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Abstract: The aim of this thesis is to map the intellectual base, and identify 

the general research interests, of Cultural Policy studies. In 
addition to this the thesis also aims to trace the uses of theoretical 
and conceptual approaches within the identified research interests.  

 
This is done by analysing citations from 130 articles published in 
the leading scientific journal International Journal of Cultural 
Policy between the years 2002-2007 using the bibliometric method 
author cocitation analysis (ACA).  

 
The results of the ACA confirm the overall notion that the research 
field of cultural policy studies is an ambiguous one, even when it’s 
studied with a quantitative method specialised in uncovering 
hidden structures within a given field as ACA. Theoretical and 
conceptual approaches proved, with the sole exception to the 
concept of policy, very difficult to discover by only using ACA. 

 
Five general research interests in Cultural Policy studies have been 
identified from the MDS-map created trough the ACA; these are: 

 
o Cultural/Creative industries. 
o Cultural planning, cultural cities. 
o Traditional cultural policy (British). 
o Traditional cultural policy (French). 
o Democracy, public sphere and culture. 
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1 Inledning 
 

As a relative new field of work, there are as yet 
few broadly agreed definitions of cultural 
policy studies and, consequently, no clear 
consensus regarding the nature and scope of its 
concerns.1 

 
Forskning om kulturpolitik är, liksom det traditionella kulturpolitiska begreppet i sig, en 
tämligen ung företeelse. Vanligen brukar bildandet av brittiska Arts Council 1946 fungera 
som det traditionella begreppets hemvist och det franska initiativet att i samband med 
skapandet av kulturdepartementet 1959 inrätta en forsknings- utredningsavdelning som den 
kulturpolitiska forskningens dito.2 
 
Den akademiska fria forskningen på området lät dock vänta på sig till slutet av 1980-talet då 
komparativa studier som behandlade staters kulturpolitik ur ett statsvetenskapligt perspektiv 
började bedrivas. Det kulturpolitiska forskningsområdet fortsatte utvecklas och 
statsvetenskapen har sedan dess ingalunda varit den enda disciplin som intresserat sig för 
kulturpolitiken. I takt med att nya angreppssätt anslutit sig har även den komparativa 
forskningsdesignen fått ett stort sällskap att vistas i.3 1996 börjades den första internationella 
forskningstidskriften International Journal of Cultural Policy att ges ut.4 Den första 
internationella konferensen hölls 1999 och i skrivande stund är den femte i ordningen runt 
hörnet.5 Det är alltså tämligen uppenbart att forskningsfältet de senaste åren vuxit sig allt 
starkare och att ett tydligare vetenskapssamhälle formerats kring det. 
 
Idag bör kulturpolitisk forskning förstås som ett interdisciplinärt företag där forskare 
hemmahörande i en mängd olika discipliner gör olika anspråk i användandet av kulturpolitik 
som begrepp, ett begrepp som i sammanhanget förefaller i det närmaste värdeneutralt och kan 
således användas med stor frihet av forskaren. I en svensk kontext kan denna frihet förefalla 
något svårbegriplig. Begreppet kulturpolitik är i vårt land nära knutet till den svenska 
modellen och välfärdssamhället. Kulturpolitik upplevs då ofta som ett tämligen väldefinierat 
begrepp som förenklat benämner statens stöd till de traditionella konstarterna. Självfallet är 
denna förståelse ett av de områden som studeras inom kulturpolitisk forskning, men sedan 
slutet på 1980-talet långt ifrån det enda. 
 
Det är med denna bakgrund arbetet med uppsatsen utformats. Ovissheten gällande eventuella 
dolda dominanta (teoretiska som ämnesmässiga) inriktningar på forskningen och kultur samt 
politikbegreppets användning har intresserat och väglett mig. 
  
Intresset för forskningsfältets struktur och den tidigare forskningen om området ur ett 
metaperspektiv har lett in arbetet på ett för både mig och fältet ovanligt territorium; den 
kvantitativa forskningsinriktningens i allmänhet och den bibliometriska ansatsens i synnerhet. 
                                                 
1 Bennett, Tony (1998) “Culture and Policy - Acting on the Social”. International Journal of Cultural 
Policy. Vol. 4 (2) s. 271 
2 Frenander, Anders (2007) Kulturpolitikforskningens teoretiska universum. Paper till Bø-konferensen. s. 1 
3 Frenander (2007) s. 2 
4 Innan International Journal of Cultural Policy började ges ut fanns dock andra tidskrifter som behandlade 
ämnet. European Journal of Cultural Policy är exempelvis IJCPs föregångare, men gjorde som namnet antyder 
inget anspråk på att vara global och allomfattande. Idag finns även en alternativ nordisk kommunikationskanal 
för kulturpolitiska forskare; Nordisk kulturpolitisk tidskrift. 
5 Den femte internationella kulturpolitiska forskningskonferensen går av stapeln i Istanbul sensommaren 2008.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Den huvudsakliga ambitionen med följande uppsats är att synliggöra det kulturpolitiska 
forskningsfältets intellektuella bas; samt att utifrån den intellektuella basen identifiera möjliga 
forskningsinriktningar.6 Utöver detta undersöks även i vilken utsträckning dominerande 
teoretiska spår samt definitioner av kultur- och politikbegreppen går att finna inom de 
identifierade inriktningarna.  
 
För att konkretisera studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 
 

Vilka forskare citeras mest i tidskriften International Journal of Cultural Policy (IJCP) 
2002-2007 och hur ser fördelningen mellan forskare och citeringar ut? 
 
Hur ser den intellektuella basen för kulturpolitisk forskning ut 2002-2007, vilka 
forskningsinriktningar går att identifiera och i vilken utsträckning kan dominerande 
teoretiska angreppssätt och begreppsanvändningar tillskrivas dessa? 

 
1.2 Avgränsningar 
 
I arbetet med studien har två betydande avgränsningar gjorts. 
 
Publicering i tidskrifter utgör det vanligaste sättet att föra aktuella formella vetenskapliga 
samtal och publicera nya forskningsresultat. Av denna anledning utgörs studiens 
analysmaterial av tidskriftsartiklar. De vetenskapliga artiklar som använts är enbart hämtade 
från tidskriften International Journal of Cultural Policy. Valet av just IJCP är baserat på den 
ledande ställning bland kulturpolitiska forskare som tidskriften innehar samt dess 
övergripande inriktning mot kulturpolitikens område.7  
 
Även en tidsmässig avgränsning har gjorts på grund av tillgänglighet och rimlighet i 
omfånget.8 Denna avgränsning innebär att alla artiklar som är föremål för studien publicerats i 
tidskriften mellan 2002-2007. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Den intellektuella basen utgörs av de forskare som flitigt hänvisas till i det vetenskapliga arbetet. 
Hänvisningarna bildar det ramverk inom vilket forskningen befinner sig och det är detta ramverk som med 
bibliometriska termer benämns som den intellektuella basen. Persson, Olle (1991) Forskning i bibliometrisk 
belysning. Umeå : Inum. s. 57 
7 The Centre for Leisure Management Research (2006) Arts Management Journal Ratings - A Report of an 
Examination of the Perceptions of Journal Quality by Arts Management Academics. Deakin University. s. 4 
8 Rimligheten i omfånget och tillgängligheten baserades i denna studie helt på den mängd digitaliserade artiklar 
som fanns tillgängliga via tidskriftsdatabasen Informaworld Journals vid arbetets start; då IJCP inte omfattas av 
några citeringsdatabaser. 
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1.3 Definitioner 
 
Eftersom vissa grundläggande begrepp som förekommer i uppsatsen kan förstås på olika sätt 
följer här några definitioner som används konsekvent uppsatsen igenom. 
 

Kulturpolitik: Begreppet kulturpolitik används med nödvändighet i dess vidaste mening i 
uppsatsen. Allt som omnämns som kulturpolitik i det undersökta materialet är således det. 
 
Cultural policy: Cultural policy studies är den engelska benämningen på kulturpolitik. 
Begreppet innehar samma omfattning som den svenska motsvarigheten ovan. 
 
Det kulturpolitiska forskningsfältet/området: Det kulturpolitiska 
forskningsfältet/området syftar i denna uppsats till att beskriva det forskarsamhälle som 
har tidskriften International Journal of Cultural Policy som huvudsakliga 
kommunikationskanal. 
 
Intellektuell bas: Den intellektuella basen är ett bibliometriskt begrepp som används för 
att benämna de forskare som flitigt hänvisas till i det vetenskapliga arbetet.9 

 
1.4 Disposition 
 
Denna uppsats består av sex kapitel, varav detta är det första. De övriga fem redogörs för 
nedan i tur och ordning  
 
Kapitel två behandlar kulturpolitikforskningen i allmänhet och varför den utgör ett intressant 
studieområde för en bibliometrisk analys. Kapitlet ger även en grundläggande introduktion av 
den bibliometriska forskningsansatsen och behandlar tidigare forskning på området. 
 
Kapitel tre utgör uppsatsens metodkapitel och ägnas främst åt att beskriva genomförandet av 
författarcociteringsanalysen. 
  
I kapitel fyra presenteras och analyseras uppsatsens resultat och i kapitel fem är dessa föremål 
för diskussion. Även uppsatsens metod och teoretiska ramverk i förhållande till resultaten 
behandlas här. 
 
Kapitel sex avslutar sedan uppsatsen med en kortare sammanfattning. 

 

                                                 
9 Persson (1991) s. 57 
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2 Bakgrund 
 
Detta kapitel inleds med ett avsnitt om kulturpolitisk forskning i allmänhet och varför den 
utgör ett intressant studieområde för en bibliometrisk analys. Sedan ges en grundläggande 
introduktion av den bibliometriska forskningsansatsen och dess teoretiska hemvist. Därefter 
följer en framställning av citeringars betydelse i den formella vetenskapliga kommunikationen 
och en kort presentation av den använda bibliometriska metoden cociteringsanalys. Kapitlet 
avslutas med en genomgång av tidigare forskning på området. 
 
2.1 Vad är forskning om kulturpolitik? 
 
Att närma sig kulturpolitik från en fri akademisk position kan vara ovant och begränsningen 
till den traditionella förståelsen av begreppet enkom som statlig angelägenhet tämligen 
blockerande. För att bistå med en vidare bild av kulturpolitik som forskningsområde ämnar 
jag i detta avsnitt skissera en övergripande förståelse av forskningen, som sedan 
departementens dominans utmanats omformats till att vara av minst sagt interdisciplinär 
karaktär.  
 
För att bryta blockaden kring förståelsen av kulturpolitik i en forskningskontext kan 
inledningsvis en kortare konsultation hos det nuvarande forskarsamhället göras. 

 
Cultural policy is understood as the promotion or prohibition of cultural 
practices and values by governments, corporations, other institutions and 
individuals. Such policies may be explicit, in that their objectives are openly 
described as cultural, or implicit, in that their cultural objectives are concealed 
or described in other terms.10 

 
Citatet ovan är hämtat från hemsidan för den femte internationella kulturpolitiska 
forskningskonferensen (ICCPR08) och fungerar där som en officiell definition av 
kulturpolitikens studieområde. Den påtagligt övergripande definitionen skiljer sig nämnvärt 
från den traditionella i sitt omfång och berättar om ett område som tillåter forskare att operera 
med ett inkluderande kulturpolitiskt begrepp i forskningen. Den huvudsakliga skillnaden i 
relation till den traditionella förståelsen av det kulturpolitiska begreppet utgörs av de många 
möjligheter som adderandet av företag och den privatekonomiska marknaden innebär för 
området som helhet.  
 
Definitionen kan dock upplevas som alltför oöverskådlig för att tillhandahålla en 
tillfredställande tydlig bild av forskningsområdet och bör av den anledningen utvecklas. Geir 
Vestheim är en av de kulturpolitiska forskare som arbetat med att tydliggöra inom vilka ramar 
den kulturpolitiska forskningen verkar. Hans figur den kulturpolitiska triangeln kan med 
fördel användas för att illustrera en rad olika aspekter, förhållanden och spänningsfält inom 
kulturpolitikens område. I denna uppsats fungerar figuren främst som en övergripande 
beskrivning av hela det kulturpolitiska forskningsfältets och dess grundläggande 
beröringspunkter.  
 

 

                                                 
10 Denna definition återfinns både på hemsidan för ICCPR08 och på hemsidan för IJCP 
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B 

A C 
Figur 1 Vestheims kulturpolitiska triangel 

 
Den kulturpolitiska triangeln illustrerar eminent den kulturpolitiska forskningens möjliga 
undersökningsområden och använder tre sammanlänkade plan för att tydliggöra de relationer 
som utgör studieområdet.11 De olika planen i denna kulturpolitikforskningens tredelning 
framställs nedan för att ytterligare konkretisera den omfattande definitionen av 
kulturpolitikens område.  
 

A) 
Det kulturpolitiska systemet omfattar de styrmedel och instrumentella verktyg som den 
demokratiska, eller icke-demokratiska staten, har till sitt förfogande för att påverka det 
som definieras som kulturen. Systemet kan i sig delas in i tre olika nivåer: Nationell, 
regional och lokal. 

 
Marknaden utgörs av näringslivet och hela den privata marknaden. Den huvudsakliga 
möjligheten till inblandning på kulturområdet sker med ekonomiska medel såsom via 
sponsring av kulturevenemang.  

