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Abstract:  The aim of this thesis is to use the bibliometric method author  
                                            cocitation analysis (ACA) and investigate the cognitive struc-  
                                            ture in a research field, which is called the intellectual base. The  
                                            research field in this investigation is social psychology. The main  
                                            question is: what is the nature of the cognitive structure, which   
                                            contains of the intellectual base. This question is divided in two 
                                            sub questions: 
 
                                             • Which are the most prominent authors in the research field? 
 
                                             • Which sub areas, based on groups of the most cocited authors in  
                                             the research field, can be identified? 
 
                                             An investigation with ACA is used to describe the general exper- 
                                             ience of consensus of later authors in a research field. It is assum- 
                                             ed that if two authors are cited cumulatively together (cocited),   
                                             it’s an indication of an intellectual relationship between them. 
 
                                             The investigation is made by gathering data from ISI’s database    
                                             SSCI from the period 1999-2007. The authors with most cocita-                            
                                             tions in the field during this period were identified and considered  
                                             the most prominent authors in the field. These author cocitation                            
                                             frequencies were analysed with MDS-techniques and visualised                 
                                             in a map in two dimensions. Three sub areas of the research field  
                                             were then identified, based on groups of authors on the map and 
                                             their subject matter: 
                                             
                                             Sub area 1: Theories about social cognition 
                                             Sub area 2: Theories about emotions and social influence 
                                             Sub area 3: Theories about characteristic feature (trait) 
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1. Inledning 
 
Kunskap som fenomen har alltid fascinerat människan. Detta kan bero på att det varit svårt att 
exakt definiera hur den är beskaffad även om det funnits och finns många teorier som försökt 
förklara kunskapens natur. I och med att kunskap formaliseras i vetenskaplig litteratur är vissa 
aspekter av den mätbara och kan analyseras. Ett forskningsfält som använt den vetenskapliga 
publiceringsverksamheten för analys av strukturer inom vetenskaplig kunskap är bibliometrin. 
Det som undersöks är ofta de referenser som getts till annan litteratur, citeringarna. Det är 
dock viktigt att vara medveten om att bibliometriska metoder bara återger just det som är 
ambitionen att undersökas med dessa metoder, statistiska fakta om publikationer. Metoderna 
kan sägas ge indikationer om vetenskaplig verksamhet som kan vidareutvecklas av andra, mer 
kvalitativa, metoder.  
 
Ambitionen med uppsatsen är att göra en undersökning med den bibliometriska metoden för- 
fattarcociteringsanalys (author co-citation analysis (ACA)). Det forskningsfält som jag ska 
analysera med denna metod är socialpsykologi. Inom ACA antas det att om två författare cit- 
eras tillsammans av författare så är det en indikation på att de har någon form av intellektuell 
relation till varandra. Genom att kartlägga ett antal författare inom ett forskningsfält går det 
att få en indikation om den kognitiva struktur som kallas den intellektuella basen. Den intell- 
ektuella basen är kortfattat den korpus av litteratur som innehåller de teorier, analysverktyg 
och fakta som utgör en logiskt sammanhängande bas inom ett forskningsfält och som senare 
författare inom det aktuella forskningsområdet använder och citerar i sin egen litteratur.1 
Forskningsfältet socialpsykologi valdes eftersom jag tidigare studerat psykologi där social- 
psykologi är ett delområde. Detta gör att jag åtminstone har en liten inblick i områdets veten- 
skapliga struktur. I bibliometrisk litteratur poängteras det ofta att det är bra med en kännedom 
om det fält som ska undersökas. Detta på grund av att det resultat som fås fram i undersök- 
ningen måste genomgå en tolkning och sättas in i sitt sammanhang. Forskningsfältet social- 
psykologi har inte blivit undersökt i lika stor omfattning som exempelvis biblioteks- och in- 
formationsvetenskap. Bland annat har ett antal uppsatser från BHS genom åren innehållit 
analyser med ACA av detta forskningsfält. Det skulle därför vara intressant att göra en analys 
av ett annat forskningsfält än just detta. Socialpsykologi som forskningsfält är också intressant 
eftersom det liksom biblioteks- och informationsvetenskap i högsta grad är tvärvetenskapligt 
med influenser från en rad andra forskningsfält och följaktligen borde kunna uppvisa en varia- 
tion av delområden som arbetar med olika teman. 
     
1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den kognitiva strukturen inom forskningsfältet soc- 
ialpsykologi med den bibliometriska metoden ACA. Utförandet av ACA kommer att följa den 
arbetsgång som Katherine McCain använt i en teknisk översikt över just ACA.2 Det material 
som undersökningen baseras på kommer att hämtas från Institute for Scientific Information 
(ISI) och databasen Social Science Citation Index (SSCI).  
 
För att uppnå detta syfte kommer följande frågeställning att användas; hur är den kognitiva 
struktur som utgör den intellektuella basen inom forskningsfältet socialpsykologi beskaffad? 
 

                                                 
1 Cole, Stephen 2000. The role of journals in the growth of scientific knowledge. Ingår i Cronin, Blaise & 
Atkins. H. B. (eds.). The Web of knowledge – A festschrift in honor of Eugene Garfield. s. 109. 
2 McCain, Katherine W. 1990. Mapping authors in intellectual space: A technical overview.  
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Denna frågeställning kan delas upp i två underavdelningar; 
 
• Vilka är de mest betydelsefulla författarna inom forskningsfältet? 
 
• Vilka delområden grundat på grupperingar av dessa författare kan identifieras inom 
forskningsfältet? 
 
1.2. Avgränsningar 
 
Denna uppsats har som ambition att undersöka forskningsfältet socialpsykologi med den bib- 
liometriska metoden ACA. ACA är en av flera bibliometriska metoder och beskriver det om- 
råde av den kognitiva strukturen inom ett forskningsfält som utgör den intellektuella basen. 
Det finns även andra bibliometriska metoder som till exempel bibliografisk koppling. Denna 
metod beskriver den kognitiva struktur inom forskningsfält som kallas forskningsfronten. 
Dessa båda metoder och deras förhållande till varandra kommer att beskrivas i avsnitt 2.3.1. 
Den intellektuella basen och forskningsfronten kommer att beskrivas i avsnitt 1.4. 
 
Det material som analysen kommer att grundas på kommer att hämtas från ISI:s databas 
SSCI. Denna databas har inte någon fullständig representation av forskningsfältets litteratur. 
Databasen innehåller framförallt artiklar vilket begränsar de dokument som kommer att finnas 
med i materialet. De anses också bland annat ha en överrepresentation av västerländsk och 
framförallt anglosaxisk litteratur. Detta medför att de flesta artiklar i studien kommer att vara 
på engelska och de flesta författare kommer att vara från USA eller Europa. En presentation 
av ISI:s databaser samt den aktuella databasen samt övergripande tekniska begräsningar kom- 
mer att ges i avsnitt 2.2.1.1 och 2.3.2.1. 
 
Det urval av artiklar vars citerade författare används som analysmaterial är artiklar skrivna in- 
om en tidsram av år 1999-2006. Dokumenttypen artiklar valdes då det är en vanlig form att  
sprida vetenskapliga bidrag och därför ofta används i bibliometriska studier. Det antal förfat- 
tare som utgör studiens population är 75 stycken. Detta urval har gjorts för att ha ett storleks- 
mässigt hanterbart och relativt aktuellt material. 
 
Enligt McCain är det lämpligt att tillfråga initierade forskare inom det aktuella forskningsfält- 
et för tolkning och validering av de resultat som fås fram.3 Det har i denna undersökning inte 
gjorts eftersom det dels ansågs att ett sådant förfarande skulle ta för mycket tid i anspråk samt 
att aktuella forskare kan vara svåra att få tag på. Istället kommer litteratur inom fältet samt 
information från Internet i form av författarnas hemsidor, där sådan finns, och artiklar om de 
berörda författarna att huvudsakligen användas. 
  
1.3. Begreppsdefinitioner  
 
Här kommer en del centrala begrepp inom bibliometri att definieras då jag tror att det kan ge 
en djupare förståelse av uppsatsens innehåll. 
 
 
 
 
 
                                                 
3 McCain 1990. s. 441. 
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Citeringar och referenser 
 
Citering och referens är viktiga analysenheter inom bibliometriska undersökningar eftersom 
de är de formella, explicita länkarna mellan dokument.4 Att referera och att använda citeringar 
är en del i den hänvisningspraxis som finns inom den vetenskapliga traditionen. Det är i denna 
tradition kutym att forskare hänvisar till den tidigare litteratur som de på något sätt använder i 
sitt eget arbete. Dessa hänvisningar gör det sedan möjligt att identifiera tidigare forskares kon- 
cept, metoder, utrustning med mera som inspirerat den senare forskaren till färdigställandet av 
en egen artikel.5 Hänvisningen som sådan ska sedan finnas i den vetenskapliga texten och det 
ska angivas i källförteckningen eller i fotnoter vilken den refererade källan är.6 
 
Skillnaden mellan begreppen citering och referens kan ibland vara otydlig och det kan därför 
vara motiverat att ge en kort framställning av skillnaden mellan dessa. Skillnaden mellan re- 
ferens och citering ligger i att en referens är det uppmärksammande som ett dokument ger till 
ett annat dokument. En citering är istället det uppmärksammande som ett dokument istället 
får av ett annat dokument.7 Det finns här en skillnad i riktning tidsmässigt. När ett dokument 
ger en referens till, det vill säga, refererar till eller citerar ett annat dokument, går detta 
tillbaka till ett annat dokument som funnits tidigare. När ett dokument istället får en citering, 
pekar detta istället framåt tidsmässigt mot det dokument som gett denna citering, det doku- 
ment det blir citerat av. Detta kan illustreras på följande sätt; 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          tid 
                
               : betyder ”refererar till” eller ”citerar”. 
               
               : betyder ”är citerad av”. 
 
1 är här ett dokument som är en referens i referenslistan hos dokument 2 och 3 och dokument 
1 har en citering från dokument 2 och 3. 
 
Figur 1. Skillnaden mellan begreppen referens och citering. Fritt efter figur av Egghe & Rousseau.8 

 

                                                 
4 Garfield, Eugene 1979a. Citation indexing: Its theory and application in science, technology and humanities. s. 
1. 
5 Egghe, Leo & Rousseau, Ronald 1990. Introduction to informetrics: Quantitative methods in library, documen- 
tation and information science. s. 204. 
6 Kärki, Riita & Kortelainen, Terttu 1998. Introduktion till bibliometri. s. 10. 
7 Egghe & Rousseau 1990. s. 204. 
8 Ibid. s. 204. 
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Författare - Oeuvre 
 
Begreppet författare har i bibliometriska undersökningar en annan betydelse än den som van- 
ligen tillskrivs det. Vid användning av en författares namn som analysenhet i dessa undersök- 
ningar menas vanligen det som kallas oeuvre. Med detta menas hela den korpus som utgör en 
persons vetenskapliga produktion. Ett författarnamn representerar här alltså hela sitt författar- 
skap, inte själva personen i sig eller ett enskilt verk av författaren.9 I realiteten är det ofta så 
att en författare har en bredd i sin produktion som sträcker sig över flera teman eller delom- 
råden inom en vetenskaplig disciplin. En avgränsning brukar då göras av begreppet oeuvre så 
att den innefattar den del av en författares produktion som finns inom det ämnesområde som 
är aktuellt för undersökningen.10  
 
Intellektuell bas och forskningsfront 
 
Den intellektuella basen är den korpus av dokument som senare dokument inom ett specifikt 
forskningsfält ger referenser till.11 Dokument i den intellektuella basen kopplas samman efter- 
som det indikerar på likhet mellan dokument att senare dokument valt att citera dem tillsam-
mans. Ju fler gånger dokument samciteras desto mer lika anses de vara.12 Ett forskningsfälts 
intellektuella bas är de dokument som senare författare anser utgör dess intellektuella kärna. 
Dessa dokument innehåller den samling teorier, analytiska tekniker och fakta som utgör forsk- 
ningsområdets konsensus.13 
    
Forskningsfronten är den grupp av dokument där ny kunskap skapas. De dokument som här 
åsyftas är de som av en konsensus inom ett aktuellt forskningsfält blivit accepterade ifråga om 
att ha bidragit med substantiell kunskap.14 Det är dessa dokument inom ett givet forsknings- 
fält som citerar de tidigare dokument som utgör den intellektuella basen.15 Forskningsfronten 
anses kunna kopplas samman eftersom vetenskaplig forskning anses vara en specificerad före- 
teelse och om dokument citerar samma litteratur borde de arbeta med samma typ av problem. 
Givandet av referenser är sålunda en indikation på likhet. Ju högre frekvens av referenser som 
två dokument har gemensamt, ju mer lika anses de vara.16   
 
Den intellektuella basens och forskningsfrontens strukturer kan sägas vara spegelbilder av 
varandra eftersom det tenderar att vara så att de mest samciterade dokumenten i den intellekt- 
uella basen är de starkaste länkarna som binder samman de citerande dokumenten som delar 
det största antalet av citerade dokument.17 
 
Jag kommer i min undersökning att använda analysenheten författare istället för dokument. 
 
 
 
                                                 
9 White, Howard D. & Griffith, Belver C. 1981. Author cocitation: A literature measure of intellectual structure. 
s. 163. 
10 Kärki & Kortelainen 1998. s. 15. 
11 Persson, Olle 1991. Forskning i bibliometrisk belysning. s. 57f. 
12 Persson, Olle 1994. The intellectual base and research front of JASIS 1986-1990. s. 31. 
13 Cole 2000. s. 109. 
14 Ibid. s. 110. 
15 Persson 1991. s. 58. 
16 Persson 1994. s. 31 och 35. 
17 Ibid. s. 36. 
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1.4. Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sju avsnitt.  
 
I avsnitt 2 ges en teoretisk bakgrund till metoden ACA. Beskrivningen av bakgrunden inleds 
med en kort introduktion till forskningsfältet bibliometri, därefter beskrivs kortfattat den vet-
enskapliga kommunikationen och hur den analyseras med bibliometriska metoder, citeringars 
betydelse, ISI:s citeringsdatabaser, citeringsanalys, cociteringsanalys och citeringsanalysens 
begränsningar. I detta avsnitt ges också en kortfattad beskrivning av forskningsfältet social- 
psykologi. Därefter beskrivs i avsnitt 3 tidigare forskning inom området i form av en 
presentation av fyra centrala artiklar där ACA används som metod. Avsnittet är främst ämnat 
att ge en beskrivning av det praktiska förfarandet vid en ACA. Här beskrivs hur tidigare 
författare i strukturerat och använt ACA som metod samt vilka resultat som framkommit vid 
dessa studier. De artiklar som här redovisats kommer att ge en grund för hur metoden kommer 
att användas och resultaten från dessa kommer att där det är aktuellt att jämföras med 
resultaten som framkommer i denna studie. Detta avsnitt kan anses vara ett komplement till 
det föregående avsnittet som istället ger en mer teoretisk bakgrund. 
 
Avsnitt fyra är ett metodkapitel, där beskrivs de verktyg som använts vid min användning av 
ACA för att ge en bättre förståelse för den praktiskt företagna analysen. Där beskrivs sedan 
hur den praktiska undersökningen gått till samt en beskrivning av momentet tolkning och vali-
dering av de framkomna resultaten. Resultaten av analysen kommer sedan att beskrivas i av- 
snitt fem. Här redovisas de resultat som framkommit vid databehandlingen. Detta avsnitt följs 
av en diskussion av de resultat som framkommit vid den utförda analysen.  I avsnittet ges ock- 
så förslag till vidare forskning. Avsnitt sju utgör slutligen en sammanfattning av uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

2. Teoretisk bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer en teoretisk bakgrund att ges för att ge en grund till den praktiska 
undersökningen. Först kommer en allmän kortfattad introduktion till forskningsfältet biblio- 
metri, vilket följs av en beskrivning av dess huvudsakliga studieobjekt, den vetenskapliga 
kommunikationen och de explicita markörerna på kommunikation mellan författare, det vill 
säga citeringar samt de flesta bibliometriska undersökningars källa till material ISI:s citerings- 
databaser. Efter att ha fått denna grund för metoden i sig beskrivs citeringsanalysen i allmän- 
het och cociteringsanalysen i synnerhet samt citeringsanalysens begränsningar. Forsknings- 
fältet socialpsykologi beskrivs avslutningsvis kortfattat. 
 
2.1. Bibliometri   
 
Termen bibliometri skapades 1969 av Alan Pritchard och ersatte det mer otympliga begreppet 
statistisk bibliografi som myntats av David Hulme. Bibliometri kan sägas vara en utvecklad 
hybrid mellan bibliografisk och statistisk verksamhet. Pritchard definierade bibliometri som 
“tillämpningen av matematiska och statistiska metoder på böcker och andra kommunikations-                
metoder“. Han menade att genom beräkning och analys av den skriftliga kommunikationens 
olika delar går det att belysa dess karaktär samt vetenskapens utveckling i den utsträckning 
den grundas på skriftlig kommunikation.18 Bibliometrin kan således definieras som kvantita- 
tiva analyser av främst vetenskaplig litteratur19, där det främsta målet är att beskriva den vet- 
enskapliga utvecklingen.20 
 
Bibliometri är enkelt uttryckt konsten att räkna eller mäta böcker. Dock är det så att biblio- 
metri egentligen kan kallas artikelmetri då det främst är artiklar som är analysobjekt. Dessa är 
lättare att analysera då de är lättillgängliga samt väl beskrivna i de befintliga databaserna.21  
 
Andra begrepp som brukar användas i istället för bibliometri är till exempel informetri och 
scientometri. Informetrin har en vidare betydelse och innefattar studier av alla områden där 
information används. Scientometri undersöker vetenskapliga förhållanden med bibliometriska 
metoder. Vetenskap brukar här innebära naturvetenskaplig vetenskap och brukar utesluta de 
samhällsvetenskapliga vetenskaperna.22 Utöver dessa begrepp har det på 90-talet tillkommit 
begrepp som cybermetri och webometri. Dessa begrepp undersöker förhållanden och struk- 
turer på Internet och webben.23 
 
I uppsatsen kommer begreppet bibliometri att användas eftersom det kan anses vara det be- 
grepp som bäst betecknar den undersökning som kommer att genomföras. En undersökning av 
ett samhällsvetenskapligt forskningsfält, som grundar sig på vetenskapliga publikationer och 
undersöks kvantitativt. 
 

