web of Science ger som resultat 75 artiklar, vilket innebär att det inte råder brist på 

artiklar av Žižek att citera. Det är alltså inte av det skälet som det inte förekommer 

någon artikel i tabell 9. 

En annan observation vi kan göra är att dessa 15 dokument fått 75% av alla referenser. 

Tabell 9 ovan visar också att den mest refererade monografin, The sublime object of 

ideology, har citerats nästan tre gånger fler än den näst mest citerade. 22% av samtliga 

referenser till Žižek refererar till denna monografi. 

Vi kan notera att det är den äldsta monografin i listan. Sålunda har den varit tillgänglig 

att referera till under längre tid än de andra monografierna. För att ta hänsyn till detta 

kan vi exempelvis dividera antalet referenser med antalet år sedan publicering. Då får vi 

följande resultat: 
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Tabell 10. Antalet referenser per år 

  Titel 

Referenser 

per år sedan 

utgivning 

Pos i 

tabell 8 
Diff 

1 The sublime object of ideology 41,7 1 0 

2 The parallax view 24,4 11 9 

3 
The ticklish subject : the absent centre of political 

ontology 
20,8 3 0 

4 
Welcome to the desert of the real : five essays on 

September 11 and related dates 
20,3 5 1 

5 Violence : six sideways reflections 20,0 15 10 

6 
Looking awry : an introduction to Jacques Lacan through 

popular culture 
16,4 2 -4 

7 The plague of fantasies 13,7 6 -1 

8 
Tarrying with the negative : Kant, Hegel, and the critique 

of ideology (post-contemporary interventions) 
13,3 4 -4 

9 The fragile absolute : or, why the christian legacy is 

worth fighting for 
11,2 10 1 

10 
For they know not what they do : enjoyment as a 

political factor 
9,5 7 -3 

11 Enjoy your symptom! : Jacques Lacan in Hollywood and 

out 
9,2 8 -3 

12 The metastases of enjoyment : six essays on woman and 

causality 
8,1 9 -3 

13 Puppet and the dwarf : the perverse core of christianity 8,0 13 0 

14 Organs without bodies : on Deleuze and consequences 7,9 14 0 

15 Mapping ideology 5,6 12 -3 

 

Kvar på översta plats ligger samma monografi: The sublime object of ideology. Den har 

alltså fått både flest referenser totalt, och flest referenser per år. Det är därför rimligt att 

anta att detta är den mest inflytelserika publikationen i Žižeks produktion. Två nyare 

monografier utmärker sig nu däremot i tabellen genom att ha fått många referenser trots 

att de är relativt nyskrivna: The parallax view och Violence : six sideways reflections. 

4.4.2 Samförekomst 

Ett annat sätt att analysera källmaterialet är att undersöka vilka publikationer av andra 

forskare som ofta finns i samma litteraturlistor som Žižeks publikationer. Vi kan med 

hjälp av Bibexcel ta fram listor över vilka dokument som ofta förekommer i urvalet och 

göra en sammanställning över vilka som ofta finns i samma litteraturlistor. Med hjälp av 

Pajek kan vi sedan skapa en presentation av detta nätverk som består av dokument. 

I nedanstående figur och i tabell 11 är urvalet begränsat till de 50 dokument som 

förekommit oftast i urvalet. 
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Figur 4. Dokument som förekommer i samma litteraturlistor (se även tabell 1) 

 

I figur 4 representerar storleken på noderna antal referenser. Bågarna representerar att 

dokumenten förekommit minst nio gånger i samma litteraturlista. Denna brytpunkt är 
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vald för att tydliggöra klickar av dokument i nätverket. Utan denna brytpunkt hade 

samtliga noder varit förbundna av bågar, och då kunde vi lika bra nöjt oss med tabell 11. 

Med hjälp av Pajek kan vi konstatera att nätverksgrafens täthet är 0,12 och den 

genomsnittliga gradcentraliteten 6,24. Denna information är naturligtvis av måttligt 

intresse om vi inte kan sätta den i ett sammanhang. Ett sådant sammanhang skulle 

kunna vara en jämförelse med ett annat källmaterial som analyserats med samma metod. 

Centralt placerade i nätverksgraden finner vi förutom Žižeks oftast refererade texter tre 

publikationer av den franske psykoanalytikern Jacques Lacan. Det är föga förvånande 

med tanke på att Žižek i sina teorier bygger vidare på Lacans arbete. Strax ovanför 

dessa i grafen finner vi andra arbeten om Lacans teorier. 