 
Intresseorganisationernas natur kan variera betydligt. De kan vara allt ifrån fackligt till 
ideellt till ekonomiskt drivna och även offentliga eller privata. De möjligheter till styrning 
intresseorganisationerna förfogar över skiftar således. Exempel på möjligheter till styrning 
är: ekonomiska medel, ideologiska ståndpunkter och informationsspridning.12 

 
B) 
Kulturproducenter och kulturförmedlare omfattar i den kulturpolitiska triangeln både 
individer såsom konstnärer, kritiker, akademiker, bibliotekarier och institutioner som 
museer, teatrar, bibliotek osv. Även ideella organisationer såsom fritids- och 
folkbildningsorganisationer omfattas av detta hörn i tredelningen. 

 
C) 

                                                 
11 Vestheim, Geir (2007) Offentliga kulturinstitutioner – mellan beroende och autonomi. Paper till Bø-
konferensen. s. 3 
12 Vestheim (2007) s. 3 



 

 10 

Medborgarna delas i Vestheims triangel in i två olika grupper. Den reella publiken – de 
som tar del av det befintliga kulturutbudet i någon utsträckning och den potentiella 
publiken – de som inte tar del men som ska lockas till kulturutbudet.13 

 
Lägger man därtill de implicita aspekter av styrning och påverkan som förekommer i 
ICCP08s definition och låter dem inkluderas i de pilar som konkretiserar relationerna mellan 
planen i Vestheims kulturpolitiska triangel framträder den grundläggande förståelse av det 
kulturpolitiska forskningsområdet som eftersökts. 
 
Det finns dock en viktig aspekt av kulturpolitikforskningens omfång som varken ryms i 
Vestheims figur eller ICCPR08s definition. Den rör de olika företeelser som själva 
kulturbegreppet kan användas för att beskriva.  Användningen av kulturbegreppet utgör en 
viktig del av den kulturpolitiska forskningens innehåll och därför ägnas nästa avsnitt åt att 
beskriva kulturbegreppets omfång och hur det kommer att användas i uppsatsen.  
 
2.1.1 Två problematiska begrepp 
 
Kulturbegreppets omfång och möjliga användningsområden kan introduceras genom mina 
egna erfarenheter som student. Vid olika tillfällen, med olika lärare och vid olika institutioner 
har jag deltagit i många föreläsningar som behandlat kulturområdet på ett eller annat sätt. 
Trots att de alla haft olika infallsvinklar, innehåll och poänger delade de samma inledning. 
Föreläsaren redo med pennan i handen frågades ”Vad är kultur”? Auditoriet fick sedan svara 
på frågan och föreläsaren nedtecknade alla svar på tavlan. När tavlan sedan var välfylld med 
begrepp som konst, bakteriekultur, folkkultur, teater och finkultur gjorde alla föreläsare 
samma poäng och förklarade att allt som sagts av auditoriet omfattades av kulturbegreppet. 
Jag ska inte dröja oss kvar vid mina egna erfarenheter men de förläsningstillfällen som jag 
ovan beskrivit introducerar kulturbegreppets många användningsområden. 
 
När två antropologer under det tidiga 1950-talet företog sig uppgiften att söka efter hur många 
definitioner av ordet kultur de kunde finna i engelskspråkig samhällsvetenskaplig litteratur 
blev svaret hela 164 st.14 En sådan mängd definitioner är självfallet orimlig att behandla här 
och det faktum att många av de 164 definitionerna var snarlika många andra i mängden gör 
även en sådan genomgång överflödig. Men alla dessa definitioner av kulturbegreppet, som 
kan hävdas vara ett av de mest komplexa begreppen vi har, skvallrar om vilka problem (eller 
möjligheter) begreppet bär med sig om det ämnas användas i en vetenskaplig situation.15 
Hypotetiskt sett skulle alltså 164 forskare kunna använda kulturbegreppet på 164 olika sätt. 
En situation som skulle göra kommunikationen mellan forskare i ett forskarsamhälle som det 
kulturpolitiska omöjlig.  
 
Det är många forskare som likt de båda antropologerna sökt definitioner av kulturbegreppet 
och det finns således en mängd utgångspunkter att välja mellan. Av alla de som jag kommit i 
kontakt med är det sociologen Robert Bococks sammanställning som här presenteras för att 
introducera begreppets omfång mer konkret. Bocock delar in kulturbegreppet i fem 
övergripande betydelseområden.16  
                                                 
13 Vestheim (2007) s. 4 
14 Antropologerna och verket i fråga är: A.L. Kroeber & Clyde Kluckhohn (1952) Culture: a critical review of 
concepts and definitions. Camebrigde, Mass: Peabody Museum. 
15 Williams, Raymond (1988) Keywords – a vocabulary of culture and society. London: Fontana Press. s. 87 
16 Bocock, Robert (1992) ”The cultural formations of modern society”. Ingår i Hall, Stuart och Gieben, Bram 
(red) Formations of modernity. Cambridge : Polity Press. s. 234  
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Kultur är odlandet av jorden, grödor, boskap. 
Kultur är odlandet av människans sinnen, konstarterna, civilisationen. 
Kultur är en allmän och universell process av social utveckling. 
Kultur är de betydelser, värden, sätt att leva som delas av specifika nationer, grupper, 
klasser eller perioder. 
Kultur är de praktiker som producerar mening.17 

 
Av dessa fem betydelseområden är det två som tydligt går att koppla till det kulturpolitiska 
området såsom det introducerats med Vestheims triangel och ICCPR08s definition. Nämligen 
”Kultur är odlandet av människans sinnen, konstarterna, civilisationen” och ”Kultur är de 
betydelser, värden, sätt att leva som delas av specifika nationer, grupper, klasser eller 
perioder”. De övriga definitionerna kan även de inkluderas här, och i viss mån flyter Bococks 
betydelseområden över i varandra. Men då jag finner de två uttagna områdena representativa 
och för den delen mest användbara lägger jag således de andra åt sidan här. 
 
Det första av de betydelseområden som plockats ut kommer i fortsättningen att benämnas som 
ett estetiskt kulturbegrepp och bär på en snäv innebörd. Inom ramarna för detta snäva 
kulturbegrepp finner vi främst de traditionella konstarterna men även kultur som ett 
värderande begrepp. 18 
 
Det andra betydelseområdet kan benämnas som ett antropologiskt kulturbegrepp, med 
hänvisning till kultur som ”ett sätt att leva”. Detta vida kulturbegrepp är väsensskiljt från det 
estetiska kulturbegreppet och tillsammans är de två tämligen rimliga poler att utgå ifrån när 
den kulturpolitiska forskningens användning av kulturbegreppet ska utredas. För mellan dessa 
två kulturbegrepp torde brukandet övergripande kunna placeras.  
 
Indelningen i dessa två betydelseområden är på inget sätt min egen utan är inspirerad av 
kulturantropologen Lars-Olof Åhlbergs syn på kulturbegreppets dimensioner.19 De båda 
kulturbegreppen kan illustreras med följande illustration som är inspirerad av idéhistorikern 
Anders Frenanders visuella översättning av Åhlbergs begrepp i boken Kulturen som 
kulturpolitikens stora problem.20 
 

 
Figur 2 Kontinuum över kulturbegreppets två poler 

 
För att komplettera Åhlbergs kulturbegrepp kan politikbegreppet, som utgör andra halvan av 
det kulturpolitiska begreppet, genomgå en liknande behandling. Även om politikbegreppet 
med all önskvärd tydlighet går att identifiera i Vestheims triangel (A: Det kulturpolitiska 
systemet – marknaden, intresseorganisationer) tillhandahåller även här Frenander en visuell 
framställning. Frenander nyttjar sig av vanligen använda definitioner av politikbegreppet 

                                                 
17 Översättningen av Bococks sammanställning återfinns i Frenander, Anders (2005) Kulturen som 
kulturpolitikens stora problem. Hedemora : Gidlunds Förlag. s. 35 
18 Åhlberg, Lars-Olof (1995) ”Om kulturbegreppet” Ingår i Liss, Per-Erik och Petersson, Bo (red) Hälsosamma 
tankar. Nora : Nya Doxa. s. 170 
19 Åhlbergs två kulturbegrepp benämns som ett traditionellt och ett antropologiskt och sociologiskt. I denna 
uppsats har jag dock valt att benämna Åhlbers traditionella begrepp som ett estetiskt kulturbegrepp. Åhlberg 
(1995) s. 169 
20 Frenander (2005) s. 39 
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förklarade av statsvetaren Lennart Lundquist och översätter dessa till två poler så att de ska 
kunna användas i samspel med visualiseringen av Åhlbergs kulturbegrepp.21 
 

 
Figur 3 Kontinuum över politikbegreppets två poler 

 
Även om Vestheims kulturpolitiska triangel alltså redan definierat politikbegreppen som 
används inom den kulturpolitiska forskningen upprepar jag här dessa i Frenanders tappning 
för att således kunna framställa de kulturpolitiska begreppens fyra övergripande 
användningsområden i kulturpolitiska studier.  
 
Genom att slå ihop de båda definitionskontinuum som presenterats ovan skapar Frenander en 
överskådlig representation av kulturpolitikbegreppet. Representationen presenteras 
tillsammans med korta definitioner av de tillhörande polerna nedan.22 
 

 
Figur 4 Representation av kulturpolitikbegreppets fyra fält 

 
Offentliga åtgärder: Detta begrepp utgör det snävaste politikbegreppet i kontinuumet 
och används exempelvis för att benämna statligt stöd till olika kulturområden. Detta 
politikbegrepp kan sägas representera ena halvan av den traditionella synen på 
kulturpolitik. 
 
Estetiskt kulturbegrepp: Snävt kulturbegrepp som benämner de traditionella 
konstarterna. Begreppet bär även på en mer abstrakt aspekt som verkar i samspel med 
konstarterna. Detta genom inkluderandet av kultur som ett värderande begrepp. Det 
estetiska kulturbegreppet utgör den andra halvan av det traditionella kulturpolitikiska 
begreppet. 

                                                 
21 Politikbegreppen i fråga återfinns i Lundquist, Lennart (1993) Det vetenskapliga studiet av politik. Lund : 
Studentlitteratur. s. 27-30  
22 Visualiseringen på denna sida är en representation av den som presenteras i Frenander (2005) s. 39 
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Alla former av samhälleliga interventioner: Den andra ytterligheten i kontinuumets 
politik-axel.  Här omfattas all inverkan på det kulturella fältet, exempelvis den från 
privatpersoner, företag och stiftelser. 

 
Antropologiskt kulturbegrepp: Det antropologiska kulturbegreppet brukar vanligen 
definieras som kultur som ”ett sätt att leva”. Begreppets omfång är enormt och kan 
användas för att beskriva allt från bonde- till företagskultur osv. 

 
Mot bakgrund av det kulturpolitiska forskningsområdets omfång som presenterats i detta och 
tidigare avsnitt är det nu dags att titta närmare på vilken inverkan detta har på forskningsfältet 
i stort. 
 
2.2 Om vad handlar den kulturpolitiska forskningen?  
 
Vad kulturpolitisk forskning handlar om är inte helt enkelt att fastställa. Med det 
grundläggande ramverket för kulturpolitikforskningens studerade relationer blottlagt 
framträder ett område med en enorm variationsförmåga. Denna variation har en påtaglig 
inverkan både på forskningens innehåll och forskningens angreppssätt. Genom att närmare 
studera titlarna på en mängd artiklar som alla publicerats i International Journal of Cultural 
Policy 2002-2007 kan den innehållsmässiga mångfalden påvisas. 
 

Neo-liberalism and cultural policies in Latin America: The case of Chile.23 
 
Strategies for public libraries in the 21st century.24 

 
What can managers do for creativity? Brokering creativity in the Creative Industries .25 

 
Multiculturalism in Taiwan.26 

 
Is technology the enemy of culture?.27 

 
Public governance of arts organisations in Sweden: Strategic implications.28 

 
Danish cultural policy--from Monoculture towards Cultural Diversity.29 
 
Consumer perceptions of sponsorship in the arts.30 

 

                                                 
23 Stanziola, Javier (2002) “Neo-liberalism and cultural policies in Latin America: The case of Chile “. 
International Journal of Cultural Policy. Vol. 8 (1) 
24 Rasmussen, Casper Hvenegaard och Jochumsen, Henrik (2003) “Strategies for public libraries in the 21st 
century”. International Journal of Cultural Policy. Vol. 9 (1) 
25 Bilton,Chris och Leary, Ruth (2002) “What can managers do for creativity? Brokering creativity in the 
Creative Industries “.International Journal of Cultural Policy. Vol. 8 (1) 
26 Wang, Li-jung (2004) “Multiculturalism in Taiwan”. International Journal of Cultural Policy. Vol. 10 (3) 
27 Feigenbaum, Harvey (2004) “Is technology the enemy of culture?”. International Journal of Cultural Policy. 
Vol. 10 (3) 
28 Lindqvist, Katja (2007) “Public governance of arts organisations in Sweden: Strategic implications”. 
International Journal of Cultural Policy. Vol. 13 (3) 
29 Skot-Hansen, Dorte (2002) “Danish cultural policy--from Monoculture towards Cultural Diversity”. 
International Journal of Cultural Policy. Vol. 8 (2) 
30 Colbert, François, d'Astous, Alain och Parmentier, Marie-Agnès (2005) “Consumer perceptions of sponsorship 
in the arts”. International Journal of Cultural Policy. Vol. 11 (2) 
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Den innehållsliga variation som ovanstående artiklar exemplifierar är ett väldiskuterat ämne 
inom den kulturpolitiska forskningen. Anders Frenander skriver ”Ämnets korta levnadslopp 
hindrar inte att det redan förekommer viss oenighet om vad som fokuseras på och hur 
forskningen ska gå till”.31 Denna oenighet tar sig tydligast uttryck i en normativt laddad 
diskussion och jag vill mena att den förs mot en bakgrund som kan sammanfattas genom att 
ställa två övergripande frågor med hjälp av artikellistan ovan. Finns det något tillräckligt 
gemensamt mellan ”What can managers do for creativity? Brokering creativity in the Creative 
Industries”, “Multiculturalism in taiwan” och “Public governance of arts organisations in 
Sweden: Strategic implications” för att de kan sägas tillhöra samma forskningsområde? samt; 
vad är det som definierar det kulturpolitiska forskningsområdet och vad bör således 
forskningen inrikta sig mot?  
 