                                                 
18 Pritchard, Alan enligt Ginman, Mariam 1986. Bibliometri. s. 2f. 
19 Bibliometrin undersöker, som Kärki & Kortelainen påpekar, publikationer, vilka inte alltid behöver vara vet-
enskapliga. I praktiken är det dock så att den största delen av den bibliometriska forskningen är analyser av vet- 
enskaplig kommunikation. Se Kärki och Kortelainen 1998. s. 4f. 
20 Kärki & Kortelainen 1998. s. 1. 
21 Persson, Olle 2006b. Bibliometri - Aktuella trender. s. 107. 
22 Diodato, Virgil 1994. Dictionary of bibliometrics. s. ix. 
23 Borgman, Christine L. & Furner, Jonathan 2002. Scholarly communication and bibliometrics. s. 2. 
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Bibliometrin är ett tvärvetenskapligt ämne och kan sägas befinna sig mellan natur och sam- 
hällsvetenskaperna.24 Den anses ha utvecklats inom informationsforskning och har därefter 
anammats inom ämnesområden som sociologi, historia och psykologi. Inom naturvetenskapen 
har bibliometri också länge varit en analysmetod. Derek J. De Solla Price, en förgrundsgestalt 
inom bibliometrin, som själv var fysiker ville skapa ”en hård samhällsvetenskap” som med 
exakta metoder kunde undersöka den vetenskapliga informationen samt dess spridning.25 
 
Riitta Kärki & Terttu Kortelainen menar att inom bibliometrin undersöks främst fyra dimen- 
sioner av den vetenskapliga kommunikationen; producenter, produkter, begrepp och källcit- 
eringar. En bibliometrisk undersökning kan ha en eller flera av dessa dimensioner som ana- 
lysenhet/er.  
 
Producenter av kommunikation kan här bestå av både enskilda som grupper av författare eller 
grupper som forskningsgrupper, institutioner, forskningsområden eller länder. Producenterna 
kan undersökas både utifrån sin roll som avsändare och som mottagare av vetenskaplig kom- 
munikation.   
 
Produkter är den formella kommunikation som produceras och kan bestå av enskilda bidrag 
som artiklar, konferensbidrag, böcker, eller samlingar av dessa som tidskrifter eller 
konferensrapporter.  
 
Begrepp är här författarnas egna skapade termer i titlar och texter och indexeringstermer och 
klassifikationskoder är begrepp som skapats för att ge en beskrivande bild av dokumenten.  
 
Källciteringar är de referenser som getts till andra dokument eller citeringar som tagits emot 
av andra dokument.  
 
Det är viktigt att påpeka att man med bibliometriska metoder inte anser det meningsfullt att 
undersöka enskilda objekt som exempelvis en enskild författare utan undersökningarna gäller 
istället samlingar av objekt som till exempel hela forskningsfält. Detta beror på att dessa met- 
oder kräver ett tillräckligt stort material för att ge statistiskt relevanta resultat.26 
 
Bibliometriska undersökningar bygger som sagt på statistiska analyser av vetenskaplig littera- 
tur. Det har ansetts att matematiska verktyg är ett bra medel för att beskriva och analysera de 
komplexa nätverk som finns inom vetenskaplig kommunikation.27 Det har därför genomförts 
empiriska studier vilka kunnat fastställa ett antal allmängiltiga lagar som matematiskt beskriv- 
er olika företeelsers frekvensfördelning. De mest kända och använda bibliometriska lagarna 
är; Bradfords lag, Lotkas lag och Zipfs lag.28 Det har visat sig att dessa olika företeelsers 
slumpmässiga spridning av objekt inom ett givet område ofta visar på regelbundna mönster av 
koncentration och utspriddhet.29  
 
Bradfords lag uttrycker det mönster med vilket vetenskapliga tidskrifter publicerar artiklar. 
Denna lag visar att liten mängd tidskrifter inom ett givet forskningsfält publicerar ett stort 

                                                 
24 Ginman 1986. s. 11. 
25 Kärki & Kortelainen 1998. s. 2. 
26 Ibid. s. 1 och 10. 
27 Glänzel, Wolfgang 2003. Bibliometrics as a research field – A course on theory and application of 
bibliometric indicators. s. 17. 
28 Ginman. s. 3f. 
29 White, Howard D. & McCain, Katherine W. 1989. Bibliometrics. s. 125. 
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antal relevanta artiklar under ett givet tidsintervall. De utgör så kallade kärntidskrifter. Den 
övriga stora mängden av tidskrifter publicerar resterande artiklar som finns inom forsknings- 
fältet. Bradford visar att tidskrifterna kan delas in i olika zoner. De tidskrifter som publicerar 
mest artiklar finns i den zon som utgör själva kärnan av publiceringsproduktionen. De tid- 
skrifter som publicerar näst mest artiklar finns i zonen utanför denna och så vidare.  
 
Lotkas lag gäller vetenskaplig produktivitet. Lagen visar att en liten procent författare står för 
en stor procent av antalet producerade artiklar inom ett forskningsfält. Detta uttrycks som att 
antalet författare till n publikationer i en aktuell population är 1/n2 av antalet författare som 
producerar en publikation.    
 
Zipfs lag gäller föredelningen av ord i en text. Denna lag visar att om antalet ord som före- 
kommer i en text antas vara x så är antalet ord som förekommer n gånger 1/n2 av x, om de 
vanligaste orden räknas bort.30 
 
2.2. Vetenskaplig kommunikation 
 
Den vetenskapliga kommunikationen kan vara av informell eller formell natur. Med informell 
kommunikation menas inofficiell kommunikation medan det med formell kommunikation 
främst avses officiell informationsöverföring.31 Den informella kommunikationen är främst en 
verbal form av förmedling av information såsom diskussioner med kollegor, föredrag, kontak-
ter i samband med konferenser, med mera. Den formella kommunikationen är däremot främst 
skriftlig och förmedlas genom rapporter, avhandlingar, böcker med mera. 32 Inom naturveten- 
skaplig och teknisk forskning är vanligen tidskriftsartikeln den viktigaste kanalen för spridan-
det av kunskap medan det oftast anses ha mindre betydelse inom humanistisk och samhällsve-
tenskaplig forskning där exempelvis monografier är en vanlig kanal.33 Vad det gäller den ve-
tenskapliga kommunikationen inom forskningsfältet socialpsykologi menar bland annat Diana 
Hicks att litteraturformen inom exempelvis psykologi [där socialpsykologi är ett delområde] 
(och ekonomi) har många likheter med den inom naturvetenskap.34 Birger Hjörland menar i 
en tidigare artikel att det finns många undersökningar som pekar på att psykologi är det forsk-
ningsfält inom samhällsvetenskaperna där det satsas mest på att ha tidskriften som kommun- 
ikationsforum. Det bör dock has i åtanke att det kan finnas skillnader mellan exempelvis olika 
forskningsparadigm.35  
 
Gränsen mellan informell och formell kommunikation är inte alltid lätt att dra.36 Med dator- 
baserad teknik som Internet kan man anta att gränserna mellan informell och formell kom- 
munikation blivit än mer flytande. E-post kan till exempel räknas som både formell och in- 
formell kommunikation.  
 
Det har ansetts viktigt att ha en medvetenhet om hur det egna forskningsfältets kommunika-
tion är uppbyggd eftersom det tyder på mognad hos detsamma. Vid studiet av den vetenskap-

                                                 
30 Kärki & Kortelainen 1998. s. 17f. 
31 Ibid. s. 5. 
32 Fjällbrant, Nancy 1992. s. 8f. 
33 Larivière, Vincent, Archambault, Éric, Giringas, Yves & Vingola-Gagné, Étienne 2006. The place of serials in 
referencing practices: Comparing natural sciences and engineering with social sciences and humanities. s. 997. 
34 Hicks, Diana 2004. The four literatures of social sciences. Ingår i Moed, H., Glänzel, W. & Schmoch (Eds.) 
The handbook of quantative science and technology research. s. 997. 
35 Hjörland, Birger1981. Bibliometriske analyser i psykologien. s. 180 och 186ff. 
36 Kärki & Kortelainen 1998. s. 5. 
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liga kommunikationen studeras forskningsfälts användning av kommunikation och spridning 
av denna. I detta studium ingår hur den vetenskapliga kommunikationen växer, de relationer 
som finns inom forskningsfält och discipliner, informationsbehov och användning som finns 
av enskilda användare och de relationer som finns mellan formella och informella kommuni-
kationsmetoder.37  
 
När den vetenskapliga kommunikationen undersöks med bibliometriska metoder ligger fokus 
på den formella kommunikationen. Det grundantagande som görs inom bibliometrin är att 
forskningsaktiviteten avspeglas i den litteratur som produceras eftersom offentliggörandet av 
resultat är en så viktig del av det vetenskapliga systemet. 38 Yoshiko Okubo uttrycker detta på 
följande sätt “Bibliometric approaches, whereby science can be portrayed through the results 
obtained, are based on the notion that the essence of scientific research is the production of 
‘knowledge’ and that scientific literature is the constituent manifestation of that know- 
ledge.”39 Bland annat John Ziman har poängterat publiceringens betydelse inom vetenskaplig 
forskning. 
 
Ziman menar att för att kunskap ska anses som vetenskaplig ska den göras offentlig så att 
andra forskare kan ta del av den. Den kan därmed bidra till den konsensus som finns inom ett 
forskningsfält. Han menar att forskning är en social företeelse och att det därför ligger i dess 
natur att den ska kommuniceras till andra. Den får då en speciell intellektuell form som blir 
annorlunda än om den varit en ensam och isolerad företeelse. Det räcker inte för forskaren att 
hävda att en upptäckt gjorts. Det blir också nödvändigt att övertyga andra inom forsknings- 
fältet att den egna forskningen hör hemma och kan tillföra något till fältets allmänna kunskap. 
Detta system gör att forskare är medvetna om den forskning som föregått den egna och där-
med produceras inga forskningsresultat oberoende av andra resultat utan är förankrade i dessa. 
Forskningen bygger vidare på de tidigare resultat som finns, den är kumulativ. Forskaren visar 
vilken tidigare forskning han/hon baserar sina egna resultat på genom att ge citeringar till den- 
na. Varje författares publikation inom ett forskningsfält blir på detta sätt så att säga inbäddad i 
ett nätverk av citeringar. Bakåt finns de citeringar som författaren själv har gjort och framåt 
finns de citeringar som ges till författarens publikation. 40 Den vetenskapliga kunskapen är så- 
lunda enligt detta synsätt ett ständigt expanderande nätverk av teorier, idéer och forskare. 
 
2.2.1. Citeringars betydelse 
 
Citeringar är sålunda en viktig del av den vetenskapliga kommunikationen. Det har dock varit 
svårt att definiera exakt vad citeringar står för och mäter och det finns många teorier inom 
området. Ännu har ingen total och slutgiltig teori lagts fram även om en önskning om en så-
dan kommit från flera håll.41 Nedan presenteras kortfattat några av de teorier som finns om 
citeringars betydelse. Det är ingen heltäckande eller djupgående framställning utan endast en 
fingervisning om de olika teorier som finns.42 
      

                                                 
37 Borgman 2002. s. 11f. 
38 Ibid. s. 1. 
39 Okubo, Yoshiko 1997. Bibliometric indicators and analysis of research systems: Methods and examples. s. 8. 
40 Ziman 1968. s. 8f, 57f och 144. 
41 Se bland annat Cronin, Blaise 1984. The citation process - The role and significance of citations in scientific 
communication; Leydesdorff, Loet 1998. Theories of citation?; Luukkonen, Terttu 1990. Citations in the rhe- 
torical, reward, and communication systems of science. 
42 För en mer heltäckande och ingående presentation av citeringsteorier se Moa Bohlin-Klarquist magisterupp- 
sats Citeringsanalys och citeringsteorier – En kritisk granskning. 
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Garfield menar i sin artikel When to cite att det inom den vetenskapliga forskningen finns en- 
hetliga normer för hur själva det formella förfarandet av citering ska gå till.43 Dock är det mer 
oklart när eller varför citering ska ske. Ett försök att förklara citeringars betydelse är att und-
ersöka de motiv som finns bakom citeringar. Garfield gjorde en undersökning av studenters 
användning av citeringar och har utifrån detta angett en lista som ofta brukar omnämnas i 
sammanhanget på motiv som forskare kan ha vid givandet av citeringar: 
 

1.    Ge hyllning till föregångare. 
1. Ge erkännande till relaterad litteratur. 
2. Ge bakgrundsinformation. 
3. Korrigera det egna arbetet. 
4. Korrigera andra forskares arbete. 
5. Kritisera tidigare litteratur. 
6. Underbygga påståenden. 
7. Ge uppmärksamhet till kommande litteratur. 
8. Synliggöra litteratur som är dåligt spridd, indexerad samt ej citerats. 
9. Identifiera originallitteratur i vilka idéer eller begrepp först förekommit. 
12. Identifiera originallitteratur där ett eponym44 beskrivits som till exempel Hodgkins sjukdom. 
13. Förkasta andra forskares arbeten och idéer 

       14. Opponera sig mot andra forskares rätt till idéer och resultat. 
       15.  Bestrida andra forskares företräde till vissa idéer och resultat.45 
 
Wolfgang Glänzel påpekar att denna lista inte är fullständig utan snarare en illustration av den 
komplexitet som finns hos citeringar som fenomen. Han menar till exempel att punkt 5-7, 14 
och 15 illustrerar det faktum att alla citeringar inte tyder på kvalité eller att forskaren håller 
med den tidigare litteraturen. Dock är det så att även kritik av tidigare litteratur tyder på någon 
form av upplevt inflytande. Det kan också vara relevant att undersöka varför författare inte 
citerar tidigare litteratur. En orsak är avsaknaden av relevans för ämnet, omedvetenhet om litt- 
eraturen, ignorans, att litteraturen är föråldrad samt att litteratur ”försvinner” vilket betyder att 
även om den är relevant för forskningsfältet så finns det ingen ny litteratur som kan citera 
den.46  
 
Två vanliga sätt att förklara citeringar är den normativa teorin som har ett sociologiskt pers- 
pektiv och den mikrosociologiska teorin som har ett kognitivt perspektiv. Dessa teorier ställs 
vanligen emot varandra som två diametralt olika synsätt. 
 
Den teori som ligger nära Zimans syn på citeringar är den normativa teorin. Det anses här att 
citeringar följer den norm, en citeringsetikett som finns inom ett forskningsfält. Enligt denna 
analysmodell anses citeringar vara ett mått på influens och författare antas ge erkännande i 
form av citeringar när erkännande förtjänas, det vill säga när en författare använder informa- 
tion från en annan författares verk ska han citera detta verk.47 Forskare använder citeringar för 
att påvisa relationer till tidigare litteratur och använder dem som en sorts betalning för intell- 
ektuella skulder. En viktig företrädare är Robert K. Merton. Enligt honom är den vetenskapli- 
ga kommunikationen ett ägande- och belöningssystem. Forskningen ska vara något som är 
kommunalt och allmänt. Genom att göra sitt arbete tillgängligt för andra, har de i sin tur till- 
                                                 
43 Oxfordsystemet och Harvardsystemet är två exempel på regelsystem för hur referenser ska anges. 
44 Eponym är en benämning på exempelvis ett organ eller en sjukdom som innehåller ett personnamn. Det är 
vanligen namnet på den person som först beskrev det aktuella organet eller sjukdomen men kan också vara den 
första beskrivna patienten. Se Nationalencyklopedien 2007a. Eponym. 
45 Garfield, Eugene 1996. When to cite. s. 449f. 
46 Glänzel 2003. s. 54f. 
47 MacRoberts, Michael H. & MacRoberts, Barbara R. 1989. Problems of citation analysis: A critical review. s. 
342. 
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gång till andra forskares arbete inom fältet. Forskning är sålunda ett system av utbyte. Han 
menar att forskares arbete är deras intellektuella egendom och genom att publicera den kan de 
hävda äganderätten till den. Publicering är ett sätt för forskare att sprida ut sin forskning och 
få belöning i form av citeringar för den. Samtidigt kan forskningsfältet växa och utvecklas.48   
 
Dock har denna modell fått kritik eftersom den generellt verkar ge en alltför idealistisk och 
verklighetsfrämmande bild av hur det vetenskapliga samhället ser ut. Ett sådant citeringsför- 
farande kräver att de normer som finns alltid följs av forskarna vilket inte alltid verkar vara 
fallet i praktiken. Inom forskningen finns det ofta en konkurrenssituation som gör att normer 
som neutralitet och öppenhet ofta inte följs. Det finns ofta andra normer och faktiska förut- 
sättningar för beteenden som anses vara lika viktiga som Mertons normer.49 
 
Blaise Cronin menar att citeringsförfarandet är en mycket mer komplicerad och privat process 
som påverkas av en mängd faktorer, där alla inte har att göra med konventioner och procedur- 
er inom vetenskaplig publicering. Det finns också psykologiska och sociala variabler samt de 
som är undermedvetna som exempelvis vad forskare kommer ihåg och glömmer.50 De veten- 
skapliga handlingar som forskare utför, som till exempel att ge citeringar, är uttryck för deras 
personliga motivation och ambitioner. Citeringsbeteendet ska ses mot bakgrund av individuell 
bakgrund, professionell träning, erfarenhet och trossystem. Andra faktorer att ta hänsyn till är 
skillnader inom olika forskningsfält som ideologi eller de socialiseringsprocesser av normer 
som finns för uppförande, olikhet i praktik, strukturer och social dynamik. Citeringsakten ska 
därför ses som en process där citeringarna reflekterar både forskarens person och den forsk- 
ningsmiljö inom vilken denne verkar.51  
 
Jeppe Nicolaisen presenterar i en artikel om citeringsanalys ytterligare en teori om citeringar 
där referenser ses som hotsignaler. Hans teori bygger på den så kallade handikapprincipen 
som formulerats av [Amotz] Zahavi. Handikapprincipen innebär kortfattat att en individ för 
att övertyga andra om den egna kvalitén gör reklam för denna genom att ta på sig någon form 
av handikapp eller kostnad som någon som inte hade eller hade mindre av denna kvalité inte 
skulle göra eftersom det skulle bli för kostsamt. Zahavi menar att alla levande varelser som på 
något sätt kommunicerar använder hot. Genom att lösa en konflikt med hot går det att spara 
tid, energi och risk för skada eftersom hot kan göra att motståndaren backar tillbaka. För att 
hotet ska ha denna effekt måste den som hotar vara övertygad om att hotet är tillräckligt kraft- 
fullt för att motståndaren ska ge upp. Nicolaisen menar att en riklig mängd med referenser 
visar att författaren tagit på sig råd att investera mycket i det egna verket. De referenser som 
finns blir här ett tecken på övertygelse hos författaren. Bara en ärlig eller seriös författare kan 
ta sig att göra detta då denne är en lätt måltavla för motståndare. En skicklig motståndare kan 
enkelt omgående upptäcka oegentligheter i ett material och om detta är publicerat finns det 
ännu fler chanser att sådana blir upptäckta vilket gör att kostnaden blir för hög för att ha refer- 
enser som inte stämmer. Nicolaisen menar inte att alla referenser därför behöver vara ärliga 
eller seriösa då det finns många exempel på exempelvis plagiat. Han menar istället att citer- 
ande författare anger inspirationskällor på en nivå av ärlighet som kan anses tillfredställande 
för att inte hela det vetenskapliga kommunikationssystemet ska kollapsa.52 
 

                                                 
48 Merton 1979. Foreword. Ingår i Garfield, Eugene. Citation indexing:  Its theory and application in science, 
technology and humanities. s. vi.  
49 Kärki & Kortelainen 1998. s. 65. 
50 Cronin, Blaise 1980. Some reflections of citation habits in psychology. s. 311. 
51 Cronin, Blaise 1984. 82ff. 
52 Nicolaisen, Jeppe 2007. Citation analysis. s. 625ff. 