Nära dessa kan vi se bågar mellan några arbeten om teorierna kring postmoderniteten av 

David Harvey, Fredric Jameson och Jean-François Lyotard. Harvey och Jameson har 

det gemensamt att de ofta, liksom Žižek, använder sig av referenser till marxistisk teori. 

I figurens nedre del finner vi Michael Hardts Empire. Hardt är även redaktör för South 

Atlantic Quarterly som vi i tabell 2 såg var en av de tidskrifter som publicerat flest 

artiklar med referenser till Žižek. Empire är i grafen placerad i närheten av publikationer 

av Giorgio Agamben, Alain Badiou samt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (som är 

medförfattare till dokumentet på plats 6 i tabell 11 nedan), forskare som utmärkt sig 

genom sin radikala samhällskritik. 

Vi kan även lägga märke till bågarna mellan Žižeks skrifter och monografier av de tre 

forskarna Homi Bhabha, Edward Said och Benedict Anderson vars forskning handlat 

om postkolonialism och nationalism, ofta ur ett icke-europeiskt perspektiv. 

De enda dokument som inte har en båge till ett dokument som Žižek skrivit är den 

bulgarisk-franska psykoanalytikern Julia Kristevas Powers of horror : an essay on 

abjection samt italienaren Giorgio Agambens State of Exception. 

17 av de 50 dokumenten är skrivna av Žižek. 

De dokument som förekommer i figur 4 presenteras här även i tabellform: 
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Tabell 11. Dokument med flest referenser 

 Författare, Titel (förkortad) Antal referenser 

1 Zizek S, Sublime Object Ideol 744 

2 Lacan J, Ecrits 286 

3 Zizek S, Looking Awry Intro J 220 

4 Lacan J, 4 Fundamental Concep 189 

5 Zizek S, Plague Fantasies 150 

6 Laclau E, Hegemony Socialist S 146 

7 Zizek S, Tarrying Negative Ka 136 

8 Zizek S, Ticklish Subject Abs 136 

9 Butler J, Gender Trouble 120 

10 Zizek S, Welcome Desert Real 119 

11 Anderson B, Imagined Communities 114 

12 Zizek S, They Know Not What T 103 

13 Zizek S, Metastases Enjoyment 101 

14 Zizek S, Enjoy Your Symptom J 97 

15 Hardt M, Empire 96 

16 Bhabha H, Location Culture 91 

17 Agamben G, Homo Sacer Sovereign 90 

18 Jameson F, Political Unconsciou 84 

19 Zizek S, Parallax View 83 

20 Jameson F, Postmodernism Cultur 77 

21 Lyotard J, Postmodern Condition 74 

22 Said E, Orientalism 73 

23 Butler J, Bodies Matter Discur 70 

24 Copjec J, Read My Desire Lacan 67 

25 Harvey D, Condition Postmodern 66 

26 Zizek S, Fragile Absolute Why 64 

27 Benjamin W, Illuminations 56 

28 Zizek S, Mapping Ideology 55 

29 Foucault M, Hist Sexuality, V1 54 

30 Hegel G, Phenomenology Spirit 53 

31 Derrida J, Specters Marx State 53 

32 Laclau E, New Reflections Revo 52 

33 Zizek S, Ticklish Subject 51 

34 Kristeva J, Powers Horror Essay 50 

35 Althusser L, Lenin Philos Other E 49 

36 Derrida J, Writing Difference 48 

37 Badiou A, Ethics Essay Underst 48 

38 Butler J, Contingency Hegemony 46 

39 Fink B, Lacanian Subject Lan 46 

40 Zizek S, Tarrying Negative 45 

41 Zizek S, Organs Bodies Deleuz 44 

42 Zizek S, Belief 44 

43 Zizek S, Puppet Dwarf Pervers 44 

44 Evans D, Intro Dict Lacanian 44 

45 Foucault M, Discipline Punish Bi 43 

46 Lacan J, Ethics Psychoanalysi 42 

47 Agamben G, State Exception 42 

48 Silverman K, Male Subjectivity Ma 42 

49 Deleuze G, Difference Repetitio 41 

50 Bourdieu P, Outline Theory Pract 41 
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5 Slutsatser och diskussion 
Vi har i denna undersökning sett att och hur antalet referenser till Žižek ökat från ett 

tiotal per år i början på 1990-talet till hundratals per år under 2000-talet. 