Diskussion om fältets innehåll och angreppssätt domineras av två av fältets mest prominenta 
forskare. De båda kombattanterna är Tony Bennett och Jim McGuigan och deras åsikter om 
hur fältet bör fungera kan kort och förenklat sammanfattas på följande vis: Bennett antar en 
nyttoorienterad position som förordar att den kulturpolitiska forskning som bedrivs skall vara 
pragmatiskt inriktad, forskning ska bedrivas för att kunna användas av beslutsfattarna. 
McGuigan är av en annan åsikt som kan sägas vara grundad i en akademisk tradition och han 
antar en position som förhåller sig mer kritisk till den beslutsfattande makten. 32 
 
Med de båda forskarnas olika positioner kommer även två föreslagna teoretiska 
utgångspunkter för den kulturpolitiska forskningens bästa. Avsaknaden av tydliga teoretiska 
inriktningar utgör en påtaglig del av debatten dem emellan, då det kulturpolitiska 
forskningsområdet inte har någon klart definierad teoretisk självuppfattning.33 De båda 
föreslaga utgångspunkterna är hämtade ifrån inflytelserika teoribyggen av Jürgen Habermas 
(McGuigan) och Michel Foucault (Bennett). 
 
Genom att placera Bennett och McGuigan i den historiska kontext över forskningsområdet 
som presenterats kan Bennett sägas representera något av en återgång till departementsstyrda 
riktningar på studierna. En riktning som bekant tidigt dominerade kulturpolitikforskningen. 
McGuigan däremot representerar de tillströmmande dialekterna. De som expanderat fältet och 
anlagt textanalytiska och kritiska angreppssätt som gjort forskningen mer akademiskt inriktad. 
 
Anledningen till att debatten är så normativt laddad kan förklaras genom att kort anlägga ett 
vetenskapsteoretiskt perspektiv i allmänhet och Thomas S. Kuhns paradigmteori i synnerhet.34 
Ett paradigm kan definieras som ett erkänt forskningsresultat vilket ger forskare definierade 
problem och legitima problemlösningar; något som leder till att forskningen på det berörda 
området får en självuppfattning och tydlig inriktning.35 Jag vill mena att det är ett sådant 
tillstånd Bennett och McGuigan på var sitt håll eftersträvar och argumenterar för, men 
misstänker samtidigt att deras att deras ansträngningar endast kan förbli normativa. 
 

                                                 
31 Frenander (2005) s. 51 
32 De båda ståndpunkterna kan kortare sammanfattas med McGuigans egna rubriker på de kapitel i hans verk 
behandlar dem; “Becoming useful” och ”Remaining critical” McGuigan, Jim (1996) Culture and the public 
sphere. London/New York : Routhledge. s. 12, 19 
33 Frenander (2007) s. 5 
34 Paradigmteorin presenteras av Kuhn i Kuhn, Thomas S (1962) The structure of scientific revolutions. Chicago 
: University of Chicago press 
35 Gilje, Nils och Grimen, Harald (1996) Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg : Daidalos. s. 107 
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I Nils Gilje och Harald Grimens bok Samhällsvetenskapens förutsättningar går en schematisk 
framställning av vetenskapens utveckling enligt Kuhn att finna.36 
 

Tabell 1 Vetenskapens utveckling enligt Kuhn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom att använda framställningen som referenspunkt kan de båda viljorna förstås. Till att 
börja med bör det nämnas att den vetenskapliga utveckling som beskrivs ovan främst 
behandlar naturvetenskapen. Enligt Kuhn befinner sig samhällsvetenskapen fortfarande i ett 
för-paradigmatiskt tillstånd, en åsikt som även tillskrivs Bennett och McGuigan här.  
 
Som synes har schemat över vetenskapens utveckling en en-paradigmatisk logik. Denna logik 
innebär att det bara kan existera ett paradigm åt gången, något som är fallet i en 
naturvetenskaplig kontext. Det är detta som gör att Kuhn ser samhällsvetenskaperna som för-
pardigmatiska, då de inte är drivna av homogena problem och lösningar på dessa.37 Det 
Bennett och McGuigan söker åstadkomma med sina normativa ståndpunkter och förslag är en 
”Exemplarisk forskarprestation” som leder till ” Enighet om hur världen är”. Efter det kan en 
normalvetenskaplig situation upprättas och forskningen bli betydelsefull. 
 
Bennett och McGuigans normativa ståndpunkter kan således sägas syfta till att försöka skapa 
varsitt paradigm med stark teoretisk utgångspunkt och legitim inriktning för den 
kulturpolitiska forskningen. Men om framställningen av vetenskapens utveckling kunde 
användas för att förklara den normativa laddningen i debatten anser jag den problematisk att 
applicera vid en mer konkret syning av forskningsfältet som det ser ut idag.38  
 
Anledningen till att ståndpunkterna här misstänks förbli normativa och att paradigmteorin 
utifrån den schematiska framställningen är svårapplicerad går ironiskt nog delvis att finna i ett 
resonemang av Bennett själv. Resonemanget grundar sig i det att kulturpolitikens 
forskningsområde inte är en disciplin utan just ett område. Bennett hävdar att det som är 

                                                 
36 Gilje och Grimen (1996) s. 117 
37 Gilje och Grimen (1996) s. 118 
38 Om paradigmteorin ska användas för en ingående analys av det kulturpolitiska forskningsfältet förefaller de 
tankar om fler-paradigmatiska discipliner som samhällsvetenskapen hävdas bestå av vara en intressant 
utgångspunkt. Se: Gilje och Grimen (1996) s. 118 

Period Teorinivå Forskarsamhälle 
   

För-paradigmatisk 
situation 

Osystematisk datainsamling 
Oklara problemställningar 

Konkurrerande skolor 

Paradigm Exemplarisk forskar-
prestation. Enighet om hur 

världen är 

Begynnande 
professionalisering. 

Tidskrifter, föreningar 
kongresser 

Normalvetenskap Lösning av ”pussel” Läroböcker, 
universitetsämnen, 

socialisering av nya forskare. 
Anomalier Oregelbundenheter. 

Förutsägelser slår inte in 
Bristande tilltro till paradigmet 

Kriser Paradigmet blir urvattnat. 
”Onormal” forskning 

Starka konflikter och 
motsättningar 

Vetenskaplig revolution ”Anything goes” Forskarmiljön upplöses 
Nytt paradigm Exemplarisk forskar-

prestation. Ny enighet 
Ny professionalisering, nya 

tidskrifter etc 
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gemensamt för fältet inte är teoretiskt eller direkt innehållsmässig betingat. Istället bör det 
kulturpolitiska forskningsfältet förstås som en mängd mer eller mindre pragmatiska 
inriktningar i periferin hos ett antal discipliner, som tillsammans konstruerar ett gemensamt 
område.39 Detta kan illustreras med en enkel figur. (De stora cirklarna representerar 
disciplinerna och det streckade fältet kulturpolitikens forskningsområde.) 

 

 
Figur 5 Det kulturpolitiska forskningsområdets interdisciplinära karaktär  

 
Den kulturpolitiska forskningen kan alltså sedan den upphörde vara en departementsstyrd 
företeelse sägas vara hemmahörande i utkanten av en mängd vetenskapliga discipliner. Dessa 
discipliner som kan vara allt ifrån ekonomiska till kulturvetenskapliga till idéhistoriska bidrar 
alla med olika synsätt och begreppsapparater och för dem legitima frågor och problem till 
fältet. Detta betyder att paradigm (så som de används här) inte kan existera inom det 
kulturpolitiska forskningsfältet utan endast i de olika disciplinerna. Detta innebär inte att 
dominerande teoretiska eller innehållsliga inriktningar oundvikligen saknas, utan istället att 
det inte är just de samhörigheterna som definierar fältet som sådant.  
 
Vad den kulturpolitiska forskningen bör fokusera på är inget som behandlas explicit i denna 
uppsats, men det skulle vara ett misstag att i en metastudie som denna inte uppmärksamma 
den. Eftersom debatten om den kulturpolitiska forskningen är normativ till sin karaktär och 
dess påverkan på fältet oviss kan synliggörandet av fältets intellektuella bas ge insikter om 
hur de båda föreslagna inriktningarna yttrat sig bland fältets övriga forskare under de 
undersökta årtalen.40 Något som skulle kunna bidra till att utveckla den pågående debatten.  
 
2.3 Den bibliometriska forskningsansatsen 
 
I detta avsnitt läggs grunden för det kommande bibliometriska metodkapitlet genom att 
presentera den huvudsakliga forskningsansatsens område och teorietiska hemvist.  
 
Termen bibliometri förenar de båda grekiska orden biblio och metri och kan översättas till 
svenska som bokmått.41 Även om översättningen känns tämligen klumpig fungerar den 
nöjaktigt som en ingång till det bibliometriska forskningsområdet. Bibliometrin är nämligen 
en kvantitativ forskningsansats som gör sig användbar vid analys av formell vetenskaplig 

                                                 
39 Bennett (1998) s. 272 
40 Två utmärkta genomgångar av debatten återfinns i Frenander (2007) s 21-31 och  McGuigan (1996) s 12-29 
41 Persson (1991) s. 6 
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kommunikation. En kommunikation som huvudsakligen förs med publicerad vetenskaplig 
litteratur som medel.42  
 
Bibliometri som begrepp kan dock sägas vara otillräcklig för att benämna alla aspekter av den 
vetenskapliga kommunikation som studeras. Andra liknande begrepp såsom scientometri och 
informetri har vuxit fram parallellt med bibliometrin och innehar båda individuella, om än 
närliggande, positioner. 43 Detta kan göra begreppen svåra att förstå, hålla isär och urskilja. En 
visuell framställning där positionerna tydliggörs går att finna i Riita Kärki och Terttu 
Kortelainens bok Introduktion till bibliometri.44 
 

 
Figur 6 Informetrins, bibliometrins och scientometrins förhållanden och delområden.  

 
Framställningen tillhandhåller utöver de ovan nämnda positionerna en grundläggande översikt 
över de metoder som bibliometrin består av. En annan tillgång är att den begreppsförvirring 
som kan uppstå vid kontakt med bibliometrin och dess närbesläktade begrepp kan lindras med 
hjälp av framställningen. I denna uppsats används uteslutande bibliometri för att benämna 
metoduppsättningarna som beskrivs i texten och används i analysen. 
 
Bibliometrin bör inte talas om som en enskild metod utan snarare som en uppsättning metoder 
med olika förtjänster. Ansatsen anses utvecklats genom växelverkan inom en rad olika 
ämnesområden. Främst nämns informationsforskningen, men den har även använts flitigt 
inom sociologi, historia och psykologi.45 De byggstenar som bibliometrin består av idag bär 
på spår från vetenskapsområden som utöver de ovan nämna utgörs av vetenskapens sociala 
egenskaper, vetenskapspolitisk forskning, vetenskapens historia, statistik, 

                                                 
42 Begreppet litteratur bör här betraktas i dess mest inkluderande mening. 
43 Kärki, Riitta & Kortelainen, Terttu (1998) Introduktion till bibliometri. Helsingfors : Nordinfo. s 13 
44 Kärki och Kortelainen (1998) s. 15 
45 Kärki och Kortelainen (1998) s. 10 
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informationsbehandling och matematik.46 De olika metoder som ansatsen rymmer skiljer sig 
således åt, men delar samma undersökningsobjekt.  
 
De analyser som de bibliometriska metoderna möjliggör kan användas för att synliggöra olika 
aspekter av den formella vetenskapliga kommunikationen. Exempel på dessa aspekter, här 
hämtade från studier framlagda av Olle Persson i boken Forskning i bibliometrisk belysning, 
följer nedan.47 
 

Regionala forskningsmönster: Med hjälp av bibliometriska metoder kan bland annat 
olika länders artikelproduktion studeras. Både långsiktiga trender, som beskriver 
vetenskapens historiska utveckling, och kortsiktiga trender, som mäter nationers 
nuvarande andel av den totala artikelproduktionen, kan undersökas och presenteras 
statistiskt. Även författares artikelproduktion kan undersökas på samma sätt, ofta med 
syfte att värdera författares ställning i forskningsfältet. 
 
Forskningssamarbeten: Internationella samarbeten inom forskning blir allt vanligare och 
bibliometriska kartläggningar kan synliggöra hur dessa samarbeten ser ut geografiskt. 
Samma undersökningar kan självfallet även göras på institutionell nivå och tydliggöra 
vilka samarbeten som förekommer nationellt mellan institutioner. 
 