 12

Det finns således både interna och externa faktorer som påverkar citeringsakten. Denna kom- 
plexitet gör det svårt att se att en teori skulle förklara alla aspekter av citeringens betydelse.  
 
Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att dessa motiv och anledningar till citeringar hänför 
till när enskilda citeringar görs. I bibliometriska undersökningar används dock större aggregat 
av citeringar. I sociala processer kan beteende på individ och gruppnivå skilja sig åt och detta 
sker också i citeringsprocessen. De olika faktorer som påverkar forskaren i givandet av enskil- 
da citeringar blir inte lika påtagliga i större mängder.53 Persson menar att en lämplig utgångs- 
punkt i bibliometriska undersökningar är att se citeringar som ett uttryck för visibilitet, det vill 
säga synlighet på den nationella publikationsmarknaden.54 
 
2.2.1.1. ISI: s citeringsdatabaser   
 
Materialet för de flesta bibliometriska undersökningar hämtas från så kallade citeringsdata- 
baser. De mest använda är ISI:s databaser som grundades av Eugene Garfield. Han skapade 
dessa först och främst som ett sätt att återvinna information. Han antog att en författares ref- 
erenser till tidigare dokument kan identifiera tidigare dokument som är relevanta för innehåll- 
et hos det nuvarande dokumentet.55 Man utnyttjar sålunda det faktum att nya rön bygger vid- 
are på tidigare kunskap. Med citeringar uttrycker författare de ämnesmässiga förhållanden 
som finns mellan den egna artikeln och tidigare verk. I citeringsdatabaserna går det att bedriva 
informationssökning genom att med utgångspunkt i en citerad artikel ta reda på senare artiklar 
där denna är citerad.56 Referenserna kan således användas på ett liknande sätt som deskriptor- 
er eller ämnesord för att söka rätt på litteratur. I citeringsdatabaserna finns därför förutom de 
bibliografiska uppgifterna också uppgifter om referenser till tidigare litteratur. Indexen består 
av en strukturerad lista över alla verk som fått citeringar. Alla dessa citerade verk följs av en 
lista med alla de dokument som har gett referenser till det aktuella dokumentet.57  
 
ISI:s databaser består av Science Citation Index SCI som går tillbaka till 1945, SSCI som 
grundades 1972 och Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) vilken grundades 1980. SCI 
innehåller information om tidskrifter inom det naturvetenskapliga, medicinska och tekniska 
fältet. SSCI täcker in tidskrifter inom samhälls- och beteendevetenskaperna och A&HCI det 
humanistiska fältet.58 Dessa databaser innehåller material från vetenskapliga tidskrifter som 
till exempel artiklar, bibliografier, bokrecensioner, mötesprotokoll, brev med mera.59 De tre 
databaserna fanns ursprungligen tillgängliga som tryckta versioner men dessa har nu ersatts 
av versioner på CD-ROM och på Internet. Internetversionen produceras genom gränssnittet 
Web of Science (WoS) där de tre databaserna finns tillgängliga. SCI finns här som en utökad 
version som Science Citation Index Expanded (SCIE). Skillnaden mellan den sistnämnda ver-
sionen och originalversionen är att den senare har en bredare täckning gällande forsknings-
fält.60  
 
 
 
                                                 
53 Glänzel 2003. s. 56. 
54 Persson 1991. s. 3. 
55 Weinstock, Melvin 1971. Citation Indexes. Ingår i Garfield, Eugene 1983. Essays of an information scientist, 
vol. 6. s. 548ff. 
56 Fjällbrant 1992. Vetenskaplig kommunikation. s. 15. 
57 Weinstock 1971. s. 548. 
58 Kärki & Kortelainen 1998. s. 14.  
59 ISI Web of knowledge 2007. About ISI Web of knowledge.  
60 Glänzel 2003. s.16.    
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Materialet i ISI:s databaser är uppdelat i poster. En fullständig post har följande komponenter;  
 
Title: titel 
Author(s): författare 
Source: källa 
Document type: dokumenttyp 
Language: språk 
Cited references: citerade referenser 
Times Cited: antal gånger det aktuella dokumentet blivit citerat av andra dokument i ISI:s 
databaser 
Related Records: relaterade uppgifter61  
Abstract: abstrakt 
Author keywords: författarens nyckelord 
Keyword Plus: utökade nyckelord 
Addresses: adresser 
E-mail Addresses: E-mailadresser 
Publisher: Utgivare 
Subject Category: ämneskategori 
IDS-number: IDS-nummer 
ISSN: ISSN-nummer 
 
ISI har ingen komplett täckning i sina databaser över alla de vetenskapliga tidskrifter som 
finns. De försöker istället inrikta sig på dem som är de mest etablerade och inflytelserika. 
Strategin är att ha en flexibel kärna av de vetenskapliga tidskrifter som finns. ISI säger sig 
kunna erbjuda material från ungefär 8700 av de mest inflytelserika vetenskapliga tidskrifterna 
som finns.62 Orsakerna till detta är ekonomiska, praktiska och principiella. ISI hänvisar till 
Bradfords lag63 som innebär att en liten del av litteraturen inom ett vetenskapligt fält är rele- 
vant för ett givet ämne.64 Persson påpekar att det kan vara bra med en medvetenhet om att när 
ISI:s databaser används som material i citeringsanalyser så är det resultat som fås fram ett 
mått på forskares synlighet på en begränsad, om än viktig, del av publiceringsmarkanden.65   
 
De riktlinjer som ISI använder i sitt urval av kärntidskrifter lyder som följer: 
 
1. Tidskrifterna ska hålla Basic Journal standards, grundläggande standarder för tidskrifter. 
Dessa innebär att tidskrifternas utgivningsschema ska hållas eftersom detta visar att det finns 
ett lager av artiklar som står på kö för publicering i tidskriften. Detta tyder på ett förtroende 
ifrån forskarvärlden vilket yttrar sig i en vilja att få utges av tidskriften. Internationella utgiv-
ningsprinciper ska också följas vilka inkluderar informativa titlar på tidskrifterna, tillräckligt 
beskrivande titlar på artiklar och abstracts, fullständig bibliografisk information för alla cite- 
rade referenser och fullständiga adressuppgifter till alla författare. 
  
                                                 
61 Denna finess visar de länkar som finns mellan det aktuella dokumentet och andra dokument. Dokumenten 
länkas tillsammans eftersom de anses ha en relation till varandra på grund av att de delar en eller flera referens- 
er. Ju mer referenser det aktuella dokumentet och ett annat dokument har gemensamt desto starkare relation ans- 
es de ha. Detta fenomen kallas för bibliografisk koppling (Se avsnitt 2.3. för en kortfattad beskrivning av biblio- 
grafisk koppling). Användaren startar med ett utvalt dokument, använder denna funktion, som identifierar och 
rankar dokument efter det antal referenser som de har gemensamt med det aktuella dokumentet. 
62 Thomson Scientific 2007b. Web of science. 
63 För definition av Bradfords lag se avsnitt 2.1.  
64 Thomson Scientific 2006b. The Thomson Scientific journal selection process. 
65 Persson 2006b. s. 108. 
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2. Artiklarna i tidskrifterna ska ha sin nyckelinformation på engelska, vilket inkluderar titlar, 
abstrakt och nyckelord. Utöver detta rekommenderas detta också för de citerade referenserna. 
ISI förordar också en tillämpning av peer-review granskning vilket säkrar god kvalité. 
    
3. Tidskrifternas innehåll ska bedömas av ISI: s redaktion. Denna gör avvägningar som till ex- 
empel innebär bedömningar huruvida tidskriften kommer att tillföra databasen nytt material 
eller om tidskriftens område redan är täckt. 
 
4. En strävan efter nationell mångfald i databasen. Urvalet går till så att artiklar jämförs med 
liknande artiklar från samma geografiska plats, inte med det globala fältet av liknande artiklar. 
    
5. Bruk av citeringsanalys. Det används en mängd olika mått som beräknas på tidskrifternas 
citeringar. För etablerade tidskrifter används en övergripande citeringsrankning, impact factor 
och immediacy index. För nya tidskrifter används undersöker ISI:s redaktörer de tidiga 
publiceringssiffrorna för artiklarnas författare och redaktionsmedlemmar i tidskrifterna. Det 
som undersöks är om och hur ofta artiklarna tidigare blivit publicerade. Dessutom undersöks 
hur frekvent självcitering som förekommer.66 
   
Journal citation reports (JCR) är en databas i WoS som används som ett verktyg för att kri- 
tiskt utvärdera de vetenskapliga tidskrifter som finns i ISI:s databaser för att se hur fram- 
gångsrika de är i fråga om inflytande. JCR publiceras årligen i två upplagor: Science Edition 
som innehåller data från mer än 5900 tidskrifter från områdena naturvetenskap och teknologi 
samt Social Science Edition som innehåller mer än 1700 tidskrifter från det samhällsveten-
skapliga området.67 
 
JCR använder olika indikatorer på tidskrifters inflytande, bland annat dess storlek och snabb- 
het. Journal impact factor (JIF) är ett av måtten som JCR använder. Detta är ett mått på hur 
stort inflytande tidskriften fått. Inflytandet för en tidskrift beräknas efter hur mycket den 
citeras, antalet citeringar, tidskriften får i genomsnitt, beräknat på en viss tid. Tidsperioden 
som beräkningen sker på är två år. Beräkningen av måttet på detta går till så att värdet på 
inflytandet för en tidskrift under ett år räknas ut genom att ta summan av det totala antalet 
citeringar som tidskriften gett under detta år till den aktuella tidskriftens två närmast 
föregående år och dividera detta med summan av det totala antalet artiklar som tidskriften 
publicerat under dessa två närmast föregående år.68 Till exempel beräknas JIF för en tidskrift 
A år 2005 genom att dividera det totala antalet citeringar som tidskriften A 2005 gett till tid- 
skriften A åren 2004 och 2003 med det totala antalet artiklar som tidskriften A gett ut 2004 
och 2003.  
 
Ett annat mått som används av JCR är immediacy index. Detta är ett mått på hur snabbt 
tidskriftsartiklar får genomslag i den vetenskapliga forskningen, det vill säga den tid det tar 
för artiklar i en viss tidskrift att bli citerad av andra forskare. Till exempel kan en tidskrift A 
innehålla 300 artiklar under 2005. Dessa artiklar citerades under samma år 1200 gånger. Varje 
artikel citerades då i genomsnitt 1200/300=4 gånger. Immediacy index blir då 4. Detta mått är 
användbart när man vill identifiera tidskrifter som finns inom banbrytande forskningsfält.69  
 
 
                                                 
66 Thomson Scientific 2006b.  
67 Thomson Scientific 2007a. Journal Citation Reports. 
68 Thomson Scientific 2006a. The Thomson Scientific impact factor. 
69 Thomson Scientific 2007c. Glossary of Thomson Scientific terminology: immediacy index. 
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2.3. Citeringsanalys 
 
Den mest använda undersökningsmetoden inom bibliometri är citeringsanalys.70 Grundantag- 
andet för denna typ av analys är att en citering implicerar ett förhållande mellan en del av el- 
ler hela det dokument som är citerat och en del eller hela det dokument som citerar och det 
går genom citeringsanalys att analysera dessa förhållanden mellan dokument.71 Genom att 
undersöka dessa förhållanden går det att avslöja samband mellan forskare, dokument, forsk- 
ningsområden och institutioner. Det material som vanligen används är litteraturförteckningar i 
vetenskapliga publikationer.72 
 
Citeringsanalysen har vunnit sin popularitet eftersom det antas att dess analys av citeringar 
säger något om kvalitativa värden inom vetenskapligt utförande, som exempelvis kvalité eller 
inflytande, vilka kan beräknas med hjälp av kvantitativa beräkningar. En ytterligare faktor är 
att det idag med den tekniska utvecklingens hjälp går att analysera stora mängder data med 
citeringsanalys.73   
 
Kärki & Kortelainen har beskrivit fakta inom vetenskap och teknologi som de anser kan tas 
fram med citeringsanalys; 
  

1. olika områdens citeringspraxis 
2. egenskaper hos den litteratur som används i publikationerna 

      3.   publikationernas, författarnas, forskningssamfundens och/eller 
            vetenskapliga fälts inbördes relationer 
      4.   den uppmärksamhet publikationerna fått i forskningslitteraturen 
 
Citeringsanalys utgör ett övergripande begrepp för alla analyser vilka är baserade på citering- 
ar. Indelningen kan nyanseras ytterligare efter metod i undergrupperna källanalys och hänvis- 
ningsanalys. 
 
Källanalys innebär att källmaterial granskas ur användarens perspektiv. Fokus ligger således 
på den forskare som använder material. Materialet baseras vanligen på litteraturförteckningar 
i dokument. Utifrån dessa bibliografiska uppgifter analyseras därefter i första hand mängden 
av litteratur inom ett visst forskningsfält samt dess egenskaper och struktur. Ett exempel på en 
källanalytisk metod är bibliografisk koppling.74  
 
Bibliografisk koppling introducerades av [M.M.] Kessler i början 1960-talet genom ett antal 
rapporter och forskningsartiklar.75 Med denna metod anses det att det går att avspegla det nät- 
verk som utgörs av dokumentens inbördes förhållanden. Metodens grundantagande är att två 
dokument har en bibliografisk koppling om de båda citerar minst ett annat gemensamt 
dokument. Ju fler referenser som två dokument har gemensamt desto starkare är kopplingen.76 
Det talas här om kopplingsstyrka, vilket är det antal referenser som två dokument har gemen- 

                                                 
70 Kärki & Kortelainen. 1998. s. 11. 
71 Smith, Linda C. 1981. Citation analysis. s. 83. 
72 Ginman 1986. s. 8. 
73 Ibid. s. 8. 
74 Kärki & Kortelainen 1998. s. 11f. 
75 Jarneving, Bo 2007. Bibliographic coupling and its applications to research-front and other core documents. s. 
3.  
76 Kärki & Kortelainen 1998. s. 12. 
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samt. Denna metod används främst för att undersöka den forskningsfront som finns inom ett 
givet forskningsfält.77  
 
Hänvisningsanalys innebär att analysen uttryckligen sker ur det använda materialets 
perspektiv. Fokus ligger här på om publikationer använts eller inte använts av senare forskare. 
Det som främst undersöks är alltså den uppmärksamhet en publikation eller författare fått. 
Antalet uppmärksammanden eller citeringar är ett uttryck för något om en författares betydel- 
se inom forskningsfältet. Ett flertal citeringar anses vara ett tecken på synlighet och någon 
form av värde. Med hänvisningsanalys går det därför att spåra de relationer som finns mellan 
publikationer. En form av hänvisningsanalys är cociteringsanalys.78 
 
2.3.1. Cociteringsanalys 
 
Cociteringsanalys är en form av dokumentkoppling som föreslogs samtidigt men oberoende 
av varandra av [Irina] Marshakova och [Henry] Small 1973.79 Metoden grundar sig på antag- 
andet att om två dokument citeras tillsammans av ett tredje dokument indikerar detta att det 
finns någon form av likhet mellan de citerade dokumenten. Ju större andel dokument som cit- 
erar två dokument tillsammans desto större likhet indikerar detta mellan de två citerade doku- 
menten.80 I sammanhanget talas det om cociteringsfrekvens, vilket är det antal dokument i 
källmaterialet som citerar två givna dokument tillsammans. Denna metod används främst för 
att undersöka den intellektuella bas som finns inom ett givet forskningsfält.81 Small ansåg att 
denna metod var lämplig för att undersöka förhållandet mellan de viktigaste idéerna inom 
forskningsfält samt att metoden på ett objektivt sätt kunde visualisera strukturerna inom des- 
sa.82 Metoden har ansetts mer dynamisk än andra bibliometriska metoder som till exempel 
bibliografisk koppling eftersom länkarna mellan dokument ständigt kan förändras genom ex- 
empelvis utveckling inom forskningsfältet eller byte av perspektiv från den som undersöker 
fältet. De kopplingar som finns mellan dokument förblir däremot oförändrade efter att källför- 
teckningen fastställts.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 Persson 1991. s. 58. 
78 Kärki & Kortelainen 1998. s. 13f. 
79 Jarneving 2007. s. 2. 
80 Kärki & Kortelainen 1998. s. 15.  
81 Persson 1991. s. 57f. 
82 Small, Henry enligt Egghe & Rousseau 1990. s. 241. 
83 Kärki & Kortelainen 1998. s. 14f. 
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Cociteringsanalys och bibliografisk koppling kan beskrivas med en enkel modell; 
 
 
                                   
                                     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         : Betyder citerar. 
 
Figur 2. Kopplingar mellan dokument. Fritt efter figur av Egghe och Rousseau.84 
 
En beskrivning av cociteringsanalys kan beskrivas med följande exempel. Dokument D sam- 
citeras här av både dokument A och B. Dokument E samciteras av både dokument A och B. 
Det finns sålunda en koppling mellan dokument D och E. En beskrivning av bibliografisk 
koppling ser ut på följande sätt; dokument A citerar dokument C, D och E. Dokument B cit- 
erar dokument D, E och F. Dokument A och B har således en koppling till varandra eftersom 
de båda citerar dokument D och E. 
 
Skillnaden mellan bibliografisk koppling och cociteringsanalys ligger således i olikhet i pers- 
pektiv. Inom bibliografisk koppling undersöks de citerande dokumenten. Inom cociterings- 
analysen undersöks de citerade dokumenten. Inom den ryska litteraturen kallas ibland biblio- 
grafisk koppling för retrospektiv koppling och cociteringsanalys för prospektiv koppling.85 
 
ACA är en utveckling av cociteringsanalys och introducerades av White & Griffith 1981. 
Med denna metod går det att, liksom vid cociteringsanalys att skapa en bild av hur ett forsk- 
ningsfält uppfattas av sina medlemmar. Den skillnad som finns mellan cociteringsanalys och 
ACA är val av analysenhet, istället för dokument analyseras författare eller närmare bestämt 
deras oeuvren86. Det som analyseras är således inte enskilda dokument relation till varandra 
utan författares aktuella korpus av litteratur vilket gör att analysen blir bredare. Cocitering re- 
flekterar således en skärningspunkt mellan två författares korpus av litteratur. Denna skär- 
ningspunkt representerar de två författarnas samhörighet som det övriga ämnesfältet uppfattar 
den. Grundprincipen för metoden är tanken att ju oftare två författare (oeuvren) citeras till- 
sammans (oavsett vilket verk av författaren som citeras) av andra författare och ju mer lika 
deras mönster av cociteringar är desto större är indikationen på att det finns någon form av 
relation mellan dessa två. Ju oftare två författare cociteras desto närmare relation anses de 
ha.87  

                                                 
84 Egghe & Rousseau 1990. s. 240. 
85 Ibid. s. 239. 
86 Se definition av begreppet oeuvre i avsnitt 1.3. 
87 White & Griffith 1981. s. 163f. 
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Det bör påpekas att det inte behöver finnas en relation mellan C och B för bara för att A citer- 
ar båda, dock är det så att en kumulation av citeringar mellan dessa ger en indikation på rela- 
tion.  
 