Vi har sett vilka tidskrifter referenserna till Žižek oftast kommer från, vilka länder dessa 

tidskrifter ges ut i samt vilka ämneskategorier tidskrifterna tillhör. Den vanligaste 

kategorin är litteraturvetenskap och den tidskrift som har flest artiklar med referenser till 

Žižek är Cultural Critique som ämnesklassificerats inom transdisciplinär humaniora och 

ges ut i USA. 

Vidare kunde vi klargöra vilka författare som oftast refererade Žižek och vilka 

institutioner och länder dessa är verksamma vid. Vi kunde också identifiera några 

grupper av forskare som skrivit artiklar tillsammans där de refererar till Žižek. Flest 

referenser hade den brittiske organisationsteoretikern Christian De Cock. Vanligast 

institutionstillhörighet för de forskare som hade flest referenser till Žižek är dock 

litteraturvetenskap. 

Vi kunde klargöra vilka av Žižeks publikationer som oftast refereras. Vidare kunde vi 

konstatatera vilka dokument som oftast refereras i samma litteraturlistor. I en 

nätverksgraf kunde vi identifiera grupper av dokument som behandlar likartade ämnen. 

Av Žižeks publikationer är det monografin The sublime object of ideology som oftast 

refereras, både avseende totalt antal referenser och när vi räknade referenser per år 

sedan utgivning. Samtliga av Žižeks 15 oftast refererade publikationer är monografier. 

Vad gäller andra forskares publikationer som ofta förekommer i samma litteraturlistor 

som Žižeks, kan vi nämna Jacques Lacans Ecrits och The four fundamental concepts of 

psychoanalysis, Ernesto Laclau och Chantal Mouffes Hegemony and socialist strategy : 

towards a radical democratic politics och Judith Butlers Gender trouble : feminism and 

the subversion of identity. 

Därmed har vi fått svar på de frågeställningar denna undersökning ställde upp gällande 

Slavoj Žižek. Då kvarstår frågorna kring hur lämplig metoden var och om det gick att 

identifiera några speciella problem. Detta besvaras i diskussionen nedan. 

Eftersom jag på grund av databasernas innehåll valt att begränsa källmaterialet till 

vetenskapliga publikationer i artikelform blir också den bild vi kan teckna av 

vetenskapernas förhållningssätt till Žižek begränsad till den som publicerats i den 

formen. Eftersom man inom humaniora ofta publicerar sin forskning i monografiform 

måste vi ta detta i beaktande när vi analyserar resultaten. Det resultat vi fått är utifrån 

det källmaterial databaserna erbjudit. 

Databasernas bristande täckning av humaniora och icke-engelskspråkiga publikationer 

är därmed ett stort hinder i en undersökning som denna. Källmaterialets bristande 

täckning är enligt min mening det största teoretiska problemet. 

Jag uppfattade det felaktigt formaterade källmaterialet som det största enskilda 

problemet i det praktiska arbetet med att utföra den bibliometriska analysen. Poängen 

med metoderna är att de behandlar stora mängder data. Stora mängder felformaterad 

data blir mycket tidskrävande att korrigera, om man inte har resurser att automatisera 

detta arbete. 

Det är min uppfattning att vi fått fram information som visar att vi med dessa metoder 

kan få en relevant men ofullständig bild av hur Žižeks forskning vunnit inflytande, trots 

de problem som nämnts ovan. Just denna bild hade varit mycket svår att få med andra 

metoder. Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna bild inte är fullständig. Metodernas 
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och materialets begränsningar måste tas i beaktande, och resultaten måste kompletteras 

med bland annat kvalitativa undersökningar om vi vill få ett mer heltäckande resultat. 

Det är min misstanke att förändringar i institutionernas anslagsfördelningsmetoder 

föranleder förändringar i även humanisters publiceringsbeteende. Detta har sin 

bakgrund i en allt mer utbredd fokusering inom alla samhälleliga verksamheter på 

resultat som kan rapporteras på ett sätt som gör att de kan mätas och jämföras. Allt fler 

akademiska institutioner ställs inför kravet att kunna presentera mätbara resultat av sin 

verksamhet. Detta gäller även institutioner inom humaniora. Som exempel kan nämnas 

humaniorainstitutionerna vid Stockholms universitet. Där har andelen publikationer som 

är artiklar ökat från 16% till 22% mellan 2007 och 2010 (Ahlgren 2008, 2009, 2010, 

2011). Detta ser ut som en anpassning inom humaniora till ett publiceringsbeteende som 

utvecklats inom naturvetenskaperna. Om denna anpassning fortsätter innebär det 

rimligen även att de problem som beror på skillnader i publiceringsbeteende kommer att 

minska vid analyser av publikationer inom humaniora. 