Forskningsdiscipliners kognitiva struktur: Ett av de grundläggande krav som ställs på 
vetenskaplig forskning är hänvisningskravet. Med bibliometriska metoder kan 
hänvisningarna studeras och analyseras. Forskningsdiscipliners intellektuella bas och 
innehållsliga inriktning kan åskådliggöras och presenteras visuellt. Det är under denna 
rubrik som den föreliggande analysen av det kulturpolitiska forskningsfältet placerar sig. 

 
Som ovanstående exempel skvallrar om är bibliometriska analyser kapabla att hantera mycket 
stora datamängder. Datamaterialet som analyserna består av hämtas vanligtvis från 
bibliografiska databaser men även bibliotekskataloger såsom Libris kan användas.48 Vid 
analys av citeringar krävs dock specialdatabaser då varje dokument som hämtas även måste 
innehålla alla dokumentets hänvisningar. De databaser som används flitigast är de som 
produceras av Institute for Scientific Information (ISI). Dessa databaser har dock inte varit 
användbara i arbetet med denna studie, för trots databasernas omfång och användbarhet täcker 
de långt ifrån all vetenskaplig publicering, ett faktum vars konsekvenser utvecklas längre fram 
i uppsatsen. 
 
Den bibliometriska forskningen utgår ifrån tre olika variabler. De ovanstående 
forskningsexemplen representerar dessa indirekt men en kortare presentation är dock på sin 
plats. Variablerna är som följer: 
 

Publikationer: Vetenskaplig publicering oavsett form. Exempelvis: Artiklar, böcker och 
konferensbidrag. 

 
Författare: Den vetenskapliga publiceringens upphov. Exempelvis: Enskilda forskare, 
forskningsamfund och institutioner 

 

                                                 
46 Kärki och Kortelainen (1998) s. 11 
47 Persson (1991) s. 14, 28, 69 
48 Persson (1991) s. 7 
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Källor och referenser: De hänvisningar till tidigare publikationer som den vetenskapliga 
publiceringen med nödvändighet innehåller. 

 
Den översikt över bibliometrin och dess användningsområden som presenteras ovan kan 
självfallet kompletteras och utvidgas. Men det är nu dags att gå vidare och utforska de 
antaganden som den bibliometriska ansatsen bygger på. 
 
2.3.1 Bibliometrins teoretiska hemvist 
 
Det råder ovisshet om på vilken teoretisk mark den bibliometriska ansatsen befinner sig. Det 
grundläggande teoretiska ramverk som omger bibliometrin är nämligen en tämligen grumlig 
historia. Kärki och Kortelainen beskriver bibliometrin som en metod vilken ”ansetts befinna 
sig i ett tillstånd av teoretiskt kaos” och som ”av en del ansetts sakna teori”.49 Bristen på 
tydlig teori är dock inget som tycks påverka bibliometrin nämnvärt. Ett exempel på detta står 
att finna i en text av biblioteks- och informationsvetaren Birger Hjørland. Hjørland skriver i 
inledningstexten till det specialnummer av tidskriften Journal of Documentation som 
behandlar Biblioteks- och informationsvetenskapen med vetenskapsteoretisk utgångspunkt: 
 

[...] ’Has important research been done in LIS without considering 
epistemological problems?’ Of course we have important work in, for example, 
The Cranfield experiments, in the British Classification Research Group, in 
bibliometrics and so on. However, my claim is that even those examples tend to 
be too narrowly and unsatisfactorily based.50 

 
Hjørland påpekar förvisso att han finner bristen på teoretisk reflektion otillfredsställande, men 
samtidigt att den inom bibliometrin inte tycks nödvändig för att viktig forskning ska kunna 
bedrivas. 
 
Epistemologiska problem är självfallet något problematiskt för alla vetenskapliga ansatser 
men bibliometrin är inte utan teoretisk grund, istället är det snarare så att det inte råder någon 
konsensus om vad grunden består av. Vanligen brukar dock två olika namn dyka upp när 
ansatsens teoretiska tillhörighet ska diskuteras, dels sociologen Robert K. Merton och dels 
återkommande vetenskapsteoretikern Thomas S. Kuhn. 
 
Den vetenskapssociologiska grund som kan anges för bibliometrin utgår ifrån Robert K. 
Merton och utgörs av normativa riktlinjer för vetenskaplig forskning. Merton anger dessa 
riktlinjer utifrån fyra punkter.51 
 

Universalism: Universalism innebär som Mertonskt begrepp att all forsknings 
vetenskapliga värde ska bedömas utifrån allmänt hållna kriterier. Dessa kriterier är 
menade att utesluta inverkan av sociala aspekter hos den enskilde forskaren. Kontaktnät 
och eventuella vänskapsband skall alltså inte ha någon inverkan på det publicerade 
forskningsresultatets mottagande. 

 

                                                 
49 Kärki och Kortelainen (1998) s. 87 
50 Hjørland, Birger (2005 ) “Library and information science and the philosophy of science”. Journal of 
Documentation. Vol. 61 (1) s.  8 
51 Merton, Robert K (1973) The sociology of science: Theoretical and empirical investigations. Chicago : 
University of Chicago Press. s. 270-278  
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Kommunism: All vetenskaplig kunskap ska betraktas som allmängods och vara 
tillgänglig för hela vetenskapssamhället. 
 
Oegennytta: Vetenskaplig kunskap ska produceras av ärliga och objektiva forskare 
opåverkade av yttre faktorer såsom kapital och politiska ställningstaganden. 

 
Systematiskt tvivel: Forskningsresultat ska alltid genomgå kritisk granskning och prövas 
innan de uppnår vetenskaplig status. 

 
Dessa normativa riktlinjer för vetenskapen kan kännas självklara, idealistiska, till och med 
naiva. Men Mertons fyra punkter beskriver ett förhållningssätt till vetenskap som är högst 
rimligt och i högsta grad rådande. Ett uttalat brott mot merparten av de uppsatta riktlinjerna 
skulle inte accepteras av vetenskapssamfundet och avvisas. Av denna anledning kan Merton 
fungera som grund för studiet av den formella vetenskapliga kommunikationen.  
 
Mertons tillhandahållna utgångspunkter för bibliometriska studier av den formella 
vetenskapliga kommunikationen kan genom ett inkluderande av bekante Thomas S. Kuhn ge 
det teoretiska ramverket tydligare anknytning till denna uppsats. Att inkludera en Kuhnsk 
teoribas i den bibliometriska forskningen innebär att citeringar hamnar i förgrunden. Att lägga 
tyngdvikten på vilka forskare andra forskare hänvisar till möjliggör att vetenskapssamfund 
och ämneslika inriktningar kan identifieras hos en grupp forskare och vetenskapens kognitiva 
struktur synliggöras. Kuhns teori att den vetenskapliga forskningen utgörs av mindre grupper 
forskningskolleger som styr forskningen har genom citeringsanalys ofta visas riktiga. Något 
som är angeläget för denna uppsats.52   
 
2.3.1.1 Citeringars betydelse i den formella vetenskapliga kommunikationen 
 
Som tidigare nämnts är hänvisningskravet inom den vetenskapliga verksamheten 
grundläggande, men vilken betydelse bär den enskilda citeringen på och vad är egentligen en 
citering?  
 
Den rent tekniska innebörden av en citering som ett omnämnande av dokument A i dokument 
B förefaller i det närmaste vara överflödig, men för tydlighetens skull kan det vara önskvärt 
med en sådan definition. Vad citeringar innebär i en vidare mening bär inte på samma 
självklarhet och bör därför ges lite utrymme här. För att illustrera denna vidare mening har jag 
valt ut tre citat vilka tillsammans i en logiskt följd ger en bild av vad citeringar är och vad de 
betyder i den formella vetenskapliga kommunikationen. 

 
Citations are the formal, explicit linkages between papers that have particular 
points in common.53 
 
[...] the citation is a precise, unambiguous representation of a subject that 
requires no interpretation and is immune to changes in terminology.54  

 
Metaphorically speaking, citations are frozen footprints on the landscape of 
scholarly achievement; footprints which bear witness to the passage of ideas.  

                                                 
52 Kärki och Kortelainen (1998) s. 89 
53 Garfield, Eugene (1979) Citation indexing. New York : John Wiley & Sons.  s.  1 
54 Garfield, Eugene (1979) s. 3 
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[---] they give substantive expression to the process of innovation, and, if 
properly marshalled, can provide the researcher with an analytical tool of 
seductive power and versatility.55 

 
I en bibliometrisk kontext tillskrivs alltså den enskilda citeringen i vetenskapliga 
publikationer flera inneboende egenskaper. Detta innebär att en rad olika antaganden måste 
göras om vad en citering innebär mer konkret.  
 
Att i varje enskilt fall veta varför en citering görs är givetvis en mycket svår, om inte omöjlig, 
uppgift. Citeringar bör inte ses som objektiva utan knutna till den forskare som citerar. Därför 
kan citeringar förekomma av en mängd olika anledningar.56 Varför vissa citeras och andra 
lämnas utanför kan i vissa fall tyckas vara lite av ett godtyckligt företag. Vanligtvis brukar 
Eugene Garfields lista på citeringsorsaker verka som bas för en allmänt hållen förståelse av 
olika skäl till att citeringar görs. 57 De femton punkterna i Garfields lista är som följer:  
 

1. Visa vördnad för pionjärer. 
2. Ge erkännande för liknande arbete. 
3. Identifiera metodik, verktyg etcetera. 
4. Förse läsaren med bakgrundsläsning. 
5. Korrigera det egna arbetet. 
6. Korrigera andra författares arbeten. 
7. Kritisera andra författares arbeten. 
8. Befästa anspråk på tidigare resultat. 
9. Informera forskare om kommande arbete. 
10. Synliggöra dåligt spridda, dåligt indexerade eller ociterade verk. 
11. Bekräfta data och kategorier, exempelvis fysikaliska konstanter. 
12. Identifiera ursprungspublikationer för idéer eller koncept. 
13. Identifiera urprungspublikationer för eponymer, exempelvis Hodgkins 
sjukdom, Paretos lag eller Friedel-Crafts reaktion. 
14. Förneka andra författares resultat eller idéer. 
15. Bestrida andra författares anspråk på idéer och resultat. 58 

 
Vad citeringar sedan säger om den citerade eller det citerade dokumentet finns de en mängd 
åsikter om. I denna uppsats görs tre grundantaganden. 
 

Citering visar att dokumentet använts: Ett grundläggande antagande om att alla 
dokument som citeras och som återfinns i referenslistan används i den faktiska texten.59 

 
Antal citeringar återspeglar visibiliteten hos den citerade: Vad antalet citeringar säger 
om den berörda forskaren råder det olika meningar. I denna uppsats görs endast det 
antagandet att stort antal citeringar visar på visibilitet i det berörda forskningsfältet. Stor 
mängd citeringar tyder alltså på någon form av betydande ställning, negativ som positiv. 60 

                                                 
55 Cronin, Blaise (1984) The Citation Process: the role and significance of citations in scientific communication. 
London : Taylor Graham. s. 25 
 
56 Cronin (1984) s. 67 
57 Garfield, Eugene (1964) Can Citation Indexing Be Automated? Ingår i Garfield, Eugene (1977) Essays of an 
Information Scientist. Vol. 1. Philadelphia : ISI Press. s. 85 
58 Den svenska översättningen av Garfields lista som presenteras här är hämtad från Karlsson, Katharina och 
Larsson, Madelene (2006) Forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås – 
En bibliometrisk studie av den intellektuella basen 2001–2006.  Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2006:111) s. 8-9 
59 Smith, Linda (1981) “Citation Analysis”. Library trends. Vol. 30 (1) s. 87 
60 Kärki och Kortelainen (1998) s. 16 
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Citeringen som görs har en ämnesmässig relevans för dokumentet: Detta antagande 
bygger på att citeringarna inte är irrelevanta för forskningsområdet utan delar en 
ämnesmässig länk med dokumentet den förekommer i.61 

 
Det är med dessa grundläggande antaganden som den bibliometriska analysen av det 
kulturpolitiska forskningsfältet genomförts. Innan framställningen om bibliometrin lämnar 
plats för ett avsnitt om tidigare forskning skall den använda metoden cociteringsanalys 
behandlas kort. 
 
2.3.2 Cociteringsanalys 
 
Cociteringsanalysens huvudsakliga syfte är att beskriva den referensram som omger det 
berörda forskningsfältet. Referensramen brukar i bibliometriska sammanhang benämnas som 
den intellektuella basen och omfattar de källor som flitigt hänvisas till i dokument.62 Källorna 
kan vara författare, tidskrifter, offentliga dokument osv, men även titelord kan användas. 
 
En välanvänd form av cociteringsanalys är författarcociteringsanalys och med den undersöks 
samförekomsten mellan författare i en dokumentmängd.63 Det är denna metod som används i 
uppsatsen för analysen av det kulturpolitiska forskningsfältet. Genom att analysera dess 
samförekomster kan underliggande och dolda strukturer inom forskningsfält blottläggas och 
presenteras empiriskt. Författarcociteringsanalysen är dock inte beskaffad att blottlägga vad 
forskningen behandlar just nu, utan endast vad den har behandlat under den undersökta 
perioden.64 
  
En gängse uppfattning är att om resultatet av en författarcociteringsanalys skall kunna tolkas 
bör den tidsmässiga avgränsningen vara fyra-fem år och innehålla minst femtio författare, där 
tröskelvärdet på antal samförekomster uppgår till minst fyra st.65 En genomgång av hela 
genomförandet av författarcociteringsanalysen presenteras i det kommande metodkapitlet. 
 