Det finns olika typer av relationer mellan cociterade författare. De kan exempelvis båda bidra 
till kunskapsutveckling inom fältet, de kan använda samma metodologi eller de kan också 
representera diametralt olika teorier som står i opposition mot varandra.88 ACA är en metod 
som främst används för att göra en beskrivning av den kognitiva struktur som finns inom ett 
givet forskningsfält och visar de intertextuella relationer som finns. Det antas inte att det finns 
interpersonella band mellan cociterade författare även om sådana också ofta finns.89 Det som 
undersöks är, liksom vid cociteringsanalys, den intellektuella basen.90 
 
Det grundantagande som finns i cociteringsanalysen och dess utvecklade variant ACA är att 
det antas att även om en författare inte direkt diskuterar två citerade enheter tillsammans så 
har de båda två ansetts relevanta för dennes egen text. Cocitering anses då kunna återge den 
mentala modell som den citerande författaren har av exempelvis tidigare teorier och idéers re- 
lationer inom ett forskningsfält. Inom cociteringsanalys undersöks vanligen inte enstaka sam- 
citeringar utan större aggregat av citeringar och med vilken frekvens enheter samciteras. Om 
det sker en frekvent samcitering av enheter så indikerar detta på att de har en intellektuell re-
lation i medvetandet på en större grupp av citerande författare och de citeringsmönster som 
finns återger därmed den mentala modell som finns hos denna grupp.91 Denna mentala modell 
kan sägas vara en form av allmän konsensus som finns av tidigare litteratur inom forsknings- 
fältet.92 
 
De data som fås fram kan bearbetas med så kallad multivariat analys som till exempel Multi- 
dimensional scaling (MDS)93 Det går då att få fram visuella representationer i form av kartor 
som visar de relationer och grupperingar som finns mellan ett forskningsfälts författare. Två 
författare som placerats nära varandra på en sådan karta anses i något avseende var lika och 
de som placeras långt ifrån varandra anses i något avseende vara olika. White och Griffith po- 
ängterar att de positioner som författare får på sådana kartor är ett helt forskningsfälts upp- 
levda bild av det aktuella fältet. Den bild som framträder baserar sig sålunda på den samlade 
bedömningen av en stor grupp av citerande författare och inte av de enskilda författarnas val 
av citering.94 
 
De fördelar med att ha oeuvren som analysenhet istället för dokument är bland annat att det 
med ACA bara behövs namnen på de mest inflytelserika författarna vilket kräver relativt lite 
förkunskap om det aktuella forskningsfältet. Det behövs också relativt få namn för att kunna 
karakterisera den struktur som finns inom hela forskningsfältet. I en analys med hjälp av do-
kument krävs det betydligt fler. En annan fördel med ACA är att metoden öppnar upp för 
möjligheten att undersöka både den upplevda sociala och den kognitiva struktur som finns in- 
om ett forskningsfält. White menar att om ACA visar nära förhållanden mellan författare så 
                                                 
88 Kärki, Riitta 1996. Searching for the bridges between disciplines: An author cocitation analysis on the research 
into scholarly communication. s. 324. 
89 White, Howard D. 1990. Author cocitation analysis: Overview and defence. Ingår Borgman, Christine L. (ed.) 
Scholarly communication and bibliometrics. s. 98. 
90 För definition se avsnitt 1.3. 
91 White 1990. s. 85. 
92 White, Howard D. & McCain, Katherine W. 1998. Visualizing a discipline: An author cocitation analysis of 
information science, 1972-1995. s. 329. 
93 Multivariat analys och MDS kommer kortfattat att beskrivas i avsnitt 4.1.3. och 4.1.4. 
94 White & Griffith 1981. s. 163. 
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borde de personer som skrev dessa dokument också vara socialt förbundna. Han menar att 
detta inte har fått så stor systematisk uppmärksamhet det borde.95 
 
2.3.2. Begränsningar med citeringsanalys 
 
Det finns ett antal begränsningar med citeringsanalys. Några som uppmärksammat detta är 
bland annat Linda Smith, Ben R. Martin & John Irvine och Michael H. MacRoberts & 
Barbara R. MacRoberts, som i olika artiklar belyst de begränsningar som finns.96 Nedan 
kommer en sammanställning av vad de anser vara de viktigaste begränsningarna. Samman- 
ställningen är tvådelad. Den första delen tar upp de tekniska begränsningar som finns med cit- 
eringsanalys och den andra delen tar upp de teoretiska problem som finns.  
 
2.3.2.1. Tekniska begränsningar med citeringsanalys 

 
De tekniska problem som finns härrör sig till att ISI:s databaser, som vanligen används vid 
citeringsanalys, inte återger en fullständigt exakt bild av den citeringsstruktur som finns.97 
Nedstående problem är några exempel på detta. 

 
1. Endast den första författaren registreras som författare. 
 
Om endast den första författaren till den citerade litteraturen registreras kommer de författare 
som står som lägre författare inte att få någon citering. Detta kan göra att en del författare ald- 
rig räknas som citeringar eftersom de aldrig är förste författare. Detta drabbar speciellt de 
författare som ofta samarbetar med andra.98 Numer är dock samtliga författare inkluderade i 
posterna i ISI:s databaser.99 
 
2. Semantiska problem som homonymer och synonymer. 
 
Synonymer innebär att det kan förekomma variationer på samma namn, beroende på skillna- 
der i språk, kutym med mera. Namn kan också variera vid olika tidpunkt beroende på namn- 
byte, giftermål, pseudonymer med mera. Det kan också finnas stavfel av namn.100 Homo- 
nymer, innebär att det kan förekomma författare med identiska namn och initialer. Eftersom 
ISI:s databaser har ett så stort material är detta ett inte alltför ovanligt problem. Då författare 
ofta publicerar sig inom många olika forskningsfält går det inte heller att i vissa fall skilja för- 
fattare åt genom att känna till den artikel som författaren har skrivit. 101 Dessa båda problem 
kan i viss mån åtgärdas genom standardisering av namn.102  
 
3. Skrivfel. 
 
Det kan förekomma fel i databasens material, som fel i uppgivandet av citeringen till citer-
ingsdatabasen gällande namn, tidskriftstitel, sida, år med mera.103 
                                                 
95 White 1990. s. 84f. 
96 Se Smith 1981; Martin, Ben R. & Irvine, John 1983. Assessing basic research – Some partial indicators of 
scientific progress in radio astronomy.; MacRoberts & MacRoberts 1989.  
97 Martin & Irvine 1983. s. 67. 
98 Ibid. s. 67. 
99 Thomson Scientific 2007d. Journal analysis database. 
100 Smith 1981. s. 92. 
101 MacRoberts & MacRoberts 1989. s. 346. 
102 Smith 1981. s. 92. 
103 Ibid. s. 93. 
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4. Täckningen av tidskrifter är inte komplett. 
 
ISI:s databaser har som tidigare nämnts ambitionen att täcka in de mest inflytelserika tidskrift- 
erna och inte samtliga. Sammanlagt täcker ISI in cirka 10 % av de vetenskapliga tidskrifter 
som finns och dessa är främst engelskspråkiga och publicerar västerländsk forskning. Små 
och utomeuropeiska länder är däremot underrepresenterade.104 Vid analyser av data från ISI:s 
databaser är det därför viktiga att ha deras urvalsprinciper i åtanke. 
 
2.3.2.2. Teoretiska begränsningar med citeringsanalys 
 
De flesta av de ovan nämnda tekniska problemen anses generellt kunna övervinnas genom 
noggrannhet och manuellt arbete.105 Den andra gruppen av begränsningar med citeringsanalys 
anses innehålla en mer svårhanterlig och komplex art av problem än den första. Den bakom- 
liggande orsaken till den sista gruppen av begränsningar är att citeringsanalys ofta grundar sig 
på att citeringar följer den normativa teorins antagande att citeringar ges när uppskattning ges 
där den förtjänas.106 Citeringar antas sålunda reflektera vetenskaplig uppskattning av tidigare 
verk som anses viktiga och av hög kvalité.  Det antas implicit att alla forskare har tillgång och 
möjlighet till att citera alla de mest viktiga och högkvalitativa verk som finns. Det tas då bland 
annat inte hänsyn till externa faktorer såsom den enskilde forskarens situation, olika villkor 
för publicering och att vetenskapen är en högst tävlingsinriktad institution där konkurrenssit- 
uationer ofta uppstår. Denna modell anses ge en förenklad bild av citeringsförfarandet och an- 
ses också kunna ge en missledande bild vid tolkning av citeringsanalytiska undersökningar.107 
 
1. Formella influenser som inte blir citerade. 
 
Det kan som tidigare nämnts finnas en mängd anledningar till varför forskare väljer att ge cit- 
eringar till tidigare litteratur som influerat deras eget arbete och att det också kan finnas en 
mängd anledningar varför forskare väljer att inte citera tidigare litteratur.108 Martin och Irvine 
menar att det finns högkvalitativ litteratur som från första början inte blir citerad eftersom 
dess innehåll är före sin tid och därför inte anses som relevant. Dess motsats är litteratur av 
låg kvalité som citeras mer frekvent eftersom den anses vara kontroversiell eller felaktigt an- 
ses vara viktigare än den är.109 MacRoberts & MacRoberts anser att det inte finns några emp- 
iriska studier där förhållandet mellan informationen i texter och de citeringar som getts. De ut- 
förde därför själva en mindre sådan undersökning som de ansåg visa att de flesta forskare inte 
citerar majoriteten av sina influenser och att ingen citerar alla influenser. De menar att storlek- 
en på den diskrepans som finns inte bådar väl för citeringsanalysen som sådan.110 
 
2. Snedfördelning av citeringar.  
 
Det har diskuterats bland citeringsanalytiker huruvida det finns snedfördelningar när det gäller 
citeringar i form av till exempel en så kallad haloeffekt111. MacRoberts & MacRoberts menar 
                                                 
104 MacRoberts & MacRoberts 1989. s. 346. 
105 Martin & Irvine 1983. s. 67. 
106 MacRoberts & MacRoberts 1989. s. 342. 
107 Martin & Irvine 1983. s. 69 och 73. 
108 Smith 1981. s. 84. 
109 Martin & Irvine 1983. s. 67f. 
110 MacRoberts & MacRoberts 1989. s. 343. 
111 Haloeffekten är en psykologisk term för ett vanligt bedömningsfel där man efter att ha bedömt en egenskap 
eller prestation av en person positivt (eller negativt) låter detta påverka hur man bedömer denne senare i andra 
avseenden. Se Nationalencyklopedien 2007c. Haloeffekt. I detta sammanhang kan det innebära att författare, när 
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dock att även om det finns en möjlighet att det finns snedfördelningar vid givandet av citer-
ingar så finns det inte något empiriskt stöd för detta och denna faktor inte är relevant eller har 
liten betydelse i effekten på materialet i citeringsanalys.112 
 
3. Informella influenser som inte blir citerade. 
 
Citeringsanalysen har endast den formella vetenskapliga kommunikationen som undersök- 
ningsmaterial, det vill säga den kommunikation som är publicerad. Den påverkan och influens 
som skett inom informell kommunikation genom till exempel diskussioner kan inte mätas in- 
om ramen för detta. Dock har det inom citeringsanalys gjorts klart att det är just den formella 
kommunikationen som är aktuellt för underökning och att det inte finns någon avsikt att in- 
kludera den informella kommunikationen och dess influenser i dessa undersökningar.113 
 
En annan grupp av influenser som inte blir citerade är så kallade implicita citeringar, vilka till 
exempel kan förekomma när en författare använder tidigare litteratur i sitt dokument men inte 
ger en citering till det. Detta kan bero på att det material som används är så allmänt kända el- 
ler använda att det känns onödigt att citera originalkällan.114 
 
4. Självciteringar och citeringar som ges till den egna kretsen av forskare. 
 
Självciteringar, det vill säga de fall där forskare citerar sin egna tidigare litteratur, anses vara 
ett problem som förekommer frekvent.115 I de fall det bara finns en författare till litteraturen 
kan detta lätt åtgärdas. I de fall där det förekommer flera författare till samma dokument blir 
det svårare. Ett ännu större problem infinner sig när det förekommer gruppciteringar, det vill 
säga där en citering av en medlem i en forskningsgrupp ges till en annan medlem av samma 
forskningsgrupp. I detta fall måste alla medlemmar av forskningsgruppen identifieras för att 
hitta källan till citeringen.116 
  
5. Olika typer av citeringar. 
 
Det kan som tidigare nämnts finnas en mängd motiv till att citeringar ges. Kritiker menar att 
en behandling av alla citeringar som ekvivalenta gör att komplexiteten hos dem förbises.117 
Det har därför förekommit kontext- och innehållsstudier av citeringar för att förfina och för- 
djupa förståelsen av dem.118 White menar dock att den kritik som rör citeringars giltighet är 
obefogad och att analys av motiv bakom citeringar eller av de funktioner som dessa har är att 
missförstå vad citeringsanalys handlar om. Vid en citeringsanalys ingår ett stort antal data 
som sedan jämförs med varandra. Vad den enskilde forskaren haft för motiv eller vad den en- 
skilda citeringen haft för funktion är irrelevant, det är den övergripande bilden av det valda 
områdets alla citeringar som är föremålet för analys. White menar vidare att kritikerna av cit- 
eringsanalys missar den liberaliserande effekten som sker när stora aggregat med analysen- 
heter används. I en sådan mängd av citeringar är det inte troligt att alla citeringar ges på fel- 
aktiga grunder eller har felaktiga funktioner. Det är dessutom troligt att där detta sker tar olika 
                                                                                                                                                         
de ska välja vilken publikation de ska citera, tar den som är skriven av den forskare som tidigare ansetts framstå- 
ende.  
112 MacRoberts & MacRoberts 1989. s. 343f. 
113 Ibid. s. 344. 
114 Smith 1981. s. 92f. 
115 MacRoberts & MacRoberts 1989. s. 344. 
116 Smith 1981. s. 91. 
117 MacRoberts & MacRoberts 1989. s. 344. 
118 Smith 1981. s. 91. 
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felaktigheter ut varandra. White gör en analogi mellan citeringsbeteendet till att rösta på en 
politisk kandidat. Det kan finnas en rad anledningar att rösta på en viss politisk kandidat men 
vid sammanräkningen av rösterna är detta irrelevant. Det viktiga är den sammantagna fördel- 
ningen av de angivna rösterna.119  
 
6. Variationer i citeringsmått som är relaterade till publikationstyp, nationalitet, tidsperiod och 
storlek och typ av specialitet. 
 
Det är ett välkänt faktum att citeringsfrekvensen inom olika forskningsfält skiljer sig åt. Citer- 
ingsfrekvensen inom teknologi är inte densamma som inom psykologi. Frekvensen skiljer sig 
även åt mellan samma forskningsfält i olika länder. Vissa länders artiklar, och då i huvudsak 
anglosaxiska, tenderar att få mer citeringar än utomeuropeiska. Det finns också en skillnad 
mellan olika artiklar gällande citeringar. Översiktsartiklar och recenserande artiklar citeras 
mer än andra artiklar. Detta sker eftersom de ofta citeras som substitut för de tidigare artiklar 
de behandlar. Metodartiklar har det däremot generellt svårare eftersom det ofta är klassiker in- 
om fältet som drar till sig citeringar.120 För att motverka dessa variationer används så kallade 
normaliseringsmetoder. I denna uppsats kommer normaliseringsmetoden Pearsons r att an- 
vändas.121 
 
Det finns sålunda ett antal begränsningar med citeringsanalys. Olika begränsningar är mer 
framträdande beroende på vilken nivå som undersöks. Undersökningar på makronivå kan till 
exempel ha sina huvudproblem i att forskare i olika länder har olika citeringsvanor och att 
ISI:s databaser har olika täckning över olika länder medan en undersökning på mikronivå kan 
ha problem med att citeringsförfarandet är snedfördelat. Undersökningar på mikronivå anses 
ge ett mer osäkert resultat.122 
 
Garfield menar dock att överlag kan många av de problem som finns inom citeringsanalys av- 
hjälpas genom noggrannhet och medvetenhet. Han poängterar att resultatet av en citeringsana- 
lys i hög grad beror på färdigheten hos den som utför undersökningen. Citeringsanalysen är en 
tolkande metod som kräver betänksamma och subtila beslut vilket kräver god kunskap om cit- 
eringar som mått och god kännedom allmänt om det forskningsfält som undersöks och den 
citeringspraxis som finns inom detta. Han menar vidare att då de vetenskapliga forskningsfält- 
en och dess litteratur hela tiden växer och blir alltmer komplexa kan citeringsanalys när det 
används på rätt sätt vara en objektiv och effektiv undersökningsmetod som kostar relativt 
lite.123 
 
2.4. Beskrivning av forskningsfältet socialpsykologi  
 
Det socialpsykologiska forskningsfältet anses ligga i gränslandet mellan psykologi och socio- 
logi men i grunden tillhöra psykologin. Fältet är dock i högsta grad tvärvetenskapligt och har 
dessutom influenser från pedagogik, antropologi, lingvistik, psykiatri, historia och biologi.124  
 
Gordon Allport har beskrivit socialpsykologi som det vetenskapliga studiet av hur människors 
tankar, känslor och beteenden påverkas av den verkliga eller inbillade närvaron av andra män- 
                                                 
119 White 1990. 89ff. 
120 Thompson Scientific 2006a. 
121 För en utförligare beskrivning av normaliseringsmetoden Pearsons r se avsnitt 4.1.2. 
122 MacRoberts & MacRoberts 1989. s. 345. 
123 Garfield, Eugene 1979b. Is citation analysis an legitimate evaluation tool? s. 361, 367 och 373. 
124 Nilsson, Björn 2006. Socialpsykologi – Uppkomst och utveckling. 14ff. 
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niskor, det vill säga den sociala omgivning som de befinner sig i.125 Den nivå som social- 
psykologiska analyser ligger på, är individen i en kontext av en social situation.126 
 
Forskningsfältet uppkom cirka 1875 i Europa. En nordamerikansk socialpsykologi som är mer 
psykologiskt inriktad har dock överlag ansetts dominera fältet. Från 1970-talet och framåt har 
dock en europeisk socialpsykologi tagit form som är mer sociologiskt inriktad.127  
 
Forskning inom socialpsykologi kan delas in i studier av individuella fenomen, interperson- 
ella fenomen och kollektiva fenomen. Inom individuella fenomen studeras till exempel atti- 
tyder, minne, beslutsfattande, motivation samt emotioners påverkan på socialt beteende. Inom 
interpersonella fenomen studeras exempelvis verbal och icke-verbal kommunikation, social 
påverkan som normer och konformitet, social aggression och asocialt beteende som fördomar 
och diskriminering. Inom kollektiva fenomen studeras interaktion mellan individer i små 
grupper och även mellangruppers relationer och sociala konflikter. Områden som nyligen bör- 
jat ägnas intresse är kulturell och evolutionär socialpsykologi.128  
 
Socialpsykologi är en empirisk vetenskap som har utvecklat en rad metoder för att undersöka 
socialt beteende.129 Metodmässigt var fältet till en början starkt influerat av den positivistiska 
kunskapsutvecklingen. Metoderna hade kvantitativ prägel och undersökningsmetoder har varit 
exempelvis experiment och enkäter. Det har dock förekommit kritik mot att experiment inte 
förmår fånga in alla aspekter av sociala situationer och att kvalitativa metoder skulle vara att 
föredra. Kritiken kommer främst från mer sociologiskt inriktade socialpsykologer. På senare 
år har mer kvalitativa metoder som diskursanalys och samtalsanalys utvecklats.130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
125 Aronson, Elliot, Wilson, Timothy D. & Akert, Robin M. 1999. Social psychology. s. 6. 
126 Ibid. s. 11. 
127 Nilsson 2006. s. 9 och 137ff. 
128 Umeå Universitet 2007. Institutionen för psykologi – Socialpsykologi. 
129 Aronson, Wilson & Akert 1999. s. 35. 
130 Carle, Jan, Nilsson, Björn, Alvaro, José Luis & Garrido, Alicia 2006. Socialpsykologi – Bakgrund, teorier och 
perspektiv. s. 240ff och 256ff.  
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3. Tidigare forskning  
 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom ACA att redovisas. Fyra tidigare artiklar som 
använt sig av ACA beskrivs kortfattat för att ge en bild av i huvudsak det praktiska förfaran- 
det och de resultat som kan framkomma vid en sådan undersökning.  
 