Slutligen är det enligt min mening rimligt att hysa förhoppningar om att databasernas 

innehåll kommer att fortsätta utvecklas med tiden, för att möta de krav som de 

bibliometriska evalueringarna ställer. Därmed skulle de problem som handlar om 

bristande täckning av humaniora i databaserna komma att minska i betydelse. 

Med detta är samtliga av undersökningens frågor besvarade. 
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6 Förslag på uppföljande forskning 

6.1 Exemplet Slavoj Žižek 

Vi har konstaterat att tidskrifter som klassificerats inom ämneskategorin filosofi 

publicerar många artiklar skrivna av forskare som inte är verksamma vid filosofiska 

institutioner. Men hur ser det ut med artiklarnas innehåll? Publicerar tidskrifter som 

klassificerats inom litteraturvetenskap artiklar vars innehåll bättre skulle kunna 

klassificeras exempelvis som historia eller sociologi? En sådan undersökning skulle 

behöva göra ämnesklassificeringar av ett urval artiklar ur ett urval tidskrifter ur en eller 

flera ämneskategorier. 

Finns det samband mellan tidskrifters ämneskategori och vilka av Žižeks dokument som 

citeras? Detta kan undersökas genom att sortera ut artiklar ur tidskrifter i en 

ämneskategori i taget och titta på vilka dokument de refererar till. 

Kan man notera skillnader i vilka sidor eller avsnitt i Žižeks publikationer som forskare 

från olika forskningsfält refererar till? Finns det sådana skillnader mellan tidskrifter från 

olika ämnesområden? Detta skulle kunna undersökas med den metod som Hammarfelt 

använt vad gäller referenser till Walter Benjamins publikationer (Hammarfelt 2011a). 

Finns det samband mellan tidskrifters ämneskategori och vilka dokument som citeras? 

Hur detta skulle kunna undersökas har beskrivits ovan. 

Hur ser det ut om man tittar på citeringsmängden per dokument? Är den ökning av 

antalet referenser till Žižek som vi påvisat i avsnitt 4.1 generell för hela hans 

produktion, eller ökar referenserna till vissa av hans publikationer mer. Minskar antalet 

referenser till någon av hans publikationer? Detta kan upptäckas genom att göra om 

undersökningen i avsnitt 4.4.1 ovan men begränsa sökningarna till ett år i taget. 

Hur skulle resultatet se ut om vi inte begränsade urvalet till artiklar? En sådan 

undersökning skulle med nödvändighet behöva använda databaser som inkluderar 

information om referenser från monografier, vilket exempelvis Google Scholar gör. 

6.2 Bibliometri och humaniora 

Hur ser en liknande undersökning ut baserad på material från Google Scholar? Truex, 

Takeda och Cuellar räknar upp ett antal fördelar de anser att källmaterial från Google 

Scholar har framför material från Web of Science och Elseviers Scopus (Truex, Takeda 

och Cuellar 2009, s. 570). En jämförande undersökning baserad på citeringsdata från 

Google Scholar skulle kunna göras med hjälp av analysverktyget Publish or perish 

(Harzing 2010). 

På samma sätt skulle vi kunna undersöka vad vi skulle få för resultat om vi inte 

begränsade källmaterialet till det engelska språket. Är databasernas täckning av 

tidskrifter på andra språk tillräckligt stor för att ge intressanta resultat? 

Har jag rätt i mina misstankar att publiceringsbeteendet bland forskare verksamma inom 

humaniora håller på att förändras på grund av krav på mätbara forskningsresultat? För 

att få svar på detta skulle både kvalitativa och kvantitativa metoder kunna användas. 

Förändrade publiceringsbeteenden skulle kunna beläggas med bibliometriska analyser 

av olika humanistiska forskningsfält, liknande de som gjorts vid Stockholms universitet 

(Ahlgren 2008, 2009, 2010, 2011). Intervjuer med forskare och institutionsledare samt 

studier av riktlinjer skulle kunna klargöra åtminstone delar av bakgrunden till en 
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eventuell sådan förändring. En sådan undersökning skulle bland annat kunna studera 

citeringsmotiv och jämföra med den tidigare refererade undersökningen kring detta av 

Moberg (2010). 
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