2.4 Tidigare metastudier inom kulturpolitikforskningen 
 
Att kartlägga ett forskningsområdes intellektuella bas är som bekant ett av bibliometrins 
främsta användningsområden, således ansluter sig denna uppsats till en stark bibliometrisk 
tradition. På kulturpolitikforskningens område hör dock renodlade metastudier med 
kvantitativ ansats till ovanligheterna, men två verk som behandlar forskningsfältets struktur 
och innehåll framträder.  
 
Först ut är Jim McGuigans bok Culture and the public sphere vars inledande kapitel 
behandlar den metateoretiska debatt som han själv är inbegripen i tillsammans med Tony 
Bennett. McGuigans bok är så nära man kommer ett standardverk i sammanhanget, även om 
debatten i sig genererat en mängd artiklar tillhandahåller han en sällsynt samlad ansats. En 

                                                 
61 Smith (1981) s. 89 
62 Persson (1991) s. 57 
63 Kärki och Kortelainen (1998) s. 25-26 
64 White, Howard D och McCain, Katherine W (1998) “Visualizing a Discipline: An Author Co-Citation 
Analysis of Information Science, 1972–1995”. Journal of the American Society for Information Science. Vol. 49 
(4) s. 329  
65 Kärki och Kortelainen (1998) s. 50 



 

 23 

mer betraktande genomgång av det kulturpolitiska forskningsfältets teoretiska inriktningar 
och spår står Anders Frenander för i Kulturpolitikforskningens teoretiska universum. 
Frenander behandlar i texten abstracts från den fjärde kulturpolitiska forskningskonferensen 
och söker, med den metateoretiska debatten som bakgrund, främst fältets teoretiska drag. 
Frenanders paper har ytterst begränsat omfång och syftar huvudsakligen till att öppna upp för 
ytterligare studier. Denna uppsats kan således ses som en fortsättning på Frenanders påbörjade 
arbete.66 

                                                 
66 McGuigan (1996) och Frenander (2007) 
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3 Metod 
 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för den bibliometriska analysmetoden 
författarcociteringsanalys. Inledningsvis behandlas metoden som sådan; därefter följer en 
genomgång av de föreslagna steg som brukandet av analysmetoden implicerar. 
 
3.1 Författarcociteringsanalys 
 

Author cocitation analysis (ACA) is a set of data gathering, analytical, and 
graphic display techniques that can be used to produce empirical maps of 
prominent authors in various areas of scholarship.67 

 
Att använda författarcocitering som analysverktyg innebär att utgångspunkten är författaren 
som betydelsebärare. Genom att dennes forskningsinriktning och oeuvre ställs i förhållande 
till andra författares kan underliggande mönster och relationer synliggöras. Man kan säga att 
författare och oeuvre har samma innebörd här eftersom det är författarens publikationer och 
inte denne som person som studeras.68 Författarcociteringsanalys används vanligen för att 
bringa klarhet och ge empirisk grund till annars abstrakta begrepp som används för att 
benämna ett forskningsfälts struktur; som centralt eller interdisciplinärt.69 En egenskap som 
självfallet gör analysmetoden passande att använda i denna uppsats. Genomförandet av en 
författarcociteringsanalys beskrivs ingående i Katherine W. McCains artikel ”Mapping 
Authors in Intellectual Space: A Technical Overview”. McCains tillvägagångssätt används 
flitigt vid studier som denna och även jag följer den intrampade vägen.70  
 

 
Figur 7 Författarcociteringsanalysens genomförande 

 
Hela tillvägagångssättet för analysen kommer nu att redogöras för. Under en rad rubriker som 
korrelerar med de steg som återfinns i den visuella framställningen ges en genomgång av 
analysmetodens genomförande. 
                                                 
67 McCain, Katherine W (1990) “Mapping Authors in Intellectual Space: A Technical Overview”. Journal of the 
American Society for Information Science.  Vol. 41 (6) s. 433 
68 White, Howard D och Griffith, Belver C (1981) “Author co-citation: A Literature Measure of Intellectual 
Structure”. Journal of the American Society for Information Science. Vol 32 (3) s. 163 
69 Lunin, Lois F och White, Howard D (1990) “Perspectives on… Author cocitation analysis”. Journal of the 
American Society for Information Science. Vol. 41 (6) s. 431 
70 McCain (1990) s. 434 
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3.1.1 Urval 
 
Urvalet av de författare som ingår i författarcociteringsanalysen är i denna studie helt bunden 
till avgränsningen av undersökningsmaterialet. Genom att avgränsa till artiklar publicerade i 
International Journal of Cultural Policy mellan åren 2002-2007 är författarna förutbestämda 
utan min direkta påverkan. Urvalet, eller avgränsningen, har gjorts med anledning av den 
position som IJPC innehar och dess övergripande inriktning mot det kulturpolitiska 
forskningsfältet. Urvalet resulterade i 130 artiklar som alla finns tillgängliga online via 
tidskriftsdatabasen Informaworld Journals.71 
 
3.1.2 Datainsamling 
 
Ett vanligt tillvägagångssätt för datainsamling vid bibliometriska studier är brukandet av 
citeringsdatabaser som Web of Science: SCI och SCCI från vilka formaterade referenslistor 
kan hämtas. Dessa kan sedan konverteras och användas i analysen med hjälp av en rad olika 
programvaror. Detta är dock något som inte varit möjligt i denna uppsats då IJCP inte täcks in 
av citeringsdatabasernas omfång.   
 
Istället har jag fått använda mig av en vanlig tidskriftsdatabas (Informaworld Journals) som 
utöver de aktuella artiklarna även tillhandahåller separata referenslistor i sin ursprungliga 
form. I vissa fall har dock inte referenslistor gått att återfinna i databasen trots att artikeln varit 
tillgänglig. Tidskriftsdatabasen har då angett att artikeln inte innehåller några referenser. De 
artiklar som berörts av detta har granskats för att undersöka saken vidare. I de fall där 
artiklarna, enligt databasen, helt saknat referenser har detta dock inte varit korrekt och 
databasen missvisande. För att komma tillrätta med bristerna i databasen hämtades de 
referenslistor som saknades direkt ifrån den aktuella artikeln. Denna påtagliga brist väckte 
även misstänksamhet mot de referenslistor som fanns tillgängliga separat och som föreföll 
fullständiga. Därför genomfördes även en grundlig granskning av de berörda listorna där de 
jämfördes med originalartiklarnas. Denna genomgång visade dock att databasens 
referenslistor, med något undantag, innehöll korrekt information.72 
 
Även om tillgängligheten av referenslistorna underättat insamlingen av citeringarna så har 
bearbetningen av insamlad data varit tidskrävande. För att en författarcociteringsanalys ska gå 
att genomföra måste all data formateras enligt samma mall. Tyvärr skiftade 
referensåtergivningen i artiklarna så mycket att en snabb formatering gjordes omöjlig och en 
manuell formatering nödvändig. Skillnaderna mellan olika referenssträngar beroende på 
skiftande praxis kunde yttra sig på följade sätt:73 
 

Castells, Manuel (1997) The Rise of the Network Society (Malden MA, Basil Blackwell). 
 

adorno, T. and horkheimer, M. ((1979)) The Dialectic of Enlightenment. 
 

gray c. The Politics of the Arts in Britain (2000); Macmillan, Basingstoke. 
 
Den manuella formateringen av referenslistorna gjordes efter en mall bestående av fem 
informationsfält: artikel, författare, år, titel, publikationstyp. Alla referenser tilldelades även 
                                                 
71 Åtkomst till tidskriftsdatabasen har skett via Bibliotekshögskolan i Borås. 
72 Självfallet korrigerades de upptäcka bristerna och fördes in i datainsamlingsfilen 
73 Utdrag ur datainsamlingsfilen. 
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ett indexnummer (1-n) för att bestämma källartikelns ursprung. Anledningen till att år, titel 
och typ inkluderades trots att de inte används i den faktiska författarcociteringsanalysen var 
för att underlätta den kommande standardiseringen och tolkningen av författarna. Efter det att 
referenssträngarna formaterats manuellt för att passa in i den nämnda mallen kunde de se ut 
som följer:  

 
CASTELLS M - 1997 - THE RISE OF THE NETWORK SOCIETY - MONOGRAFI 

 
Om en referens var samförfattad som i exemplet adorno/horkheimer ovan, skiljdes dessa åt 
med ett semikolon. Detta för att båda författarna skulle åtskiljas och göras synliga separat i 
analysen. Exemplet nedan visar hur den samförfattade referensen yttrar sig formaterad. 
 

ADORNO T; HORKHEIMER M 
 
Efter formateringen av de 130 artiklarnas referenslistor avlägsnades de citeringar som saknade 
tydlig författare. Detta gällde även utredningar av olika slag samt hänvisningar till företag, 
tidningar eller liknande. Insamlad data fördes sedan in ett Excel-dokument där den för 
författarcociteringsanalysen överflödiga informationen togs bort. Endast fälten; indexnummer 
och författarnamn lämnades intakta. 
 

1 PERIN C 
1 SIM S 
1 SUDJIC D 
1 THOMPSON JB 

 
2 BAUMOL WJ; BOWEN WG 
2 BIANCHINI F 
2 BORGNA G 
2 BRUNNER J 

Utdrag ur datainsamlingsfilen för författarcociteringsanalysen 
 
3.1.3 Standardisering av författarnamn 
 
Det är inte endast skillnaderna i den rent tekniska citeringspraxisen som behöver formateras 
för att en analys ska vara möjlig. Namnen på de författare som förekommer behöver även 
undersökas och i vissa fall standardiseras. Detta av den anledningen att samma författare kan 
hänvisas till på en rad olika sätt. Författaren SCHUSTER JMD förkom exempelvis även i 
referenslistorna som SCHUSTER J och SCHUSTER JD. För att analysen ska fungera 
korrekt måste därför en av stavningarna ersätta de andra, förutsatt att samma författare döljer 
sig bakom det aktuella namnet. Vid fall som exemplet påvisade användes den återgivning som 
återkom mest frekvent i de samlade referenslistorna. Det är även möjligt att två författare 
döljer sig bakom samma namn. I de fall där detta förekommit har andra bokstaven i förnamnet 
inkluderats i återgivningen av författarnamnet.  
 
Standardiseringen av författarnamn är viktig och noggrannhet nödvändig då författare kan 
återgers skiftande. På nästa sida följer ett exempel på forskaren Ruth Blandina-Quinns 
förekomst i tre olika referenslistor. 
 

 
QUINN, RM 
QUINN, RB 
BLANDINA-QUINN, R 



 

 27 

 
Bakom dessa återgivningar döljer sig alltså en och samma författare. Vid situationer där 
författares likheter, eller olikheter i stavning utgjort problem för analysen har den fullständiga 
sammanställningen av referenslistorna konsulterats och sökningar i exempelvis Google 
genomförts för att bringa klarhet i de olika fallen.74 
 
3.1.4 Bibexcel och skapandet av en matris 
 
Efter att det manuella arbetet med att formatera undersökningsmaterialet slutförts har ett 
speciellt program använts för de beräkningar som analysen bygger på.75 Bekante 
bibliometrikern Olle Perssons skapelse Bibexcel är flitigt brukat vid bibliometriska analyser 
och har som namnet skvallrar om mycket god kompatibilitet med Microsoft Excel. Om 
Bibexcels användningsområden kan man läsa i programmets medföljande hjälpfil. 
 

Bibexcel let's you combine information from several fields of a document 
record, count frequencies, co-occurrences and shared units (bibliographic 
coupling). Among other things there is also a procedure for finding citation 
links among the documents within a given set. 76 

 
Det första steget i den automatiska delen av författarcociteringsanalysen är att med hjälp av 
Bibexcel ta fram en frekvenstabell över de mest citerade författarna i referenslistorna. 
Eftersom det inte är av intresse att få fram en fullständig frekvenstabell sattes här en gräns vid 
sex mottagna citeringar.77 Efter det att frekvenstabellen skapats genereras utifrån den en 
matris där således endast de författare som mottagit sex eller fler citeringar förekommer. I 
tabellen nedan ges ett exempel på hur en sådan matris kan se ut. A, B, C och D representerar 
författare och de numeriska värdena antalet samförekomster i dokument, även kallat 
cociteringstyrka.78 Efter att matrisen skapats följer nästa steg i tillvägagångssättet för 
författarcociteringsanalysen. 
 

Tabell 2 Matris över cociteringsstyrkan mellan fyra författarpar 

 A B C D 
A 0 51 39 32 
B 51 0 67 11 
C 39 67 0 25 
D 32 11 25 0 

 
 
 
 
3.1.5 Multi Dimensional Scaling 
 
                                                 
74 Forskares fullständiga namn och publikationslistor har här matchats mot varandra för att räta ut eventuella 
frågetecken. 
75 Här vill jag framföra ett stort tack till fil.dr Bo Jarneving som med utmärkt handledning varit ovärderlig i 
arbetet med den bibliometriska analysen. 
76 Persson, Olle (2003) “Welcome” i Bibexcel help [2008-05-24] 
77 Visualisering via MDS-kräver ofta en sådan avvägning då det t ex i Bibexcel finns en gräns på hur många 
forskare som kan avbildas på kartan. 
78 McCain (1990) s. 435) 
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Att presentera resultatet av en författarcociteringsanalys går att göra på en rad olika sätt.79 I 
denna studie används Multi Dimensional Scaling (MDS) för ändamålet.80 MDS består av en 
uppsättning verktyg som används för att för att visuellt återge det undersökta områdets 
underliggande strukturer och därmed intellektuella bas. Användningen av MDS innebär att en 
avståndsmatris genereras utifrån cociteringsfrekvenserna så att författarna fysiskt kan placeras 
multidimensionellt med beräknade inbördes förhållanden 
 
Den visuella återgivningen resulterar i en så kallad MDS-karta på vilken de undersökta 
objekten representeras som punkter med inbördes spatiala förhållanden. Författare som 
exempelvis har få, eller extremt fokuserade, samförekomster placeras perifert på kartan och 
de med många men spridda samförekomster placeras centralt.81 Författare som av olika skäl 
ofta samförekommer grupperas på kartan och således kan likheter dem emellan identifieras. 
Exempel på sådana likheter kan vara gemensamma metodologiska och/eller ämnesmässiga 
perspektiv.  
 