3.1. Tidigare forskning inom ACA 
 
Den karakteristiska bibliometriska undersökningsmetoden på 1960-talet var bibliografisk 
koppling. På 1970 talet tog cociteringsanalysen över den rollen och denna metod vidareut- 
vecklades sedan till ACA.131 De undersökningar som först gjordes hade tekniska och naturvet- 
enskapliga forskningsfält som studieobjekt men uppmärksamheten kom snart att sprida sig 
även till samhällsvetenskapliga och humanistiska fält. Det finns en mängd undersökningar 
som gjorts med ACA. Jag har här gjort ett urval av artiklar. De sammanlagt fyra författarna 
till dessa artiklar är framträdande personer inom forskning kring cociteringsanalys och har 
gjort ett flertal undersökningar med ACA vilket tyder på en förtrogenhet med området vilket 
gör det befogat att ta med deras artiklar.  
 
 Howard D. White & Belver C. Griffith; Author cocitation: A literature measure of 
intellectual structure. 
 
White & Griffith är som tidigare nämnts upphovsmän till metoden ACA och i denna artikel 
presenterar de ACA som metod.132 Forskningsfältet som undersöks är informationsvetenskap 
och populationen utgörs av 39 författare från åren 1972-79. White och Griffith valde ut de 
författare till undersökningen som de enligt olika kriterier ansåg vara betydande inom fältet. 
Materialet i form av citeringsdata hämtades från SSCI. De cociteringsvärden som togs fram 
normaliserades med metoden Pearsons r. En tvådimensionell karta skapades med metoden 
MDS. Dessutom genomfördes klusteranalys133 och faktoranalys134 för att tydliggöra de grupp- 
er som fanns. 
 
Den MDS-karta som blev resultatet visar: 1) Identifierbara författargrupper inom inform- 
ationsvetenskap. 2) Hur dessa grupper var lokaliserade jämfört med varandra. 3) Till vilken 
grad författare var placerade centralt och perifert inom grupper. 4) Närheten mellan författare 
inom grupper och över gruppgränser. 5) Författarnas positioner med hänsyn till kartans axlar. 
 
White & Griffith tyckte sig med denna undersökning visa att ACA var en ny teknik som kun- 
de bidra till förståelsen av de intellektuella strukturer och deras utveckling som finns inom 
vetenskap och kanske också andra områden som grundar sig på seriella publikationer. De an- 
såg också att undersökningen visade att författare likaväl som dokument kunde utgöra analys- 
enheter vid analys av forskningsfält. 
 
 
 
                                                 
131 Smith 1981. s. 86. 
132 White & Griffith 1981. 
133 Klusteranalys är ett samlingsnamn för statistiska metoder som innebär att objekt i ett statistiskt material 
grupperas i ett antal grupper så att de objekt som liknar varandra i ett eller flera avseenden förs tillsammans i 
samma grupp. Se Nationalensyklopedien 2007d. Klusteranalys. 
134 Faktoranalys används för att försöka förklara korrelationen mellan ett större antal observerade variabler med 
ett mindre antal tänkta variabler: faktorer. Se Nationalencyklopedien 2007b. Faktoranalys. 
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Katherine W. McCain; Cocited author mapping as a valid representation of intellectual 
structure. 
 
McCain undersöker i denna artikel giltigheten hos de MDS-kartor som fås fram vid ACA som 
representationer av strukturen hos forskningsfält.135 I hennes undersökning ingick en samling 
av cociteringsdata från 5-6 år av en population bestående av 41 författare inom makroeko-    
nomi och 49 författare inom genetik med specialområdet Drosophila (fruktflugor). Dessa 
jämfördes sedan med oberoende bedömningar från 14 specialister inom makroekonomi och 
15 specialister inom genetik. Källor för urvalet av författare var texter, översikter och konsult- 
ationer med forskare. Detta kompletterades med bibliografiska data från den Internetbaserade 
versionen av SCI (genetik) och SSCI (makroekonomi). Cociteringsdata återvanns från de sist- 
nämnda databaserna och listan med författare baserades på denna samt två villkor: åtminstone 
en tredjedel av söklistan skulle innehålla minst en cocitering och medelvärdet inom varje tids- 
period skulle vara två eller fler cociteringar. Specialister fick sedan välja ut de författare de 
ansåg vara betydelsefulla inom fältet genom en teknik som gick ut på att sortera kort med 
författares namn i högar och därefter förklara kriterierna för sina val.  
 
Både de erhållna cociteringsfrekvenserna och resultatet av specialisternas bedömningar sattes 
in i symmetriska matriser. Resultaten konverterades med normaliseringsmetoden Pearsons r 
och en klustringsmetod användes. Både cociteringsdata och specialisternas bedömningsdata 
analyserades sedan med ett MDS-program och tvådimensionella kartor genererades. De er- 
hållna resultaten visade att kartorna med representationer av cociteringsdata och specialister- 
nas bedömningar i stort stämde överens både inom makroekonomi och genetik. McCain kun- 
de utifrån detta därmed konstatera att ACA är en giltig metod för att undersöka intellektuella 
strukturer inom forskningsfält. 
 
Olle Persson; The intellectual base and research front of JASIS 1986-1990. 
 
Persson presenterade i denna artikel en undersökning med ACA samt bibliografisk koppling. 
Målet med Perssons undersökning var att definiera den intellektuella basen samt forsknings- 
fronten baserad på artiklar som publicerats i JASIS (The Journal of American society for 
information science) inom tidsramen 1986-1990.136 Materialet laddades ned från CD-rom 
versionen av SCI. Persson poängterar att det fanns en mängd stavningsvarianter i materialet 
vilket kan ha stora effekter på de strukturer av cociteringar eller bibliografiska kopplingar som 
tas fram. Dessa kan dock lätt elimineras med en halvautomatisk redigeringsmetod, vilket även 
gjordes i Perssons studie.  
 
För att definiera den intellektuella basen lades sedan de nedladdade uppgifterna in i dataprog- 
rammet BIBMAP för att beräkna antalet cociteringar som förekom baserade på det totala an- 
talet författare blivit citerade av minst två artiklar. Det antal citerade författare som då fram- 
kom var 490 stycken. För att få fram en hanterbar kärna av dessa genomförde han sedan en 
gradvis klusteranalys, där det slutgiltiga resultatet blev 62 stycken författare. Baserat på de 62 
författarnas cociteringsfrekvenser skapades sedan en karta genom att använda MDS-tekniker.  
 
Vid definitionen av forskningsfronten använder Persson metoden bibliografisk koppling. Pop- 
ulationen består av de artiklar som har fem eller fler referenser. Han får då fram ett stort klust- 
er bestående av 51 artiklar som bryts ned till mindre delar för att slutligen stanna vid 5 styck- 

                                                 
135 McCain, Katherine W. 1986. Cocited author mapping as a valid representation of intellectual structure. 
136 Persson 1994. 
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en kluster. Artiklarna ämnesbestäms med nyckelord från artiklarnas rubriker. Baserat på artik- 
larnas kopplingsstyrkor skapas därefter en MDS-karta. De enheter som finns på kartan repre- 
senteras av de nyckelord som tagits fram. Denna karta anses överensstämma i hög grad med 
den karta som skapats över den intellektuella basen. Strukturen i den intellektuella basen är 
som Persson uttrycker det en spegelbild av strukturen i forskningsfronten och viceversa.  
 
Perssons slutsats var att cociteringsanalys och bibliografisk koppling, på den mikronivå som 
denna analys genomfördes på, kan definiera giltiga representationer av ett forskningsfälts 
struktur. Persson gör en jämförelse med White & Griffiths studie. Han menar att trots att det 
finns olikheter vid urvalet av namn, tidsram, tidskrifter och metod så finns det mänga likheter 
av de författarnamn som finns med på respektive MDS-karta samt författarnas positioner. De 
olikheter som fanns kan bland annat bero på den tid som förflutit mellan studierna. 
 
Howard D. White & Katherine W. McCain: Visualizing a discipline: An author cocitation 
analysis of information science, 1972-1995. 
 
White & McCain beskrev i denna artikel hur de utfört en grundlig domänanalys av forsk- 
ningsfältet informationsvetenskap med hjälp av ACA.137 Populationen var de 120 mest citera- 
de författarna under 1972-1995 i 12 centrala tidskrifter inom det aktuella fältet. Materialet till 
analysen hämtades från SSCI. Därefter utfördes: 1) En faktoranalys på de 120 författarna för 
hela 24-årsperioden. 2) Analys av de 120 författarnas medelcociteringsvärde för varje åtta- 
årsperiod samt för hela 24-årsperioden. 3) Tvådimensionella kartor skapades över de 100 mest 
cociterade författarna varje åttaårsperiod med Alscal (vilket är ett MDS-program). 4) En karta 
över de författare vars citeringsmönster markant förändrades under 1972-1995. 5) En tvådim- 
ensionell karta skapades över de författare som tillhörde de 100 mest cociterade författarna för 
alla tre åttaårsperioderna. 
 
De resultat som framkom i studien var: 1) Discipliners och institutioners upptagande av med- 
arbetare till informationsvetenskap. 2) Strukturen över specialområden i disciplinen över 24 
år. 3) Författares medlemskap i en eller flera specialområden. 4) Beständighet och förändring 
i författares positioner på tvådimensionella ämneskartor över tre åttaårsperioder. 5) De två 
största deldisciplinerna inom informationsvetenskap och hur det antal av författare som var 
medlemmar i dessa utvecklades. 6) De författare som tillhörde de 100 mest cociterade författ- 
arna under alla tre åttaårsperioderna och därmed utgjorde informationsvetenskapens kanon. 7) 
De förändringar som skedde i avseende på författares anseende och influens under de tre del- 
perioderna, vilket visades i deras genomsnittliga citeringsvärden. 8) Författare som markant 
förändrade sina kartlagda positioner under de tre delperioderna. 9) De axlar som framkom på 
de tvådimensionella kartorna och deras uttolkade betydelser. 10) Bevis för ett paradigmskifte 
på 1980-talet. 11) Bevis för informationsvetenskapens generella natur och integrationskapa-  
citet. 
 
White & McCain menar att de resultat som framkom hade stora likheter med resultaten från 
de studier som presenterats i artiklarna av White & Griffith samt Persson. 
 
De fyra artiklarna ovan belyser de olika delarna i en studie med ACA såsom urval av popul- 
ation, normalisering av data med Pearsons r, multivariat analys med metoder som MDS, fak- 
toranalys och klusteranalys, och visualisering av data till en MDS-karta i två dimensioner och 
tolkning av dessa. De anser att de visat att ACA är en giltig metod vid undersökning av intell- 

                                                 
137 White & McCain 1998.   
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ektuella strukturer inom forskningsfält, då bland annat de artiklar där informationsvetenskap 
undersöktes uppvisade liknande resultat. Dessa artiklar kommer att används till att under- 
bygga de olika momenten i denna studies användning av ACA samt i viss mån till diskus- 
sionen kring dessa då detta ansetts aktuellt.  
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4. Metod 
 
I denna undersökning med metoden ACA kommer den arbetsgång som McCain använt i sin 
tekniska översikt över metoden att följas. McCains undersökning publicerades 1990 och har 
blivit en välanvänd mall för undersökningar med metoden ACA. Då denna arbetsgång är väl 
beprövad kan det vara befogat att använda den. McCains användning av ACA har följande 
mönster:  
 

1. Urval av författare 
2. Insamling av data, i form av cociteringsfrekvenser.     
3. Sammanställning av data till en råmatris 
4. Konvertering till en korrelationsmatris, där data görs om till exempelvis likhetsmått. 
5. Multivariat analys av relationerna mellan de författare som finns representerade i den- 

na matris. Den multivariata analysen bestod av analys av principiella komponenter, 
klusteranalys och analys med MDS. 

6. Tolkning och validering av resultat.138  
 
I min undersökning kommer dock inte klusteranalys att användas på grund av ett problem av 
praktisk natur. Det gjordes försök att genomföra en klusteranalys på de data som togs fram i 
undersökningen men tyvärr gick det inte att få fram några resultat med det aktuella data- 
programmet SPSS. Det ansågs då att en analys med MDS kunde räcka för att ge en bild över 
forskningsfältet. Denna metod användes i McCains undersökning och flera ytterligare 
studier139 och kan sålunda anses vara en väl beprövad metod inom området samt att det med 
denna metod gick att få fram användbara resultat genom dataprogrammet i form av en karta. 
Här nedan kommer en beskrivning av de verktyg som kommer att användas eftersom inner- 
börden i deras användning inte är helt självklar. Därefter kommer en beskrivning av den prak- 
tiska undersökningen med ACA som ska genomföras i denna studie. Sist i avsnittet beskrivs 
momentet tolkning och validering.  
 
4.1. Beskrivning av verktyg 
 
Nedan följer en beskrivning av de verktyg som används i punkt 2-5 i McCains arbetsgång. 
Först beskrivs data och matris, därefter normaliseringsmetoden Pearsons r, som ska användas 
vid konvertering av matrisen och slutligen multivariat analys, där metoden MDS beskrivs 
samt dataprogrammet Bibexcel. 
 
4.1.1. Data och matris 
 
Vid användandet av bibliometriska metoder inhämtas data från citeringsdatabaser och då ofta 
från ISI:s databaser. De data som fås fram vid datainsamlingen brukar kallas rådata. Dessa rå- 
data placeras in i en så kallad råmatris för att göra dem mer lätthanterliga vid vidare analys. 
Denna matris kan illustreras med ett enkelt exempel. Anta att det finns tre författare; A, B och 
C. Anta vidare att författare A och B cociteras i 3 dokument. Författare A och C cociteras i 2 
dokument och författare B och C cociteras i ett dokument.  
 
 
 

                                                 
138 McCain 1990. s. 433. 
139 Se bland annat White & Griffith 1981; Persson 1994; White & McCain 1998. 
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Man får då följande råmatris: 
                  

                                   

 Författare       A        B        C
        A              0         3        2    
        B               3        0        1
        C               2        1        0

 

                                             Tabell 1. Exempel på matris. 
 
De värden som finns i matrisen utgör de cociteringsfrekvenser som finns för de tre författar- 
paren. Matrisen är symmetrisk vilket innebär att det är en matris som kan beskrivas ha stor- 
leken n ∗ n, där n är antalet rader och n är antalet kolumner. Den har alltså lika många rader 
som kolumner. I och med att matrisen är symmetrisk så kommer båda sidorna som åtskiljs av 
en diagonal att innehålla samma information.140  
 
4.1.2. Likhetsmått – Pearsons r 
 
Vid bibliometriska undersökningar, som ACA, behövs det ofta göras en konvertering av rå- 
data med normaliseringsmetoder för att göra dem jämförbara. Rådata kan exempelvis skilja 
sig från varandra genom att författare ofta får olika antal citeringar i samma dokument. Det 
kan också antas att två författare är mer lika om de citerar en tredje författare som inte citeras 
så mycket än om de båda citerar en författare som ofta citeras. Referenslistor kan också vara 
av olika längd. Två författare kan antas ha större likhet om de båda finns med i en kort refer- 
enslista än en lång.141 Genom normaliseringsmetoder görs objekten likvärdiga med varandra 
genom att ta hänsyn till faktorer som är åtskiljande.  
 
Det finns en mängd metoder för att göra rådata inom bibliometrins analysmetoder jämförbara 
med varandra. I denna undersökning kommer metoden Pearsons korrelationskoefficient eller 
Pearsons r att användas då det är den metod som McCain använder i sin studie.142 Denna me- 
tod har också med vissa variationer använts inom ett antal andra ACA studier143 och kan där- 
för ses som väl beprövad inom området. Pearsons r är ett mått på samband och används inom 
ACA som ett likhetsmått.  
 
Pearsons r har den fördelen att den ger en bild av författarnas cociteringsprofil. Den tar med 
andra ord hänsyn till vilka andra författare de båda aktuella författarna cociteras med. Två för- 
fattare som cociteras ofta med ytterligare författare och mer sällan med andra kan antas ha 
större likhet än två författare som har en mer slumpmässig cociteringsfrekvens med andra för- 
fattare. Metoden tar också bort skillnader mellan de författare som citeras mycket och de som 
citeras lite men har samma profil, så kallade skalskillnader.144  
 
Metoden Pearsons r mäter enligt Per Ahlgren, Bo Jarneving och Ronald Rousseau styrkan och 
riktningen av ett linjärt samband mellan två variabler x och y. Korrelationsvärdena beräknas 

                                                 
140 McCain 1990. s. 435. 
141 Persson 1991. s. 71. 
142 McCain 1990. s. 435. 
143 Se bland annat White & Griffith 1981; White & McCain 1998.  
144 McCain 1990. s. 436. 



 30

genom att författarna, det vill säga raderna och kolumnerna i matrisen, ses som vektorer. Des-
sa jämförs sedan med varandra parvis.  
 
Pearsons r kan definieras enligt: 

                              
X och Y  anger här medelvärdet på variablerna X och Y. 

 
Måtten på korrelation eller likhet ligger i intervallet [-1,1]. Antar r =-1 innebär det ett perfekt 
negativt linjärt samband mellan variablerna. Antar r=1 innebär det ett perfekt positivt linjärt 
samband. Antar värdet 0 innebär det att det inte finns något linjärt samband.145  
 
Diagonalen i matrisen har varit svår att hantera vid beräkning av korrelationsvärden. Det finns 
olika sätt att hantera detta problem. White & Griffith använde i sin undersökning metoden att 
ersätta de uteblivna värdena med att dividera de tre högsta värdena på en av vektorerna med 
två och sedan placera in de erhållna värdena på respektive plats i diagonalen.146 McCain be- 
handlade i sin undersökning diagonalens värden som uteblivna värden genom att ta bort 
diagonalens värden samt de värden där de två aktuella författarna jämförs med varandra.147 
 
Eftersom Pearsons r vanligen används som ett mått på korrelation mellan variabler och inte 
som ett likhetsmått är själva måttet inte helt oproblematiskt. Det kan ifrågasättas om ett lik- 
hetsvärde kan ha ett negativt värde. Ahlgren, Jarneving och Rousseau menar i sin artikel att 
det är en definitionsfråga och inte har någon större betydelse i sammanhanget. Ett mått på 
korrelation som befinner sig i intervallet [-1,1] kan transformeras till ett mått på likhet (utan 
negativt värde) i intervallet [0,1] och vice versa.148  En viss oklarhet verkar dock finnas, vilket 
talar mot Pearsons r som metod. 
 