In general, the goal of the analysis is to detect meaningful underlying 
dimensions that allow the researcher to explain observed similarities or 
dissimilarities (distances) between the investigated objects.82 

 
De fysiska avståndsförhållandena kan återges och presenteras i både två och tre dimensioner, 
men vanligen brukar en tvådimensionell återgivning vara att föredra. Detta av den anledning 
att en sådan ger ett mer översiktligt resultat och således fördelar i tolkningsprocessen.  
 
Att avgränsa återgivningen av de spatiala förhållanden som beräknats till två dimensioner 
innebär att avståndsmatrisens data måste förvrängas. Detta är nödvändigt för att kunna skapa 
en överskådlig MDS-karta. Förvrängningen beräknas av programmet som används vid 
analysen och ger kartan ett så kallat stressvärde vilket anger förvrängningens styrka. För att 
återgivningen ska accepteras som korrekt och fungera som föremål för tolkning bör 
stressvärdet ligga under 0.2.83 
 
Tolkningen av MDS-kartans beräknade konfiguration sker genom att dimensionerna synas. 
Kartan som utgör det huvudsakliga resultatet i denna uppsats presenteras i två dimensioner 
och således söks här de horisontella och vertikala leden igenom för att identifiera inriktningar 
och spår. För att bestämma de undersökta författarnas ämnesområden har författartolkningar 
genomförts. Främst har den fullständiga datainsamligsfilen konsulterats men även sökningar 
via exempelvis Google har förekommit.  
 
3.2 Fördelning av mottagna citeringar 
 
I uppsatsens första frågeställning ryms en undersökning gällande fördelning av citeringar över 
forskare. Denna undersökning görs vid sidan av författarcociteringsanalysen och är således 
inte en del av McCains föreslagna steg. För att tydlig synliggöra fördelningen av citeringar 
används en Lorenzkurva. Kurvan är en grafisk representation som ofta används när ojämlikhet 
i inkomstfördelning ska undersökas, men kan självfallet även användas i detta sammanhang. 
 
                                                 
79 Exempelvis via Multi Dimensional Scaling, Kluster- eller faktoranalys. McCain (1990)  435-441 
80 Bibexcel även vid MDS-analysen 
81 McCain (1990) s. 437 
82 StatSoft (2006) “Multidimensional Scaling”. Ingår i Electronic Statistics Textbook. [2006-02-20] 
83 McCain (1990) s. 438 
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Lorenzkurvans användningsområde kan beskrivas som följer: Vi tänker oss ett vanligt 
diagram bestående av två axlar. På diagrammets horisontella axel (x) befinner sig alla de 
författare som ingår i studien och axeln löper från 0-1. 0 motsvarar 0 författare och 1 
motsvarar alla. Samma sak gäller för den vertikala axeln (y) där citeringarna representeras. 
Mitt igenom diagrammet löper en diagonal som representerar en jämn fördelning mellan x 
och y där exempelvis 0.2 (20 %) av författarna erhåller 0.2 (20 %) av citeringarna. 
Lorenzkurvan verkar i relation till diagonalen och visar den eventuellt skeva fördelningen; 
exempelvis 0,05 (5 %) av författarna erhåller 0,5 (50 %) av citeringarna. Beräkningen av 
kurvan har skett per automatik efter att frekvenstabellen över det totala antalet citeringar 
matats in i ett program designat för ändamålet.84  
 

 

                                                 
84 Beräkningen har gjorts med hjälp av: Wessa, P (2008) Free Statistics Software. Office for Research 
Development and Education, version 1.1.22-r5. [2008-04-18] 
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4 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras och tolkas resultaten av den bibliometriska analysen. Avsnittets 
disposition överensstämmer med den ordning forskningsfrågorna ställdes i inledningen av 
uppsatsen. Följaktligen kommer ”Vilka forskare citeras mest i tidskriften International 
Journal of Cultural Policy 2002-2007 och hur ser fördelningen mellan antal författare och 
citeringar ut?” presenteras först följt av ”Hur ser den intellektuella basen för kulturpolitisk 
forskning ut, och vilka teoretiska, ämnes- och begreppsmässiga inriktningar på forskningen 
går att identifiera?” 
 
4.1 Vilka forskare citeras mest i tidskriften International Journal of 
Cultural Policy 2002-2007 och hur ser fördelningen mellan antal 
författare och citeringar ut? 
 
Uppsatsens första resultat delas in i två avsnitt som båda presenterar resultatet av 
citeringsanalysen. Förekomst i dokument presenteras först och det är denna som ligger till 
grund för MDS-analysen.  Frekvenser över det totala antalet citeringar presenteras sedan; 
dessa användes vid beräkningen av citeringsfördelningen mellan forskarna.  
 
4.1.1 Frekvenser över förekomst i antal dokument 
 
Den bibliometriska analysen av det kulturpolitiska forskningsfältet omfattade 130 dokument 
och 3740 unika forskare. Av dessa 3740 förekom hela 3330 endast i ett dokument, vilket 
betyder att 89 % av forskarna endast förekommer i ett dokument i hela dokumentmängden. 
Märk väl att dessa siffror alltså bygger på förekomst i dokument och inte visar det totala 
antalet citeringar, endast i hur många av de 130 dokumenten forskaren förekommer.  
8 % (312st) förekommer i 2-4 dokument och 1 % (56st) i 5-7 dokument. 85 
 
Den återstående procenten befinner sig i spannet mellan 8 och 28 förekomster och omfattar 42 
forskare. Dessa 42 forskare är således de som förekommer mest i dokumentmängden och de 
presenteras på följande sida i en frekvenstabell.86 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
85 Sammantaget faller 1% bort här på grund av att jag inte räknat med decimaler vid presentationen; detta av rent 
pedagogiska skäl. 
86 Anledningen till att det just är 42 forskare som presenteras i frekvenstabellen beror på något så enkelt som att 
mängden forskare som förekom i sju dokument var så pass stor att tabellen tagit upp för mycket utrymme om de 
inkluderats. 
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Tabell 3 Frekvenstabell över förekomst i dokument 

28 BOURDIEU P 14 SCHUSTER JMD 10 EVANS G 
27 MCGUIGAN  J* 13 MILLER T 9 O'REGAN T* 
25 WILLIAMS R 13 CUNNINGHAM S 9 AHEARNE J* 
22 BENNETT T 13 GARNHAM N* 9 JOWELL T 
20 BIANCHINI F 12 VESTHEIM G* 9 HEWISON R* 
19 LANDRY C 12 STEVENSON D* 9 HARVEY D 
19 THROSBY D 12 BENNETT O* 8 MERLI P* 
18 MYERSCOUGH J 12 ADORNO T 8 HALL S 
16 BELFIORE E* 11 PRATT AC* 8 HABERMAS J 
16 SMITH C 11 O'CONNOR J* 8 HORKHEIMER M 
15 FLORIDA R 10 LOOSELEY DL* 8 ZUKIN S 
15 SELWOOD S* 10 LEWIS J 8 BAUMOL WJ 
14 DIMAGGIO PJ 10 MULGAN G 8 CAVES R 
14 MATARASSO F* 10 SCOTT AJ 8 PARKINSON M 

 
Som frekvenstabellen visar är de båda forskare som i tidigare avsnitt beskrivits som 
framstående återfunna i toppen av tabellen på plats två och fyra bland de mest förekommande 
forskarna i dokumentmängden. Något som tyder på att deras visibilitet på området 
överensstämmer med den beskrivning av forskningsfältet som jag tagit del av i arbetet med 
denna uppsats. 
 
Bland de forskare som förekommer i frekvenstabellen skiljer det som synes bara några få 
förekomster i dokument mellan de som ligger nära varandra. De nio mest förekommande 
forskarna har 28,27,25,22,20,19,19,18,16 antal förekomster; något som förstärker bilden av 
fältet som ett utan starka förebilder. 
 
Markeringarna (*) som återfinns i den ovanstående frekvenstabellen indikerar att 15 av de 42 
forskarna ovan själv pulicerat artiklar i IJCP under den tidsmässiga avgränsningen som 
studien rör sig. Detta kan ge en fingervisning om vilka av forskarna som är verksamma inom 
fältet idag, men ska inte ses som exakt. Bennett har exempelvis inte publicerat en artikel i 
IJCCP mellan 2002-2007 men rör sig som bekant fortfarande på den kulturpolitiska 
forskningens arena. Markeringarna visar även de forskare vars eventuella självciteringar 
skulle kunna påverkat frekvensen till deras fördel. 
 
Bland de kända teoretiker som förekommer i tabellen är det Bourdieu, P (28st) följd av: 
Williams, R (25) Adorno, T (12st), Harvey, D (9) Habermas, J (8st) och Horkheimer, M  
(8st) som placerar sig bland de 42 vanligast förekommande. Noterbart är att några av dessa 
siffror är aningen missvisade då Horkheimer aldrig förkommer ensam i någon referenslista 
utan alltid som medförfattare tillsammans med Adorno. Adorno har således 4 förekomster 
ensam och 8 tillsammans med Horkheimer. Detta kan även gälla andra forskare i analysen, 
men inte i samma utsträckning som exemplet Adorno/Horkheimer.87 
 
Det huvudsakliga syftet med att framställa frekvenstabellen över förekomst i dokument är att 
tillhandahålla ett komplement med tydliga numeriska värden till den kommande MDS-kartan. 
Således är det dags att gå vidare och presentera det resterade resultatet av citeringsanalysen. 
 

                                                 
87 Ett ytterligare exempel på detta är Bianchini, F och Parkinson, M där Parkinson aldrig förekommer ensam utan 
alltid med Bianchini. 
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4.1.2 Totala antalet citeringar och fördelningen av dessa 
 
Även det totala antalet citeringar omfattas som bekant av citeringsanalysen. Av de 3740 
forskarna har 79 % (2963st) endast blivit citerade en gång i ett dokument. Det totala antalet 
citeringar i den undersökta dokumentmängden uppgår till 5828st vilket betyder att 60% av 
alla citeringar  i studien är engångsföreteelser. 16% (610st) av forskarna har erhållit 2-4 
citeringar och 3 % (117st) har citerats 5-9 gånger. Den återstående procenten omfattar här 50 
forskare. Dessa har mottagit 10-51 citeringar och presenteras nedan i en frekvenstabell.  
 

Tabell 4 Frekvenstabell över det totala antalet citeringar 

51 BOURDIEU P 19 CUNNINGHAM S 12 ZUKIN S 
40 MCGUIGAN  J* 18 KOTLER P 12 SCOTT AJ 
36 BIANCHINI F 17 SMITH C 12 HOFFMANN H 
35 WILLIAMS R 17 DIMAGGIO PJ 12 INNIS H 
33 BENNETT T 16 DUBOIS V* 11 O'REGAN T* 
28 HABERMAS J 16 GARNHAM N* 11 DEBRAY R 
27 LANDRY C 16 STEVENSON D 11 LUKÁCS G 
25 MATARASSO F* 16 LOOSELEY DL* 11 LEWIS J 
24 PRATT AC* 16 MILLER T 11 DUMONT F 
20 BELFIORE E* 15 HOGGART R 11 ROSE N 
20 SCHUSTER JMD 14 FLORIDA R 11 AHEARNE J* 
20 HENNION A 13 EVANS G 11 POIRRIER P* 
20 O'CONNOR J* 13 MULGAN G 11 HARVEY D 
20 THROSBY D 13 ADORNO T 10 JOWELL T 
20 BENNETT O* 13 GRAY C* 10 BURNS R* 
20 SELWOOD S* 13 VESTHEIM G* 10 FLEW T* 
19 MYERSCOUGH J 12 HALL S   

 
Frekvenstabellen över det totala antalet citeringar omfattar något fler forskare  
(8st) än tidigare tabell och kompletterar den med ytterligare information. En aspekt som den 
tidigare tabellen inte var beskaffad att blottlägga är i vilken mån verk förekommer i 
referenslistorna fler än en gång, något som kan tyda på att den berörda forskaren har en 
betydande textproduktion bakom sig. Denna frekvenstabell bör dock läsas tillsammans med 
den tidigare om sådana slutsatser ska dras. Detta då forskare kan förekomma med sex verk i 
två referenslistor och således hamna på 12 förekomster i frekvenstabellen ovan.  Något som 
skulle vara missvisande om frekvensen lästes som ett tecken på visibilitet. 
 
Den huvudsakliga anledningen till att frekvenstabellen över det totala antalet citeringar 
inkluderas är beräkningen av fördelningen av citaten bland fältets forskare. Detta eftersom en 
sådan beräkning blir mer talande än om den skulle baseras på förekomst i dokument, då hela 
forskarens produktion alltså inkluderas. På det totala antalet citeringar har fördelningen 
beräknats. På nästa sida följer resultatet med en Lorentzkurva som visuellt visar hur alla 5852 
citeringar fördelar sig över de 3740 författarna. 
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Lorenzkurva: fallande sorteringsordning
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Figur 8 Visualisering av fördelning av citeringar över författare 

 
På diagrammets horisontella axel (x) befinner sig alla de 3740 författare som ingår i studien. 0 
motsvarar 0 författare och 1 motsvarar alla. Samma sak gäller för den vertikala axeln (y) där 
de 5828 citeringarna representeras. Diagonalen representerar en jämn fördelning mellan x och 
y där exempelvis 0.2 (20 %) av författarna erhåller 0.2 (20 %) av citeringarna.  
 
Lorentzkurvan visar att hela 11 % av fältets forskare erhåller 40 % av det totala antalet 
citeringar. Frekvenstabellen över det totala antalet citeringar kompletterar Lorentzkurvan med 
tydliga värden över de högst citerade och det blir uppenbart att det totala antalet citeringar i 
stort är lika slätt fördelade som påvisats tidigare. Således bekräftas även här forskningsfältets 
frånvaro av tydliga förebilder. 
 
4.2 Hur ser den intellektuella basen för kulturpolitisk forskning ut 
2002-2007, vilka forskningsinriktningar går att identifiera och i vilken 
utsträckning kan dominerande teoretiska angreppssätt och 
begreppsanvändningar tillskrivas dessa?  
 
Under denna rubrik presenteras inledningsvis den genererade MDS-kartan över 
kulturpolitikforskningens intellektuella bas 2002-2007; därefter följer de identifierade 
forskningsinriktningarna och en visuellt kommenterad version av kartan. Avslutningsvis 
behandlas i vilken utsträckning dominerande teoretiska angreppssätt och 
begreppsanvändningar kan kopplas till de identifierade inriktningarna. 
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4.2.1 Den kulturpolitiska forskningens intellektuella bas 2002-2007 
 
Nedan presenteras den genererade MDS-kartan över det kulturpolitiska forskningsfältets 
intellektuella bas. Stressvärdet uppmättes till 0.17 vilket betyder att datamaterialet så som det 
yttrar sig på MDS-kartan accepteras som riktigt. 
 

 
Figur 9 Den kulturpolitiska forskningens intellektuella bas 2002-2007 

 
MDS-Kartan består av 62 forskare och är genererad utifrån frekvenslistan över förekomst i 
dokument. Forskarna som avbildas utgör 1.6 % av det totala undersökta antalet. De cirklar 
som indikerar vart på karta den enskilde forskaren befinner sig varierar i storlek beroende på 
hur många dokument forskaren förekommer i. Bourdieu har som synes den största cirkeln 
med 28 förekomster. De linjer som löper mellan vissa författare visar på att de 
samförekommer i minst 4 dokument och de spatiala relationerna mellan olika författare på 
kartan visar på någon form av närhetsförhållande.88 
 
Till att börja med kan MDS-kartans centrala konfiguration uppmärksammas av den uppenbara 
anledning att de tidigare beskrivna förgrundsfigurerna Tony Bennett och Jim McGuigan 
placerar sig i mitten bland de undersökta forskarna. Denna positionering innebär således att de 

                                                 
88 Linjens tjocklek varierar även beroende på samförekomsterna forskarna emellan. 
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båda forskarna inte bara bör ses som visibla utan även som centrala inom det kulturpolitiska 
forskningsområdet; något som vid det här laget inte bör förvåna någon. 
 
Vad gäller den normativa debatten om fältets inriktning så ska inte Bennett och McGuigans 
centrala positioner överanalyseras. Även om debatten beskrivits som väldiskuterad bör de 
bådas positioner läsas i ett större sammanhang.  Uppmärksammandet av debatten har mycket 
att göra med det faktum att Bennett och McGuigan under sina respektive forskarkarriärer 
bidragit med oerhört mycket material som inte kan kopplas till debatten, och bör ses som 
centrala av just den anledningen. 
 
Placeringarna bekräftar alltså Bennett och McGuigans visibilitet och positioner i 
kulturpolitikforskningens förgrund, men som synes är de långt ifrån ensamma om att avbildas 
centralt på MDS-kartan. Faktum är att hela den spatiala konfigurationen bekräftar bilden av 
forskningsfältet som ett spretigt och mångfacetterat sådant. Ett stort antal forskare, med höga 
antal förekomster i dokumentmängden befinner sig väldigt centralt; något som tyder på att 
forskningen på området i stort saknar tydligt åtskilda inriktningar och därmed även teoretiska 
förebilder. Områdets interdisciplinära karaktär synliggörs här alltså utan att de specifika 
disciplinerna för den delen tydligt blottläggs som samlade konfigurationer. Detta innebär att 
synliggörandet av tydliga forskningsinriktningar är något problematiskt. Dock går det, som 
snart uppmärksammas, att ge några förslag till forskningsinriktningar som kan utläsas ur 
kartan. 
 
MDS-kartan synliggör således den kulturpolitiska forskningens struktur 2002-2007 på ett sätt 
som överensstämmer med den bild av fältet som ligger till grund för Bennett och McGuigans 
debatt och som det råder konsensus om i det kulturpolitiska forskarsamhället. 
 
4.2.2 Vilka forskningsinriktningar kan identifieras?   
 
För att kunna identifiera forskningsinriktningarna inom det kulturpolitikens område 
genomfördes författartolkningar. Dessa presenteras först i text och sedan med en visuellt 
kommenterad MDS-karta. 
 
4.2.2.1 Resultat och analys av författartolkningarna 
 
Efter att författartolkningarna genomförts utkristalliserade sig fem tämligen tydliga 
inriktningar inom den kulturpolitiska forskningen. För att en inriktning skulle identifieras 
krävdes det att den innehöll minst fyra forskare som alla befann sig i någorlunda samlad 
grupp på MDS-kartan.  
 
De fem forskningsinriktningarna som identifierades presenteras nedan under de rubriker som 
jag tilldelat dem. Rubrikerna baseras på den huvudsakliga inriktningen på de samlade 
forskarnas gemensamma område som framtolkats. De funna konfigurationerna bör inte läsas 
som definitiva och otvetydiga utan endast som möjliga tolkningar. Inriktningarna har 
numrerats från 1-5 vilket endast fungerar som åtskillnad och ingenting annat.  
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Inriktning 1: Kulturella/kreativa industrier. 
 
Denna första inriktning innehåller åtta forskare som alla behandlar kulturella och/eller 
kreativa industrier. Dessa forskare är: Caves, R; Flew, T*; Mcrobbie, A; O’Connor, J*; 
Pratt, AC*; Cunningham, S; Scott, AJ; Garnham, N*.89 
 
Inriktning 1 behandlar aspekter på masskultur, kulturproduktion och populärkulturella 
utryck. Exempel på verk som hänvisats till i denna inriktning är: 
 

Understanding the cultural industries: Is more less?90 
 

Public and private in the cultural industries. 91 
 

From Cultural to Creative Industries: Theory, Industry, and Policy Implications.92  
 

British Fashion Design: Rag Trade or Image Industry?93 
 
Forskningsinriktningen omfattar flest forskare (8st) av de identifierade inriktningarna och 
har Cunningham, S och Garnham, N som mest förekommande forskare med 13 
förekomster var. 
 

Inriktning 2: Kulturplanering, kulturstäder. 
 
Den andra inriktningen består av sex forskare som behandlar områdena kulturplanering 
och kulturstäder. Dessa forskare är: Landry, C; Bianchini, F; Stevenson, D*; Parkinson, 
M; Evans, G; Worpole, K. 
 
Inriktning 2 behandlar framförallt lokala och regionala förhållanden till kulturen och 
kulturen som ett medel för att levandegöra områden och städer. Exempel på verk som 
hänvisats till i denna inriktning är: 
 

The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators.94 
 

Agendas in Place: Cultural Planning for Cities and Regions.95 
 

Remaking European cities: The role of cultural politics Cultural Policy and Urban Regeneration: The 
West European Experience.96 

 
Cultural Planning: An Urban Rennaissance?97 

 

                                                 
89 * -indikerar återigen publicering i IJCP 2002-2007. 
90 Pratt, Andy C (2001) “Understanding the cultural industries: Is more less?”. Culturelink Vol. 35 
91 O,Connor, Justin (2002) “Public and private in the cultural industries”. Ingår i Johansson, Thomas och 
Sernhede, Ove (red) Lifestyle, Desire and Politics: Contemporary Identities. Göteborg : Diadalos 
92 Cunningham, Stuart (2001) “From Cultural to Creative Industries: Theory, Industry, and Policy Implications”. 
Media International Australia, Incorporating Culture & Policy. Vol. 2002 (102) 
93 McRobbie, Angela (1998) British Fashion Design: Rag Trade or Image Industry? London : Routledge 
94 Landry, Charles (2000) The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London : Earthscan 
95 Stevenson, D (1998) Agendas in Place: Cultural Planning for Cities and Regions. Rockhampton : University 
of Queensland Press 
96 Bianchini, Franco (1993) “Remaking European cities: The role of cultural politics”. Ingår i Bianchini, Franco 
och Parkinson, Michael (red) Cultural Policy and Urban Regeneration: The West European Experience. 
Manchester : U.P 
97 Evans, Graeme (2001) Cultural Planning: An Urban Rennaissance? London : Routledge 
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Forskningsinriktningen har Bianchini, F som mest förekommande forskare med 20 
förekomster. 
 

Inriktning 3: Traditionell kulturpolitik (Storbritannien). 
 
Den tredje inriktningen består av sex forskare som behandlar kulturpolitik i med 
anknytning till Storbritannien. Dessa forskare är: Myerscough, J; Smith, C; Lewis, J; 
Jowell, T; Pick, J; Gray, C*. 
 
Denna forskningsinriktning behandlar kulturpolitik i en förnimbar traditionell mening men 
med varierande frågor och tycks inrikta sig mot Storbritannien. Ett tecken på denna 
fokusering på Storbritannien är att SMITH, C har tydlig anknytning till Department of 
Culture, Media and Sport som är en motsvarighet till det svenska kulturdepartementet. 
Exempel på verk som hänvisats till i denna inriktning är: 
 

The Politics of the Arts in Britain.98 
 

The Economic Importance of the Arts in Britain.99 
 

Creative Britain.100 
 

The Arts in a State.101 
 
Forskningsinriktningen har Myerscough, J som mest förekommande forskare med 18 
förekomster. 

 
Inriktning 4: Traditionell kulturpolitik (Frankrike). 

 
Inriktning 4 behandlar huvudsakligen statlig kulturpolitik med anknytning till frankrike 
och består av fyra forskare. Dessa är: Urfalino, P; Dubois, V*; Ahearne, J*; Looseley, 
DL*. 
 
Den fjärde forskningsinriktningen tycks vara den franska motsvarigheten till Inriktning 3. 
Exempel på verk som hänvisats till i denna inriktning är: 
 

Public intellectuals within a "multiple streams" model of the cultural policy process.102 
 

Missions for the Ministry of Culture.103 
 

The Politics of Fun: Cultural Policy and Debate in Contemporary France.104 
 

The ‘social’ in the institutionalisation of local cultural policies in France and Germany.105 
                                                 
98 Gray, Clive (2000) The Politics of the Arts in Britain. Basingstoke : Macmillan Press 
99 Myerscough, John (1988) The Economic Importance of the Arts in Britain. London : Policy Studies Institute 
100 Smith, Chris (1998) Creative Britain. London : Faber & Faber 
101 Pick, John (1988) The Arts in a State. London : Bristol Classical Press 
102 Ahearne, Jeremy (2006) “Public intellectuals within a ‘multiple streams’ model of the cultural policy 
process”.  International Journal of Cultural Policy. Vol. 12 (1) 
103 Urfalino, Philippe (2002) “Missions for the Ministry of Culture”. Ingår i Ahearne, J (red) French Cultural 
Policy Debates: A Reader. London : Routledge 
104 Looseley, David L (1995) The Politics of Fun: Cultural Policy and Debate in Contemporary France. Oxford 
: Berg 
105 Dubois, Vincent och Laborier, Pascale (2003) “The ‘social’ in the institutionalisation of local cultural policies 
in France and Germany” International Journal of Cultural Policy. Vol . 9 (2) 
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Denna inriktning omfattar tillsammans minst antal forskare (4st) och har Looseley, DL 
som mest förekommande forskare med 10 förekomster. 
 

Inriktning 5: Demokratiperspektiv, offentlighet och kultur. 
 
Den femte och sista inriktningen behandlar demokratiaspekter, offentlighet och kultur. 
Den består av sju forskare. Dessa är: Selwood, S*; Vestheim, G*; Belfiore, E*; Bennett, 
O*; Matarasso, F*; Kawashima, N*; Sandell, R. 
 
Inriktning 5 behandlar traditionell kulturpolitik ur ett demokratiperspektiv. Frågor som rör 
sig inom denna inriktning tycks vara: Det civila samhällets påverkan av den drivna 
kulturpolitiken, kulturens nyttighet i förhållande till de berörda medborgarna och 
kulturinstitutioners roll i samhället. Exempel på verk som hänvisats till i denna inriktning 
är: 
 

Art as a means of alleviating social exclusion: does it really work? A critique of instrumental cultural 
policies and social impact studies in the UK.106 

 
Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts.107 

 
Museums, Society, Inequality.108 

 
Beyond the Division of Attenders vs Non-attenders: A Study into Audience Development in Policy and 
Practice.109 

 
Denna inriktning omfattar näst flest antal forskare (7st) och har Belfiore, E som mest 
förekommande forskare med 16 förekomster. 
 