Ahlgren, Jarneving och Rousseau har dock ifrågasatt Pearsons r som en lämplig metod att an 
vända vid ACA på andra grunder. De menar kortfattat att denna metod kanske inte är det opti- 
mala valet där ambitionen är att producera kartor över författare med liknande cociterings- 
mönster och undersökningar av de förändringar som sker i dessa över tid. De baserar detta 
bland annat på att likhetsvärden kan förändras när författare läggs till ett ursprungligt urval 
och cociteras lite eller inte alls med de ursprungliga författarna. De menar att försiktighet är 
av vikt vid valet av lämplig metod och att det inte finns någon metod som är bäst lämpad utan 
valet av metod ska relateras till den studie som genomförs.149 White har dock tillbakavisat kri- 
tiken och menar bland annat att de författare som jämförs ofta är sådana som cociteras i hög 
grad med varandra. Han menar vidare att Pearsons r producerar liknande resultat som andra 
normaliseringsmetoder såsom exempelvis Saltons cosinusmått. De fördelar som ursprungligen 
fanns med Pearsons r är bland annat att den i hög grad har lärts ut och blivit förstådd, de data 
som fås fram kan med lätthet konverteras med de dataprogram som finns, data kan användas 
                                                 
145 Ahlgren, Per, Jarneving, Bo & Rousseau, Ronald 2003. Requirements for a cocitation similarity measure, 
with special reference to Pearson’s correlation coefficient. s. 551. 
146 White & Griffith 1981. s. 165. 
147 McCain 1990. s. 436. 
148 Ahlgren, Jarneving & Rousseau 2003. s. 551. 
149 Ibid. s. 552f och 558. 
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vid MDS och klusteranalys och genom användning av dessa kan begripliga resultat producer- 
as. Dessa fördelar finns fortfarande även om andra metoder kan användas på samma sätt idag 
tack vare bland annat nya rutiner i de befintliga dataprogrammen.150 
 
Valet av metod är således inte helt självklart och kan ifrågasättas, ett annat normaliserings- 
mått kanske kunde ha använts och kanske gett ett bättre resultat. Saltons cosinusmått har 
exempelvis använts i ett antal magisteruppsatser vid BHS. Baserat på Whites resonemang är 
det osäkert om valet av Pearsons r som metod har haft en graverande påverkan på resultatet i 
denna studie.  
 
4.1.3. Multivariat analys 
 
När tre författares likhet i form av cociteringar undersöks som i exemplet i avsnitt 4.1.2. res- 
ulterar det i en matris med tre olika värden. Vid så få värden är antalet variabler att ta hänsyn 
till få och en beräkning går att genomföra manuellt utan någon form av hjälpmedel som ett 
dataprogram. Dock krävs det vanligen att fler värden jämförs för att få ett rättvisande resultat 
av en population. Situationen blir annorlunda när exempelvis 75 författares likhet ska beräk- 
nas i fråga om cocitering. Antalet variabler blir då för många att hantera manuellt och någon 
form av hjälpmedel måste tillföras. 
 
Vid analys av värden där fler än två variabler ska tas i beaktande vid beräkning kallas för mul- 
tivariat analys. Två aspekter är här viktiga. För det första beskrivs en variabel som en funktion 
av flera andra variabler. För det andra används tekniker som reducerar dimensionerna hos den 
struktur som finns mellan variablerna. En förenkling i dimensionalitet sker av det komplexa 
mönster av variabler som påverkar en variabel. Denna förenklingsprocess sker genom att ob- 
jektet projiceras till ett rum med mindre dimensioner.151  
 
Tre metoder brukar vanligen användas för att visa de relationer som finns mellan författare in- 
om en matris innehållande likhetsmått: MDS, klusteranalys och faktoranalys. Dessa metoder 
används vanligen tillsammans för att komplettera varandra men de kan också användas var för 
sig.152 I denna undersökning kommer dock endast metoden MDS att användas, då den fanns 
med i den McCains arbetsgång och för att de resultat som framkom vid denna analys i form 
av en karta ansågs räcka för att ge en bild av forskningsfältet i fråga. Klusteranalys valdes i 
denna undersökning bort av praktiska orsaker, som beskrivits tidigare. Faktoranalys användes 
inte i den undersökning som McCain genomförde och var därför inte med i diskussionen av 
val av multivariat analys. En fördel med att använda kluster och/eller faktoranalys skulle ha 
varit att grupperingarna inom forskningsfältet kanske skulle ha framträtt tydligare och gett 
ytterligare en dimension till undersökningen, då dessa metoder bildar grupperingar i form av 
kluster samt beskriver grupperingarna utifrån de faktorer som författarna har gemensamt. 
Metoden MDS beskrivs nedan. 
 
4.1.4. MDS  
 
MDS är ett samlingsnamn för en grupp statistiska tekniker. Med MDS blir det möjligt att ge 
visuella representationer över den struktur som finns i samlingar av objekt. Dessa representa- 
tioner kan liknas vid kartor. Detta gör att man kan få en övergripande bild av samlingarnas 

                                                 
150 White, Howard D. 2003. Author cocitation analysis and Pearson´s r. s. 1250. 
151 Egghe & Rousseau 1990.  s. 94. 
152 McCain 1990. s. 437. 
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dolda, underliggande strukturer vilket ökar förståelsen och undersökningsmöjligheterna.153 
Det är dock viktigt att tänka på att kartornas konfigurationer måste genomgå noggranna och 
systematiska tolkningar. Alltför ytliga tolkningar kan ge en felaktig bild av de faktiska förhål- 
landen som finns. 
     
De analysenheter som används i en undersökning med MDS är mått på likhet, närhet eller 
distans mellan objekt. Jag kommer fortsättningsvis att använda termen likhet. Detta mått 
indikerar hur lika två objekt är eller upplevs vara. Används ett mått på likhet är ett stort värde 
ett tecken på att objekten är lika och tvärtom. Används ett mått på olikhet är ett stort värde ett 
tecken på att objekten är olika och tvärtom. Det går även att undersöka data som inte är mått 
på likhet om dessa först görs om till mått på likhet. Den vanligaste metoden är att jämföra 
kolumner i en matris med varandra och beräkna korrelationen mellan dessa.154 
    
Dessa likhetsvärden placeras i en matris. Inom MDS bör matrisen vara symmetrisk, alltså ha 
storleken n ∗ n. Denna matris bearbetas med MDS som genererar en karta över samlingen av 
objekt. Varje punkt på denna karta representerar ett objekt och varje objekts position påverkas 
av förhållandet till alla de övriga objekten. Avståndet mellan objekten är en representation av 
den likhet/olikhet som finns mellan två objekt.155     
    
Om likhet använts som mått placeras de objekt som har ett högt värde nära varandra och de 
objekt som hade ett lågt värde placeras längre ifrån varandra. Om olikhet använts som mått 
placeras de objekt med ett högt värde långt ifrån varandra och de objekt som hade ett lågt vär- 
de nära varandra.156 Avståndet mellan objekten har alltså en invers relation till likhetsvärdet. 
Objekt med många starka kopplingar till andra objekt tenderar att hamna i centrum på en såd- 
an karta och objekt med svaga och/eller få kopplingar får mer perifera positioner.157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
153 Kruskal, Joseph B. & Wish, Myron 1978. Multidimensional scaling. s. 5 och 7. 
154 Ibid. s. 7 och 10. 
155 Ibid. s. 7 och 12ff. 
156 Ibid. s. 19. 
157 McCain 1990. s. 437. 
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Här nedan kommer en figur och matris som ska illustrera tanken bakom en MDS-karta. 
 
                           
 
       C  
                                                          A 
      
          
  
 
 
 
 
 
 
               B 
 
  
                                   
                  Figur 3. Exempel på MDS-karta baserad på värden i nedstå- 
                  ende matris. 
 
 
 
Författare     A     B        C 
        A     
        B  0,2   
        C  0,6 0,1  
Tabell 2. Matris med hypotetiska värden. 
 
Matrisen innehåller här värden som ska representera graden av likhet mellan objekt, i det här 
fallet författare. Punkterna på kartan representerar sålunda författare. De aktuella värdena rep- 
resenteras på kartan av den distans som finns mellan de olika författarna. Ju högre värde desto 
kortare distans och tvärtom. Till exempel är det ett högre värde mellan paret A-C än mellan 
paret A-B och sålunda kortare distans mellan paret A-C än mellan A-B. Detta indikerar att 
graden av likhet är större mellan A och C än mellan A och B. 
 
Tanken med MDS är att det ska gå att få en så samstämmig bild med de originaldata som  
finns i en så låg dimension som möjligt. Jarneving beskriver i sin magisteruppsats två villkor 
som kartan i idealfallet ska uppfylla:  
    
Låt A, B, C and D representera fyra författare i en matris. Låt X vara likhetsvärdet för A och 
B, och Y vara ett likhetsvärde för C och D. I det ideala fallet ska följande villkor vara 
uppfyllda: 
 
(1) Om X=Y, ska avståndet, mellan de båda punkterna i konfigurationen som representerar A 
och B vara detsamma som avståndet mellan punkterna som representerar C och D. 
 
(2) Om X<Y, så ska avståndet mellan punkterna som representerar A och B i konfigurationen, 
vara större än avståndet mellan punkterna som representerar C och D. 
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Dock menar han att det visat sig svårt att uppfylla båda dessa villkor.158 När data bearbetas 
med MDS sker detta genom en komplex datoriserad process. Enkelt uttryckt utför en algoritm 
en rad iterationer för att få fram den mest samstämmiga representationen av verkligheten i två 
eller tre dimensioner. Det uppstår dock alltid en diskrepans mellan de data som finns i ma- 
trisen och konfigurationen som skapats med MDS tekniker eftersom det sker en förenkling av 
originaldata vid denna transkription.159 
     
Det värde som används för att mäta samstämmigheten mellan originaldata och den konfigura- 
tion som bildats med MDS kallas stressvärde och mäts i procent. Vid absolut samstämmighet 
är stressvärdet 0. Vid stor samstämmighet är stressvärdet lågt och vid liten samstämmighet är 
stressvärdet högt.160 Stressvärdet beräknas av dataprogrammet som används vid analysen. 
Generellt gäller att ju fler dimensioner desto mindre stressvärde. Ett lågt antal dimensioner är 
eftersträvansvärt eftersom det gör materialet mer lätthanterligt ur bland annat undersöknings- 
synpunkt. Är kartan i fler än tre dimensioner går den inte att ur ett mänskligt perspektiv och en 
tolkning blir därmed svår. Det sker här en avvägning mellan samstämmighet och hanterlighet. 
Ofta anses ett högre stressvärde vara ett acceptabelt pris för en konfiguration i två eller tre 
dimensioner. Dock anses det att det bör ligga under 0,2. Inom ACA används ofta två 
dimensioner för att visualisera datamaterialet. Detta beror på att en karta i två dimensioner 
ofta fångar en stor del av de likhetsvärden som finns i matrisen och deras komplexitet. En tre- 
dimensionell karta visar fler sidor av dessa värden men tillför ofta inte så mycket och blir 
svårare att undersöka.161    
 
4.1.5. Bibexcel 
 
Bibexcel är ett datorprogram som utvecklats av Olle Persson vid Inforsk vid Umeå Universit- 
et. Det är en verktygslåda som ofta används inom bibliometriska analyser.162 Programmet 
innehåller en rad olika verktyg med vilka det går att analysera bibliografiska data eller data av 
textuell natur som är formaterade på ett liknande sätt. Flera av Bibexcels verktyg kan använd- 
as tillsammans för att få fram det resultat som önskas. De data som ska användas laddas ner 
från exempelvis WoS och konverteras i Bibexcel. Bibexcel genererar sedan datafiler som kan 
importeras till Excel eller liknande program som kan hantera tabbade dataförteckningar. I des- 
sa program kan sedan vidare redigering och analys ske. Med Bibexcel går det också att visual- 
isera bibliografiska data genom att använda tekniker inom MDS.163  
 
4.2. Redovisning av användningen av ACA i denna studie  
 
Här nedan kommer en beskrivning av hur ACA använts i denna studie. Denna beskrivning 
delas upp i två steg. Först beskrivs datainsamling och sedan bearbetning av data. 

 
4.2.1. Datainsamling 
 
Det viktigaste momentet inom ACA är urvalet av det material som kommer att utgöra grund- 
en för den undersökning som ska genomföras. McCain menar att eftersom det urval av mater- 
ial som görs definierar det intellektuella landskap som kommer att bli visualiserat och analys- 

                                                 
158 Jarneving, Bo 1999. The Cognitive structure of scientometrics – An author cocitation. s. 25. 
159 Kruskal & Wish 1978. s. 24. 
160 Ibid. s. 24f. 
161 McCain 1990. s. 438f.  
162 Persson, Olle 2006a. Bibexcel. 
163 Glänzel 2003. s. 99. 
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erat är det viktigt att materialet hämtas från källor som representerar hela skalan av fältets 
dimensioner.164  
 
För att få ett representativt urval hämtades materialet till min undersökning från ISI:s databas- 
er eftersom de som tidigare nämnts ofta används vid ACA. De anses innehålla om inte alla så 
de mest betydelsefulla tidskrifterna. Tidskrifterna valdes ut genom att göra en sökning i ISI:s 
databas Journal Citation Report efter tidskrifter inom socialpsykologi.165 Denna sökning res- 
ulterade i 46 träffar. De 20 högst rankade av dessa, enligt JIF, valdes ut till mitt material.  JIF 
användes som urvalsmetod eftersom det antogs att en användning av denna urvalsprincip 
skulle medföra att jag på ett objektivt sätt får fram de tidskrifter inom forskningsfältet som är 
de mest betydelsefulla. Jag gör då också antaganden att de mest betydelsefulla författarna in- 
om fältet publicerar sig i dessa.  
 
Artiklarna i de 20 utvalda tidskrifterna återvanns och citeringsuppgifter i dessa sparades och 
laddades ner. Detta genomfördes genom att sökningar gjordes i SSCI för var och en av tid- 
skrifterna inom en tidsram av sju år, 1999-2006. Tidsramen valdes för att begränsa materialet 
till de mest aktuella artiklarna.166 Dokumenttypen artikel valdes eftersom den brukar anses va- 
ra den dokumenttyp som innehåller genuint vetenskapliga kunskapsbidrag inom respektive 
forskningsfält.167 Den sökningstyp som användes vid denna sökning var en så kallad General 
search, en vanlig sökning, eftersom detta ansågs räcka för att täcka in tidskrifterna i sökning- 
en. Fältet som användes för att återvinna respektive post var Source title, källans titel, och al- 
ternativet All Languages valdes eftersom detta alternativ antogs täcka in alla de språk som tid- 
skrifterna i mitt material är publicerade på. Av de 20 tidskrifterna var 19 stycken på engelska 
och en på tyska. Därefter valde jag att spara och ladda ner de fullständiga uppgifterna om 
posterna och om citerade referenser genom att välja alternativet Full Record + Cited Refs.  
 
4.2.2. Bearbetning av data 
 
Det totala antalet artiklar ur de 20 tidskrifterna togs fram och det gjordes en fusionering av 
artiklarna till en fil. Denna lades sedan in i programmet Bibexcel för vidare beräkningar. Det 
totala antalet citerade författare i artiklarna beräknades och därefter sorterades de 75 författare 
som hade de högsta cociteringsfrekvenserna fram. De mest cociterade författarna ansågs här 
vara de mest betydelsefulla författarna inom fältet och det är dessa som kom att utgöra stud- 
iens population. Genom att göra detta skiljs författarna från sina dokument och beräkningar 
görs efter detta på dem endast som författare. Undersökningen blev så att säga nu på författar- 
nivå istället för dokumentnivå. Antalet 75 författare valdes eftersom det ansågs vara en mängd 
som både var tillräckligt stor för att ge en nyanserad bild av forskningsfältet och dess mest 
viktiga författare och samtidigt vara hanterbar rent tekniskt. Persson menar att för att kunna 
genomföra en analys med ACA och kunna göra stabila visualiseringar av resultatet i form av 
kartor är det nödvändigt att begränsa materialet till en hanterbar mängd.168 Organisationer och 
liknande togs bort från materialet samt duplikanter av författare som förekom med flera stav- 
ningsvarianter av sitt författarnamn.  
  
De cociterade författarna och deras cociteringsfrekvenser sattes sedan in i en symetrisk råmat- 
ris med måtten 75∗75 citerade författare. Namnen på författarna placeras i samma ordning i 

                                                 
164 McCain 1994. s. 433. 
165 Sökningen gjordes på Psychology, social. 
166 På grund av att förfärdigandet av denna uppsats dragit ut på tiden, är detta material mindre aktuellt. 
167 Persson 1991. s. 11.  
168 Persson 1994. s. 32. 



 36

både raderna och kolumnerna. Dessa data importerades sedan till statistikprogrammet SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences)169. Här gjordes matrisen med råa cociteringsfrek- 
venser om till en matris med korrelationskoefficienter med normaliseringsmetoden Pearsons r. 
Diagonalen i matrisen där författarna jämförs med sig själva behandlades genom att ta bort 
dessa värden samt de värden där författarna jämfördes med den aktuella författaren. Matrisen 
med korrelationsdata som tagits fram gjordes sedan om till en euklidisk distansmatris genom 
att använda Alscal, ett MDS-verktyg i SPSS. En visualisering av matrisens normaliserade co- 
citeringsvärden skapades med MDS i form av en MDS-karta i två dimensioner. 
 
De 75 mest cociterade författarna kommer att redovisas i en frekvenstabell i resultatavsnittet. 
I detta avsnitt kommer också matrisen med normaliserade cociteringsfrekvenser att redovisas 
samt den MDS-karta över de 75 mest citerade författarna som framkommit i undersökningen. 
 
4.3. Tolkning och validering 
 
McCain menar att inom ACA så interagerar generellt tolkning och validering. Tolkningen av 
de resultat som framkommer vid analysen går ut på att upptäcka grupperingar och dimension- 
er på den framtagna MDS-kartan i form av exempelvis vetenskapliga bidrag, institutions- eller 
geografiska band, intellektuella associationer och liknande. För att göra en så bra tolkning 
som möjligt behövs ingående kunskap om det forskningsfält som är studieobjekt. Detta kan 
uppnås genom kontakt med forskare med kunskap om forskningsfältet eller litteratur om det- 
samma. Båda dessa former av källor bidrar till en extern validering av de resultat som upp- 
nåtts.170 Vid tolkning av denna studies MDS-karta användes böcker inom socialpsykologi som 
hjälp samt Internet där de aktuella författarnas hemsidor undersöktes (där sådana fanns) och 
artiklar av och om författarna. Uppgifter om samtliga författare togs fram genom de nämnda 
källorna. 
 
Det finns som tidigare nämnts en rad brister med både ACA som metod samt databasen SSCI 
som är den källa från vilken materialet till denna studie hämtats från. Dock finns det som tid- 
igare nämnts i avsnittet om tidigare forskning en rad praktiska exempel på att metoden kan ge 
giltiga resultat. 
 
Slutligen är det viktigt att i sammanhanget säga att MDS-kartorna inte visar upp en aktuell 
bild av ett forskningsfält. De visar istället en förfluten bild av den vetenskapliga kommunika- 
tionen eftersom det tar sin tid innan författare får sina verk publicerade och sedan citerade av 
andra.171   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
169 SPSS är ett programpaket för statistiska bearbetningar som grundades 1968. SPSS har sedan starten kontin- 
uerligt utvecklats och utökats med nya statistiska bearbetningar och anses idag vara det ledande statistikprogram- 
met. SPSS anses vara ett effektivt och flexibelt och kan användas inom en stor variation av MDS-analyser som 
innehåller stora mängder data. Se The University of Texas at Austin 2006. SPSS for windows: Getting started. 
170 McCain 1990. s. 441. 
171 White 1990. s. 100. 
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5. Resultat  
 
I detta avsnitt kommer de 75 mest cociterade författarna, det vill säga de här antagna mest be- 
tydelsefulla författarna inom fältet, att redovisas, matrisen med deras normaliserade cociter- 
ingsfrekvenser samt den MDS-karta där de är utplacerade i två dimensioner.  
 
5.1. Redovisning av matris och MDS-karta 
 
Det totala antalet artiklar ur de 20 tidskrifterna som användes i denna studie var 7229 stycken. 
Det totala antalet citerade författare i artiklarna var 333 214 stycken. Antal citerade författare 
per artikel beräknades till 46 författare/dokument. Detta kan jämföras med det naturveten- 
skapliga området där siffrorna brukar vara cirka 30 författare/dokument. De dokumenttyper 
som de citerade författarna hade publicerat sig i utgjordes av 229 694 artiklar, 95 186 mono- 
grafier och 2394 oklassificerbara dokument. En anledning till att dokumenten var oklassificer- 
bara kan vara att de indexerats på ett felaktigt sätt. I procent utgjordes publikationerna av  
68,9 % artiklar, 28,6 % av monografier samt en felmarginal på 2,5 %.  
 
De 75 mest cociterade författarna redovisas i frekvenstabellen nedan. Observera att författarna 
delats upp i två grupper av hanterliga skäl. De författare som står mittemot varandra på sam- 
ma rad ska här exempelvis inte jämföras med varandra utan bara visa det antal cociteringar re- 
spektive författare fått. 
 
 
Antal  
cociteringar 

Författare Antal 
cociteringar 

Författare 

841  COSTA PT 332 ROSENTHAL R 
781 COHEN J 324 KELLEY HH 
730 BARON RM 298 CACIOPPIO JT 
723 WATSON D 295 SNYDER  M 
669 MCCRAE RR 295 LAZARUS RS 
667 EYSENCK HJ 287 CROCKER J 
640 TAYLOR SE 284  TESSER A 
601 HIGGINS ET 277 BUSS DM 
585 TAJFEL H 276 PETTY RE 
566 BAUMEISTER RF 276 HEIDER F 
565 BREWER MB 272 JORESKOG KG 
532 CARVER CS 271 SMITH ER 
529 MARKUS HR 269 STEELE CM 
493 FISKE ST 268 BLOCK J 
465 BARGH JA 262 MISCHEL W 
458 ROSENBERG M 262 DOVIDIO JF 
431 TURNER JC 260 SPIELBERGER CD 
430 FAZIO RH 258  ROSS L 
427 DIENER E 257 PAULHUS DL 
424 ZUCKERMAN M 257 KUNDA Z 
422 ALLPORT GW 252  TELLEGEN A 
420 AIKEN LS 248  WILSON TD 
414 FESTINGER L 245 NISBETT RE 
411 GREENWALD AG 245 LEARY MR 
411 GILBERT DT 244 KRUGLANSKI AW 
403 GOLDBERG LR 238 GRAY JA 
402 KENNY DA 236 GREENBERG J 
394 EAGLY AH 233 DECI EL 
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392 KAHNEMAN D 232 FURNHAM A 
381 BECK AT 231 SWANN WB 
375 SCHWARZ N 230 WEINER B 
365 BANDURA A 229 CIALDINI RB 
365 JOHN OP 225 HAMILTON DL 
363 BENTLER  PM 225 CRONBACH 
361 JONES EE 225 MACRAE CN 
353 TRIANDIS HC 224 DIGMAN JM 
348 TVERSKY A 223 EPSTEIN S 
339 DEVINE PG   
 
Tabell 3. De 75 författarna med flest cociteringar och deras respektive antal. 
 
På nästa sida redovisas matrisen med normaliserade cociteringsfrekvenser för de 75 mest co- 
citerade författarna.  
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Tabell 4. Matris över de 75 mest cociterade författarnas normaliserade cociteringsfrekvenser. 
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I matrisen har de värden som funnits i diagonalen tagits bort eftersom författarna där jämförs 
med sig själva. Dessutom har de värden som funnits på matrisens övre del tagits bort eftersom 
båda sidor om diagonalen innehåller samma information då matrisen är symmetrisk. Den in- 
formation som finns kvar är de normaliserade cociteringsvärden som tagits fram för varje 
unikt par bestående av två olika författare. Totalt finns 2775 oduplicerade värden.172 
 
Nedan visas i figur den MDS-karta i två dimensioner som tagits fram över forskningsfältet 
socialpsykologi. 
 
 

 
Figur 4. MDS-karta i två dimensioner. 
 
MDS-kartan är en visuell representation över de 75 mest cociterade författarna inom forsk- 
ningsfältet socialpsykologi och är baserad på matrisen med normaliserade cociteringsfrek- 
venser. Kartan är en representation över författarnas positioner inom forskningsfältet och der- 
as förhållande till varandra som det upplevts av senare författare inom fältet, ett slags kon- 
senus över forskningsfältets tidigare litteratur. Den illustrerar med andra ord den intellektuella 
basen inom socialpsykologi.  MDS-kartan har stressvärdet 0,05.  
 
Det förhållande som finns mellan de normaliserade cociteringsvärdena i matrisen och förfat- 
tarnas placeringar på kartan är som tidigare nämnts, av invers natur. Ett författarpar som Cos- 

                                                 
172 Det totala antalet oduplicerade antal värden kan beräknas med formeln n(n-1)/2, där n är det totala antalet för- 
fattare. I detta fall 75(75-1)/2=2775 författare. 
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ta och McCrae har exempelvis ett värde på 0,98 och är placerade nära varandra. Författarna 
Fiske och Tellegen däremot har ett värde på –0,42 och är placerade långt ifrån varandra.  
 
Det råder också en invers relation mellan avstånd och den likhet som senare författarna ansett 
att författarna har i något avseende. Desto mindre avstånd mellan olika författare desto större 
likhet i något avseende har det ansetts finnas mellan dem enligt senare författare. Desto större 
avstånd mellan författarna desto mindre upplevd likhet. Dock behöver det inte vara så att för- 
fattare som har ett lågt värde medvetet ansetts olika av senare författare. Ett lågt värde betyder 
endast att det ännu inte har upplevts att det finns någon relation mellan författarna. Denna 
upplevelse kan förändras med tiden.173 
 
Författare som är placerade centralt har upplevts som centrala inom fältet i egenskap av att de 
blivit cociterade många gånger med flera av fältets författare. Enligt samma logik har förfat- 
tare som är perifert placerade på kartan upplevts som mindre centrala, då de cociterats ett 
mindre antal gånger med färre av fältets författare.174 En central författare inom det social- 
psykologiska fältet skulle enligt detta vara Triandis medan en författare som Digman kan säg- 
as vara mindre central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
173White & Griffith 1981. s. 166. 
174 McCain. s. 437. 
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6. Analys och diskussion  
 
I detta avsnitt kommer analys och diskussion att ske utifrån den matris och MDS-kartan som 
presenterats i föregående avsnitt. Det analyseras här och diskuteras kring vilka författare som 
cociterats mest och därmed ansetts som de mest betydelsefulla inom forskningsfältet social- 
psykologi samt vilka delområden, grundat på grupperingar av de cociterade författarna, som 
kan identifieras på MDS-kartan. 
 
6.1. Analys och diskussion kring matris och MDS-karta 
 
Vid en granskning av de författare som identifierats genom min användning av ACA är de 
kända inom forskningsfältet och det verkar rimligt att de tillhör den intellektuella basen inom 
forskningsfältet. Exempel på betydelsefulla författare inom socialpsykologi som finns bland 
studiens identifierade författare är bland annat Allport, Bandura, Baumeister, Fiske, Festinger, 
Higgins, Kahneman, Markus, Mischel och Tversky. 
 
En del betydelsefulla namn saknas dock som skulle kunna anses tillhöra fältets intellektuella 
bas. Anledningarna till detta kan vara de begränsningar, både teoretiska och tekniska, som kan 
påverka resultatet vid en citeringsanalys och som bör finnas i åtanke vid studiet av de förfat- 
tare som fås fram. En del av de vanligaste av dessa begränsningar har redovisats i avsnitten 
2.3.2.1. och 2.3.2.2. De begränsningar som påverkar mest anses vara de teoretiska, där den 
största är osäkerheten kring citeringars egentliga betydelse. Det går inte att komma ifrån att 
citeringar kan ges av olika och mer eller mindre seriösa anledningar. Dock handlar det i denna 
som i de flesta undersökningar med ACA om en stor mängd data, det totala antalet citerade 
författare som fanns var 333 214 stycken och detta borde göra anledningarna till varje enskild 
citering mindre väsentlig även om det kan vara viktigt att ha i åtanke.  
 
Andra begräsningar är bland annat exempelvis att vissa författare inte citerats eftersom deras 
bidrag till forskningsfältets kunskap varit så väletablerad inom fältet att den setts som själv- 
klar. Dock är forskningsfältet socialpsykologi ett ungt fält, det har funnits i lite över hundra 
år, och de flesta av dess teorier som finns borde inte ha etablerats så djupt att deras upphovs- 
män hunnit bli bortglömda. Det är vidare också möjligt att det finns en viss haloeffekt som 
gör att vissa kända författare inom fältet har fått fler citeringar än de egentligen borde ha för- 
tjänat på grund av sin status. Detta kan också vara en anledning till att så många författare 
från USA är med, då det varit en ledande nation inom fältet. Detta kan ha gjort att de fått en 
accelerande andel citeringar. 

 
De tekniska begränsningar som finns med citeringsanalys finns i ISI:s databaser, i detta fall 
SSCI, varifrån det grundläggande materialet till undersökningen hämtades från. Det finns 
bland annat ett anglosaxiskt bias. Som kan vara en anledning till att vissa författare saknas. 
Det visade sig att en majoritet av författarna i undersökningen var från eller är verksamma i 
USA vilket inte verkar ge en heltäckande bild av hela fältet, även om USA har en stark ställ- 
ning inom fältet. Det finns anledning att tro att exempelvis vissa viktiga europeiska författare 
fattas. 
 
Det är även svårt att eliminera olika former av stavfel, homonymer och synonymer med mera, 
då materialet som använts i denna undersökning har en sådan storlek som den har. I denna 
undersökning togs organisationer och liknande togs bort från materialet samt duplikanter av 
författare som förekom med flera stavningsvarianter av sitt författarnamn, för att motverka en 
del av dessa begränsningar.  
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MDS-kartans stressvärde är 0,05. McCain menar att stressvärden upp till 0,20 kan anses som 
acceptabla för kartor i två eller tre dimensioner.175 Denna kartas värde ligger väl inom denna 
gräns och författarnas positioner och avstånd till varandra borde därför avspegla de original- 
data som använts med relativt liten avvikelse. Vid en jämförelse mellan de författarnas cocit- 
eringar och deras placeringar på kartan och verkar det dock finnas en viss diskrepans. Exemp- 
elvis är Costa som har flest cociteringar, och sålunda borde befinna sig centralt på kartan, 
placerad perifert nere i högra hörnet. Triandis som är placerad mest centralt på kartan befinner 
sig däremot långt ner i listan angående antal cociteringar. Dessa diskrepanser kan bero på att 
en karta i två dimensioner är en förenkling av data som är mer komplexa, det finns därför all- 
tid vissa förvanskningar av dessa data, det talas i sammanhanget om brus. De värden som 
finns i matrisen borde här ge den mest överensstämmande bilden över fältet.  
 
Vid en jämförelse mellan författarnas normaliserade cociteringsfrekvens och deras placeringar 
på den tvådimensionella kartan verkar det också finnas en viss diskrepans. Exempelvis har 
Turner och Triandis båda likhetsvärdet 0,35 med Aiken. På kartan befinner sig dock Turner 
på ungefär dubbelt så långt avstånd från Aiken än Triandis gör. En förklaring till detta kan va- 
ra ett tekniskt fel hos dataprogrammet SPSS som gjort att minustecknen tagits bort framför 
värdena i första kolumnen, där Aikens värden finns. Det finns nämligen inget negativt värde i 
denna kolumn, vilket skulle betyda att Aiken har positiva värden till alla författare i undersök- 
ningen vilket inte är troligt. Den bild som förmedlas genom MDS-kartan borde då i detta fall 
ge den bäst överensstämmande bilden med hur förhållandena se ut mellan författarna inom 
fältet. 
 
Tre delområden inom forskningsfältet ansågs kunna identifieras bestående av grupperingar av 
författarna. Dessa grupperingar ansågs utgöra delområden eftersom författarna inom dessa 
placerade sig nära varandra på kartan samt verkade ha ämnesmässiga likheter med varandra. 
Det är som Mats Niklasson nämner i sin uppsats inte någon självklarhet att det går att urskilja 
några grupperingar i ett material som består av de mest cociterade författarna inom ett forsk- 
ningsfält. Det finns alltid en möjlighet att det inte går att urskilja några grupperingar.176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
175 McCain 1990. s. 438. 
176 Niklasson, Mats 2005. Biblioteks- och informationsvetenskap som kunskapsområde - En bibliometrisk studie. 
s. 34.  
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I figuren nedan visas kartan med de identifierade delområdena markerade.  
 
 

 
Figur 5. MDS-karta med markerade delområden. 
 
MDS-kartan är samma visuella representation över de 75 författarna som ansetts tillhöra den 
intellektuella basen i socialpsykologi som visats i föregående avsnitt. Dock med den skillnad- 
en att identifierade delområden markerats för att ge en tydlig bild av deras placering inom 
fältet och till varandra. Delområde 1 konstitueras här av de författare som befinner sig längst 
ner till vänster, delområde 2, konstitueras av de författare som befinner sig längst upp på kart- 
an och delområde 3 konstitueras slutligen av de författare som befinner sig längst ner till hög- 
er. 
 
Identifieringen av de delområden som ansågs finnas inom forskningsfältet gick till så att syn- 
bara grupperingar letades upp på MDS-kartan. På kartan tycktes det gå att utläsa att det fanns 
synliga grupperingar längst ner till vänster, högst upp i mitten och längst ner till höger på kar-
tan. Därefter gjordes det försök att avskilja dessa grupperingar från varandra. Detta var inte 
enkelt, då de områden som fanns mellan dessa var uppluckrade och grupperingar verkade gli- 
da över i varandra. Denna uppluckring gjorde att det var svårt att sätta skarpa gränser mellan 
de olika delområdena. Det gjordes därefter ett försök att avskilja dem ämnesmässigt. Detta 
baserades på böcker inom socialpsykologi och författarnas hemsidor i den mån sådana fanns, 
samt artiklar som berörde författarna och deras teorier. Detta var inte heller enkelt, då del- 
områdena verkade glida över i varandra även ämnesmässigt. Vissa författare som exempelvis 
Festinger har både i fråga om placering och ämnesmässigt en sådan placering att det är svårt 
att avgöra om han tillhör delområde 1 eller 2. Det fick då göras ställningstagande kring de för- 
fattare som befann sig på gränsen mellan olika områden. Dessa ställningstaganden baserades 
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på deras placering samt deras likhet ämnesmässigt till de övriga författarna inom de aktuella 
grupperingarna. 
 
Antalet författare inom delområde 1 är stort i proportion till de andra två delområdena. Detta 
beror på att författarna inom detta delområde låg så samlat att det inte ansågs möjligt att dela 
upp antalet författare i mindre delområden. Delområde 2 ligger i proportion till de övriga del- 
områdena över en större yta. Detta beror på att författarna inom detta delområde låg mer ut- 
spritt än författarna inom de övriga delområdena samt att det inte ansågs att det inte gick att 
dela upp detta delområde i mindre delområden ytmässigt. 
 
De tre delområdena, samt deras ämnesmässiga innehåll, som har identifieras presenteras ned- 
an. 
  
Delområde 1: Teorier om social kognition 
 
Detta delområde består av en grupp 32 på stycken författare som har en inriktning mot social 
kognition i sina teorier. Med social kognition menas hur människor mottar, översätter lagrar 
och reagerar på social information. Här finns fokus på individen och denna påverkas av inre, 
kognitiva och stabila faktorer.177 Beteendet styrs av det som anses rationellt hos individen. 
Många av forskarna är kända för teorier om social kognition som exempelvis Fiske, Heider, 
Tajfel och Tversky. 
  
Delområde 2: Teorier om emotioner och social påverkan 
 
Inom detta delområde finns 26 stycken författare som har en inriktning i sina teorier mot hur 
personligheten påverkas av emotioner och omgivningen. Det anses här att personligheten inte 
är statisk utan formas av yttre variabler i omgivningen och i mindre mån av inre, kognitiva 
variabler. Betoningen ligger på att det är omgivningen och känslorna inför denna som formar 
personligheten. En välkänd författare bland dessa är Bandura som bland annat menade att 
människors förväntningar styr hur de kommer att handla. Dessa förväntningar skapas genom 
social inlärning när människor observerar vad som sker i situationer.178 Här finns bland annat 
teorier som handlar om hälsopsykologi och fenomen som motivation, stress, ångest med mera. 
Kända forskare är bland annat Baumeister, Bandura, Festinger och Mischel. 
 
Delområde 3: Teorier om karaktärsdrag (trait)  
 
Detta delområde består av en gruppering på 17 stycken författare som har en inriktning i sina 
teorier mot att människors personlighet består av olika trait. Med trait menas en underligg- 
ande karakteristik hos en människa som visar sig i ett speciellt mönster av beteende. Traits 
anses vara stabila över situationer och tid. Dessa grundläggande trait finns hos alla människor 
i olika grad och kombinationer.179 Dessa trait anses ha biologiska grunder. För att undersöka 
des- sa trait utvecklas och används olika former av statistiska tester. I gruppen fanns kända 
namn som Costa Eysenck, McCrae, och Zuckerman.  
 
Det undersöktes vidare hur delområdena var placerade på kartan. Vid en blick på kartan ver-
kar det som delområdena var placerade i en skev halvcirkel runt ett tomt centrum. Inom del- 
område 1 har författarna teorier om social kognition och detta delområde var placerat längst 
                                                 
177 Carlson, Buskist & Martin 2000. s. 510. 
178 Ibid. s. 486f. 
179 Ibid. s. 478f.   
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ner till vänster, delområde 2 är placerat överst på kartan och innehöll författare som har teo- 
rier om hur emotioner och sociala situationer påverkar personligheten och under detta delom- 
råde, längst ner till höger finns delområde 3 där författarna anser att personligheten kan be- 
skrivas i karaktärsdrag (trait). 
 
Liksom det finns en viss diskrepans mellan författarnas placeringar på kartan och deras antal 
cociteringar och cociteringsfrekvenser stämmer inte delområdenas placeringar med det antal 
cociteringar som författarna inom delområdena har. Delområde 3 har exempelvis tre förfat- 
tare av de tio författare som har flest cociteringar enligt frekvenstabellen över cociteringar, 
nämligen Costa, McCrae och Eysenck. Dock är delområdet placerat längst ner till höger. 
Delområdet borde rimligtvis ha befunnit sig mer i centrum på kartan. Anledningen till delom- 
rådets och deras författares perifera placering/ar beror på att de övriga delområdena och deras 
författare arbetar med socialpsykologiska teorier och att de och deras tillhörande författare var 
i majoritet. Delområde 3 har då pressats ut av de övriga till den plats på kartan där det ämnes- 
mässigt hör hemma. De övriga delområdena har en mer central plats eftersom de är mer re- 
presentativa för forskningsfältet ämnesmässigt. 
 
McCain menar att författare på en MDS-karta placeras efter den likhet som finns till övriga 
författare. Delområden som liknar varandra bör vara placerade bredvid varandra och delom- 
råden som inte liknar varandra bör vara placerade långt ifrån varandra. 180 Detta borde också 
gälla de delområden som finns på en sådan karta. På denna undersöknings karta är delområde 
1 och 2 placerade bredvid varandra och borde då ha likheter med varandra. Detta stämmer 
också då dessa är de mest socialpsykologiska delområdena verkar det också ämnesmässigt 
som de är relaterade till varandra. Delområde 2 gränsar till delområde 3 och dessa borde ock- 
så ha likheter med varandra. Detta verkar också rimligt då delområde 2 innehåller författare 
som arbetar med teorier inom hälsopsykologi och stress och delområde 3 innehåller författare 
som arbetar med biologiskt grundade trait och deras påverkan på personlighet och beteende. 
De delområden som är placerade längst ifrån varandra är delområde 1 och 3 och som då också 
borde vara de som är mest olika. Detta verkar slutligen också rimligt då delområde 1 innehåll- 
er författare som arbetar enligt en modell att personlighet och beteende styrs av kognitiva 
funktioner medan delområde 3 innehåller författare som arbetar enligt en modell att personlig- 
het och beteende har en biologisk grund. Dock är dessa delområden inte helt olika, de försök- 
er båda att förklara den mänskliga personligheten och hennes beteende, må vara utifrån olika 
perspektiv. 
 
Delområdenas perifera placeringar på kartan runt ett tomt centrum liknar den konfiguration av 
författare som White & McCain hade i sin undersökning. De menar att detta kan bero på att 
det saknas grupp eller författare som har en stark central ställning inom fältet och orienterar 
fältets övriga författare eller grupperingar. Fältet skulle då enligt dem bestå av flera ämnesom- 
råden som är svagt sammanhållna.181 Delområdenas placeringar i min undersökning är en in- 
dikation på att detta förhållande skulle råda även inom forskningsfältet socialpsykologi. Fältet 
har också ansetts vara fragmentiserat och kritiserats för att ha en mängd mindre teorier men 
sakna en enhetlig, generell teori om socialt beteende, vilken kan integrera de mindre.182 Den- 
na fragmentisering stöds också av att fältet som redan nämnts till stora delar är uppluckrat och 
utspritt. 
 

                                                 
180 McCain 1990. s. 438 
181 White & McCain 1998. s. 343. 
182 Nilsson 2006. s. 117-129.  
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Vid en undersökning av kartans två dimensioner konstaterades det att den dimension som ut- 
görs av den horisontella axeln på kartan är en skala på vad författarna anser utgöra de motiv 
som styr människor, deras personlighet och beteende. På kartan finns författare som har teori- 
er om social kognition i det vänstra hörnet och författare som har teorier om trait i det högra 
hörnet. Ett lägre värde på denna axel tyder på att författaren anser att människor styrs av kog- 
nitiva motiv, människor beter sig efter vad de anser är rationellt. Ett högre värde tyder däre- 
mot på att författaren anser att människor har mer biologiska motiv, de har medfödda kompo- 
nenter som styr deras beteende. Författare som fick låga värden på dimension 1 och är placer- 
ade långt till vänster på kartan är exempelvis Kunda, Eagly, Smith och Fiske. Dessa författare 
arbetar med teorier inom social kognition. Författare som fick höga värden och är placerade 
långt till höger på kartan är exempelvis Costa, McCrae, Eysenck och Tellegen. Dessa förfat- 
tare arbetar med traitteorier. 
 
Den dimension som utgörs av den axel som går vertikalt är en skala på vad författarna anser 
påverkar personligheten och beteendet hos individer, ifråga om inre, stabila faktorer eller yt- 
tre, situationella faktorer. Ett lägre värde på denna axel tyder på att författaren har teorier om 
att personligheten och beteendet påverkas av inre, stabila faktorer. Ett högre värde tyder däre- 
mot på att författarna anser att personligheten och beteendet påverkas av yttre, situationella 
faktorer. Författare som fick låga värden på dimension 2 och är placerade långt ner på kartan 
är exempelvis Digman som arbetar med teorier som går ut på att personligheten påverkas av 
dels egenskaper (trait) samt Dovidio, Devine och Macrae som arbetar med teorier om hur 
människors inre kognitiva funktioner styr deras uppfattning om den sociala omvärlden. För- 
fattare som fick höga värden och är placerade högt upp på kartan är Baumeister, Deci, Leary 
och Rosenberg. Dessa författare arbetar bland annat med teorier om hur personer påverkas av 
yttre variabler i den sociala omgivningen. 
 
Det undersöktes slutligen om författarna och deras grupperingar kunde visa annan samhörig- 
het än ämnesmässig, som till exempel metodmässiga eller geografiska mönster. McCain men- 
ar att sådana mönster är möjliga att identifiera i det utrymme som finns på en tre- eller två 
dimensionell karta.183  
 
Metodmässigt så verkar författarna inom delområde 3 vara en gruppering vars författare arbe- 
tar med kvantitativa metoder i form av statistiska tester och utvecklandet av sådana. Inom del- 
område 1 och 2 däremot använder författarna metoder av både kvantitativ och kvalitativ natur, 
dock med en övervikt åt kvantitativa metoder. Det gick inte att urskilja något markant mönster 
i användandet av dessa. 
   
Vid en undersökning av om det fanns några geografiska kopplingar mellan författarna under- 
söktes det varifrån författarna härstammade eller var/varit verksamma. En majoritet av förfat- 
tarna är från eller verksamma i USA. Bland dessa gick det inte att urskilja några tydliga 
grupperingar på geografiska grunder. Dock gick det att urskilja en liten gruppering som hade 
europeisk anknytning inom delområdet som arbetar med teorier inom social kognition bestå- 
ende av författarna Kahneman, Schwarz, Tajfel, Turner och Tversky. 
 
 
 
 
 
                                                 
183 McCain 1990. s. 437. 
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7. Slutsatser 
 
I detta avsnitt kommer slutsatser att dras av de resultat som framkommit vid den ACA som 
genomförts i form av de cociterade författarna samt de identifierade ämnesområden som 
framkommit vid tolkningen av MDS-kartan samt diskussionen av dessa resultat. Därpå följer 
förslag på vidare forskning. 
 
7.1. Slutsatser 
 
Ambitionen med denna uppsats var att använda den bibliometriska metoden ACA och att med 
denna metod undersöka forskningsfältet socialpsykologi. Följande frågeställning användes 
som utgångspunkt; hur är den kognitiva struktur som utgör den intellektuella basen inom 
forskningsfältet socialpsykologi beskaffad? 
 
Denna frågeställning delades upp i två underavdelningar; 
 
• Vilka är de mest betydelsefulla författarna inom forskningsfältet? 
 
• Vilka delområden grundat på grupperingar av dessa författare kunde identifieras inom forsk- 
ningsfältet? 
 
Materialet till undersökningen hämtades från ISI:s databas SSCI. För att kunna beskriva den 
kognitiva strukturen i forskningsfältets intellektuella bas genomgick materialet bearbetning 
med MDS-tekniker i Bibexcel.  
 
De mest cociterade författarna ansågs här vara de mest betydelsefulla författarna inom om-
rådet. Dessa fanns redovisade i en frekvenstabell samt i en MDS-karta i två dimensioner som 
är en representation av deras positioner och relationer till varandra. Vid en granskning av de 
författare som identifierats genom min användning av ACA är de kända inom forsknings- 
fältet och det verkar rimligt att de tillhör den intellektuella basen inom forskningsfältet. Ex- 
empel på betydelsefulla författare inom socialpsykologi som fanns bland studiens identifier- 
ade författare var bland annat Allport, Bandura, Baumeister, Fiske, Festinger, Higgins, 
Kahneman, Markus, Mischel och Tversky. En del betydelsefulla namn saknades dock som 
skulle kunna anses tillhöra fältets intellektuella bas vilket ansågs kunna bero på teoretiska och 
praktiska begränsningar hos citeringsanalys. En teoretisk begränsning skulle bland annat 
kunna vara en haloeffekt som kan finnas. Denna kan här ha gynnat de författare som finns i 
USA, då detta land har haft en ledande ställning inom fältet. Författare härifrån kan då ha 
varit synliga inom fältet och haft en viss status som gjort att de samlat på sig en betydande del 
citeringar. En praktisk begränsning kan bland annat ha varit ett anglosaxiska bias som finns 
hos SSCI.  
  
Det fanns vissa diskrepanser mellan de data som skulle representera forskningsfältet. MDS-
kartan hade stressvärdet 0,05 vilket låg väl under den gräns som i tidigare och andra 
undersökningar anses som ett acceptabelt värde. Trots detta visade det sig vid en närmare 
granskning av samstämmigheten mellan det antal cociteringar författarna hade, deras 
cociteringsfrekvenser och deras placering på kartan att det fanns vissa brister. Dessa brister 
ansågs bero på dels förenklingar av data då de görs om för att passa in i en tvådimensionell 
karta, dels vissa tekniska brister hos dataprogrammet.  
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Tre delområden inom forskningsfältet kunde identifieras bestående av grupperingar av de co- 
citerade författarna. Dessa grupperingar verkade grunda sig på ämnesmässig likhet.  
 
Delområdenas ämnesmässiga innehåll kan sammanfattande beskrivas på följande sätt; 
 
Delområde 1: Teorier om social kognition. Här fanns författare som Fiske, Heider, Tajfel och 
Tversky. 
Delområde 2: Teorier om hur emotioner och sociala situationer påverkar personligheten. Här 
fanns författare som Baumeister, Bandura, Festinger och Mischel. 
Delområde 3: Teorier om karaktärsdrag (trait) och utvecklandet av statistiska tester för 
undersökning av dessa. Här fanns författare som Costa, Eysenck, McCrae och Zuckerman. 
 
Delområdena var placerade i en skev halvcirkel runt centrum. Inom delområde 1 hade 
författarna teorier om social kognition och detta ämnesområde är placerat längst ner till vän- 
ster, delområde 2 var placerat överst på kartan och dess författare hade teorier om hur emo- 
tioner och sociala situationer påverkar personligheten. Under detta delområde fanns delområ- 
de 3 där författarna anser att personligheten kan beskrivas i karaktärsdrag (trait) längst ner till 
höger. Delområde 1 och 2 var placerade mer centralt än delområde 3 som hade en mer person- 
lighetspsykologisk karaktär. Detta visar att socialpsykologi är ett tvärvetenskapligt forsk- 
ningsfält med tydliga inslag från fältet psykologi som det grundläggande anses tillhöra. Del- 
områdenas placeringar på MDS-kartan verkar rimliga, sett från ett ämnesmässigt perspektiv. 
 
Forskningsfältet gav i stort ett utspritt och fragmentiserat intryck. Vid undersökningen av 
delområdenas placeringar gick det att utläsa att delområdena i stort sett var perifert placerade 
på kartan runt ett tomt centrum och inget av dem var placerat helt centralt. Detta ansåg bero 
på att det saknas en grupp som har en stark och central ställning inom fältet utan att det istället 
består av svagt sammanhållna delområden varav ingen är ledande för fältet. Fältet saknar med 
andra ord en enhetlig teori utan består istället av flera mindre i ett spektrum från teorier om 
social kognition till teorier om trait. 
 
Slutligen verkade det inte finnas några andra tydliga grunder för de grupperingar som fanns 
som exempelvis, metod eller geografisk koppling, förutom att en liten gruppering inom del- 
område ett, som bestod av författare med anknytning till Europa. 
 
7.2. Förslag på vidare forskning 
 
ACA som metod och den källa varifrån det grundläggande materialet som brukar användas 
hämtas, databasen SSCI, har sina brister. Detta visade sig exempelvis i diskrepans mellan för- 
fattarnas cociteringsfrekvenser och deras placeringar på kartan. Trots dessa begräsningar ver- 
kar det ändå gå att få fram en översiktsbild av den kognitiva strukturen inom forskningsfältet 
socialpsykologi. Det gick i denna undersökning att få rimlig information om den ämnesmäss- 
iga delen av forskningsfältet socialpsykologi i form av betydelsefulla författare och de delom- 
råden som de grupperar sig i, grundat på en stor volym material med relativt små resurser; ar- 
bets-, tids- och kostnadsmässigt. Denna information kan sedan utgöra en utgångspunkt för 
vidare analyser. 
 
Det skulle då vara intressant att göra intervjuer med forskare/experter inom området för att 
validera resultatet ytterligare och se hur resultatet av dessa skulle stämma med de delområden 
jag har tyckt mig se med hjälp av böcker inom ämnet samt information från Internet. Det skul- 
le även vara intressant att göra faktoranalys och/eller klusteranalys på de nämnda för att se 
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vilka grupperingar som då skulle utkristallisera sig. En vidareutveckling skulle även kunna 
vara att göra en longitudinell studie för att undersöka hur forskningsfältets kognitiva struktur 
utvecklas och förändras över tid. Det skulle då gå att se vilka av författarna som behåller res- 
pektive ändrar sina positioner, finns kvar eller försvinner från fältet. En variant skulle också 
kunna vara att göra en ACA av enbart författare inom socialpsykologi, det vill säga utan de 
författare som arbetar med idéer och teorier som rör personlighetspsyklogi och se hur en 
sådan MDS-karta skulle gestalta sig. 
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8. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka den kognitiva strukturen inom forskningsfältet 
socialpsykologi med den bibliometriska metoden ACA. För att uppnå detta syfte ställdes följ- 
ande frågeställning; hur är den kognitiva struktur som utgör den intellektuella basen inom 
forskningsfältet socialpsykologi beskaffad? 
 
Denna frågeställning delades upp i två underavdelningar; 
 
• Vilka var de mest betydelsefulla författarna inom forskningsfältet? 
 
• Vilka delområden grundat på grupperingar av dessa författare kunde identifieras inom forsk- 
ningsfältet? 
 
Med en undersökning med ACA anses det att det går att beskriva den av senare författare 
inom ett givet forskningsfälts upplevda konsensus av tidigare litteratur inom fältet ifråga, i 
detta fall socialpsykologi. Denna beskrivning är genomförbar eftersom det anses att om två 
författare (ouevren) kumulerat citeras tillsammans av senare författare indikerar det på en in- 
tellektuell relation mellan dessa författare. Genom att undersöka ett antal författares cociter- 
ingar går det sålunda att utkristallisera de relationer som finns inom ett forskningsfält. Dessa 
relationer kan visualiseras i kartor med MDS-tekniker. 
 
Denna undersökning med ACA gick till på följande sätt: Materialet inhämtades från ISI:s 
databas SSCI. Författarna inom socialpsykologi med flest cociteringar, det vill säga högst 
cociteringsfrekvens, under åren 1999-2006 utgjorde undersökningens population. De mest co- 
citerade författarna ansågs här vara de mest betydelsefulla författarna inom fältet. Dessa 
författares cociteringsfrekvenser placerades i en råmatris varpå deras frekvenser gjordes om 
till korrelationsdata med normaliseringsmetoden Pearsons r. En visualisering av matrisens 
norm- aliserade cociteringsfrekvenser skapades med MDS där författarna placerades ut på en 
MDS-karta i två dimensioner. De mest betydelsefulla författarna går sålunda att utläsa i 
matrisen med normaliserade cociteringsfrekvenser och i den tvådimensionella MDS-kartan.  
 
Det gick att identifiera tre delområden grundat på grupperingar av de mest cociterade författ- 
arna på MDS-kartan efter närhet på kartan och ämnesmässigt.  
 
Delområde 1: Teorier om social kognition. Här fanns författare som Fiske, Heider, Tajfel, 
och Tversky. 
Delområde 2: Teorier om emotioner och sociala situationer påverkar personligheten. Här 
fanns författare som Baumeister, Bandura, Festinger, och Mischel.  
Delområde 3: Teorier om karaktärsdrag (trait) och utvecklandet av tester för att undersöka 
dessa. Här finns författare som Costa, Eysenck, McCrae och Zuckerman. 
 
Delområdena var inte helt lätta att avskilja på grund av att forskningsfältet var ganska upp- 
luckrat och utspritt men verkade ändå rimliga i ämnesmässigt innehåll och placering. 
 
Det gick också att urskilja grupperingar som grundade sig på metodmässig likhet. Inom del- 
område 3 användes och utvecklas kvantitativa metoder i form av statistiska tester. Inom del- 
område 1 och 2 används däremot metoder av både kvantitativ och kvalitativ natur. Det gick 
även att se en mindre gruppering inom delområde 1 som verkade ha geografisk grund. Denna 
mindre gruppering bestod av författare med europeisk förankring. 
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Det fanns vissa brister i analysen med MDS med exempelvis diskrepans mellan cociterings- 
frekvenserna och MDS-kartan. Det ansågs bero på de teoretiska och praktiska begränsningar 
som finns med citeringsanalys. En teoretisk begränsning kan bland annat vara den haloeffekt 
som kan finnas, vilket kan ha gynnat författare från USA. En praktisk begränsning kan bland 
annat vara att det fanns ett anglosaxiskt bias i det grundläggande materialet vilket hade till 
följd att en del författare som skulle tänkas kunna ha funnits med i den intellektuella basen 
saknades.  
 
Trots dessa brister verkade metoden ändå fungera och ge giltiga resultat. Det gick i denna 
analys att få en översiktsbild av forskningsfältet socialpsykologi i form av rimlig information 
om den ämnesmässiga delen grundat på en stor volym material med relativt små resurser; 
arbets-, tids- och kostnadsmässigt. Denna översiktsbild kan sedan utgöra utgångspunkt för 
vidare analyser.  
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