Totalt har 31 av fältets forskare delats in de fem forskningsinriktningarna. På följande sida 
presenteras åter MDS-kartan över den intellektuella basen 2002-2007 men denna gång med de 
identifierade forskningsinriktningarna markerade.  
 
 
   
  
 

                                                 
106 Belfiore, Eleonora (2002) “Art as a means of alleviating social exclusion: Does it really work? A critique of 
instrumental cultural policies and social impact studies in the UK”. International Journal of Cultural Policy. 
Vol. 8 (1) 
107 Matarasso, Francois (1997) Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts. London : 
Comedia 
108 Sandell, Richard (red) (2002) Museums, Society, Inequality. London : Routledge 
109 Kawashima, Nobuko (2000) Beyond the Division of Attenders vs Non-attenders: A Study into Audience 
Development in Policy and Practice. Coventry : University of Warwick 
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4.2.2.2 Visuellt kommenterad MDS-karta med de fem identifierade 
forskningsinriktningarna  
 
 

 

Figur 10 Den kulturpolitiska forskningens identifierade inriktningar 2002-2007 

 
 

1. Kulturella/kreativa industrier. 2. Kulturplanering, kulturstäder.  

3. Traditionell kulturpolitik (B).110 4. Traditionell kulturpolitik (F).111  

5. Demokratiperspektiv, offentlighet och kultur. 
 
 
 
 
 

                                                 
110 (B) Brittisk anknytning 
111 (F) Fransk anknytning 
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4.2.2.3 Dominerande teoretiska angreppssätt och begreppsanvändningar 
 
I uppsatsen syfte och andra frågeställning frågar jag mig i vilken uträckning dominerande 
teoretiska och begreppsmässiga spår kan identifieras inom de funna forskningsinriktningarna. 
Ett koncist svar på den frågan är: I begränsad utsträckning. Övergripande tolkningar har visat 
sig svårfunna, speciellt när det gäller kulturbegreppets två definierade poler. Men även de 
teoretiska spåren är svåra att synliggöra utifrån MDS-kartan inom ramarna för denna uppsats. 
Men trots dessa svårigheter och begränsningar finns det en del att säga utifrån 
frågeställningen. Även om det alltså inte låter sig göras med den tydlighet som önskats går det 
att lättare skissera några iakttagelser. 
 
Inledningsvis bör det påpekas att i de två identifierade forskningsinriktningar vilka rubricerats 
”traditionell kulturpolitik”, har rubriceringen mer att göra med det politiska begreppets poler 
än med kulturbegreppets. Kulturbegreppet har visat sig mest problematiskt att bestämma, 
även med endast två definitioner tillhands. Problemet ligger här i att göra den gränsdragning 
som ska bestämma den huvudsakliga användningen av begreppet. Det är exempelvis mycket 
vanligt att inom forskningen överlappa det estetiskta kulturbegreppet med det antropologiska 
utan att tydligt definiera var tyngdpunkten ligger. Med denna studies olika begränsningar blir 
de nödvändiga gränsdragningarna orimliga att genomföra. Kulturbegreppets användning läggs 
därför åt sidan för stunden och lämnar plats för politikbegreppet. 
 
De övergripande tendenser som går att finna i forskningsinriktningarna när det gäller 
användningen av politikbegreppet går det alltså att säga något konkret om. Användningen av 
de båda polerna Offentliga åtgärder och Alla former av samhälleliga interventioner yttrar sig 
i något som kan beskrivas som en sömlös diagonal rörelse över MDS-kartan. Startpunkten för 
den diagonala rörelsen kan placeras vid Inriktning 1 som är återfinns högst upp i kartans 
vänstra hörn. Denna inriktning behandlar kulturella och/eller kreativa industrier och tycks 
huvudsakligen operera utifrån politikbegreppets vida pol; Alla former av samhälleliga 
interventioner.  
 
Närmst Inriktning 1 placerar sig Inriktning 2 som bekant behandlar kulturplanering och 
kulturstäder. Inom Inriktning 2 används ett blandat politikbegrepp där de offentliga 
åtgärderna främst tycks röra sig på en regional eller lokal nivå. Alla former av samhälleliga 
interventioner finns även här representerat och de båda begreppen används tillsammans för att 
beskriva hur städer och regioner kan göras attraktiva med hjälp av både offentliga och privata 
åtgärder riktade mot kulturområdet. De återstående identifierade forskningsinriktningarna (3,4 
och 5) opererar alla huvudsakligen med det snävare av de två politikbegreppen. Således 
fullbordas den diagonala rörelsen och får sin slutpunkt i kulturpolitik med politikbegreppet 
förstått som offentliga åtgärder.  
 
Det förefaller således som att konfiguration av den intellektuella basen på en begreppsbasis 
påverkas mer av användningen av politik- än kulturbegreppet. Medan forskarna rör sig mellan 
olika kulturbegrepp används ofta ett tydligt politikbegrepp mer genomgående. 
Kulturbegreppets ogripbara natur tillåter som bekant användaren att ladda det med innebörd 
efter eget tycke. Det förefaller således som en möjlighet att begreppets värdeneutralitet 
påverkar vilka citeringar som görs och öppnar upp fler möjliga alternativ dit citeringarna kan 
gå. Detta skulle således bidra till att grumla synliggörandet av tydligt åtskilda inriktningar av 
annat snitt.  
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För att säga något om de eftersökta teoretiska spåren inom de identifierade inriktningarna 
luckras teoribegrepp här upp något och får en mer övergripande innebörd. Detta innebär att 
istället för att främst använda förebilder, som Foucault, Habermas eller Adorno, används 
istället de båda begreppen pragmatisk och akademisk för att söka ramverket för huvudsakliga 
teoretiska inriktningar.112 De båda begreppen används således för att beskriva det 
huvudsakliga syftet med forskningen inom den identifierade inriktningen, något som vanligen 
påverkar de teoretiska förutsättningarna. 
 
De teoretiska spåren kan grupperas på liknande sätt som var fallet när de huvudsakliga 
inriktningarna på politikbegreppet togs upp. I huvudsak kan två av inriktningarna benämnas 
med hjälp av det uppluckrade teoribegreppet medan de tre övriga är fortsatt ovissa även i 
denna tolkning. 
 
De forskningsinriktningar som kan beskrivas med de båda begreppen är åter Inriktning 1 
(akademisk) och Inriktning 2 (pragmatisk). Den första inriktningens studieområde 
(kulturella/kreativa industrier) tycks knuten till en mer akademisk utgångspunkt. En teoretisk 
referenspunkt som ligger nära till hands är Adorno som placerar sig i påtalig närhet till fältet 
såsom det avbildas i MDS-kartan, något som inte bör vara speciellt förvånande då denne ofta 
förekommer i akademiska sammanhang då massproduktion av kultur ska undersökas. Men i 
vilken utsträckning Adorno påverkar den inriktningen är mer ovisst då forskarna som ringats 
in tycks forska ur tämligen olika och många gånger svårbestämbara perspektiv. Även 
Foucault ligger nära den inringade inriktningen, men hans inverkan på forskningen bär inte på 
samma självklarhet som Adorno och är därför än mer oviss. 
 
Den andra inriktningen (Kulturplanering, kulturstäder) förefaller således vara av pragmatisk 
natur. Detta är inte på något sätt förvånande då rubriken som jag använt för att benämna 
inriktningen skvallrar om en inriktning mot implementering av forskningen. Den teoretiska 
referenspunkt som har ett spatialt närhetsförhållande till inriktningen är åter Foucault, men 
även om denne tidigare nämnt i sammanhang av pragmatiskt inriktad forskning tycks hans 
potentiella förhållande till inriktningen inte vara lika tydlig som Adornos till Inriktning 1. De 
tre övriga inriktningarna (3, 4 och 5) är svårdefinierade även ur ett teoretiskt perspektiv då de 
tycks präglade av den variation som tillskrivits det kulturpolitiska forskningsområdet. Dock 
kan det misstänkas att Inriktning 5: Demokratiperspektiv, offentlighet och kultur har något 
förhållande till Habermas teoribildning.  
 
I fallet med den normativa debatten mellan Bennett och McGuigan så är det svårt att 
identifiera några tendenser eller spåra inriktningarna på MDS-kartan. Åter är det kartans 
centraliserade natur som gör åtskillnader svårfunna, något som självfallet beror på 
forskningsfältets komplexa natur. Över de teoretiska och begreppsmässiga aspekterna av det 
kulturpolitiska forskningsfältet lämnas således ett tämligen oförändrat frågetecken. Förslag till 
hur detta ska kunna rätas ut presenteras i nästa avsnitt där resultaten av uppsatsen ligger som 
diskussionsunderlag. 
 
Avslutningsvis vill jag uppmärksamma något som upptäcktes när inriktningarnas inbördes 
förhållande studerades. Genom att titta på de centrala kontra perifera placeringarna framträder 
en intressant aspekt, som förvisso ligger utanför uppsatsens frågeställning, men som bör 
kommenteras här.  
 

                                                 
112 Märk väl att dessa indelningar här inte nödvändigtvis är knutna till Habermas och Foucault. 
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Av de fem identifierade forskningsinriktningarna placerar sig tre av dem; Inriktning 1, 2 och 3 
centralt på kartan medan Inriktning 5 och speciellt Inriktning 4 avbildas perifert. Inriktning 4 
behandlar som bekant traditionell kulturpolitik med en fransk anknytning och den perifera 
avbildningen har alldeles uppenbart med härkomsten att göra. Den franska anknytningen som 
identifierats synliggör en tidigare dold aspekt i kartans konfiguration. De tre centralt placerade 
forskningsinriktningarna tycks överlag bestå av brittiska forskare och en dominans av dessa 
på området blir med hjälp av den franska närvaron synliggjord. Således kan det misstänkas att 
den brittiska anknytningen sträcker sig över flera av forskningsinriktningarna. Detta är ett nog 
så intressant resultat och kommenteras ytterligare i resultatdiskussionen. 
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5 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras de uppnådda resultaten av den bibliometriska analysen men även 
analysen som sådan är föremål för diskussion. Avsnittet är uppdelat i två delar där den första 
behandlar analysmetoden och olika aspekter på genomförandet av studien; därefter diskuteras 
uppsatsens resultat. 
 
5.1 Diskussion kring analysmetoden och genomförandet 
 
Den bibliometriska författarcociteringsanalysen av den kulturpolitiska forskningens 
intellektuella bas 2002-2007 har bekräftat den bild av forskningsfältet som delas av det 
kulturpolitiska forskarsamhället. Fältet är svårdefinierbart och en enbart bibliometrisk studie 
av området som denna ger få nya svar. Men bibliometriska analyser av forskningsområdet är 
långt ifrån överflödiga. Genom att kombinera den bibliometriska ansatsen med en mer 
kvalitativ undersökning skulle en ökad förståelse av fältet kunna skapas. Något som skulle 
kunna utveckla den pågående debatten om fältets framtida utformning och inriktningar. 
 
Den bibliometriska analysen har i förhållande till dess teoretiska ramverk fungerat väl. 
Antaganden om att ”citering visar att dokumentet använts”, ”antal citeringar återspeglar 
visibiliteten hos den citerade” och ”citeringen som görs har en ämnesmässig relevans för 
dokumentet” tycks överensstämma med uppsatsens resultat. Dock vill jag här höja ett 
varningens finger för att tolka resultatets numeriska värden nitiskt som exakta sådana. Detta 
av den anledning att all datainsamling och formatering hanterats manuellt och även om det 
gjorts med stor noggrannhet så har ändå en stor mängd citeringar behandlats för hand utifrån 
bristfälliga referenslistor med påtagligt skiftande citeringspraxis. Mindre anomalier kan 
således inte helt uteslutas. Dock är jag fullständigt övertygad om att resultaten bör ses som 
representativa för det kulturpolitiska forskningsområdet och att eventuella anomalier inte har 
någon som helst påverkan på helhetsbilden som här framställts.  
 
Vad gäller de författartolkningar som gjorts med hjälp av datainsamlingsfilen är det några 
saker som här bör tas upp. I något fall har forskare som borde ha omfattats av en inriktning 
inte inkluderats av spatiala skäl. Exempel på detta är Zukin, S som skulle kunna inkluderas i 
Inriktning 2: Kulturplanering och kulturstäder men lämnats utanför av den anledning att andra 
forskare utan anknytning till inriktningen placerat sig mellan. Samma sak gäller med Meril, P 
som skulle kunna inkluderas i Inriktning 5: Demokratiperspektiv, offentlighet och kultur. 
Dessa fall bör dock ses som mer eller mindre oviktiga för helheten då indelningarnas 
huvudsakliga syfte är att synliggöra kulturpolitikens forskningsinriktningar. Då de båda inte 
förekommit i något större antal dokument påverkas således inte heller den mest visibla 
forskare inom inriktningen. 
 
Att analysera det mångfacetterade kulturpolitiska forskningsfältet med enkom bibliometrisk 
metod har visat sig otillräcklig när tydliga teoretiska inriktningar eftersökts. Men tillsammans 
med kompletterande studier kan författarcociteringsanalysen fungera som en utmärkt 
konkretiserande kraft; beskaffad att bistå resonemang med tydliga referenspunkter. 
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5.2 Resultatdiskussion och slutsatser 
 
Ambitionen med denna uppsats har varit att synliggöra aspekter av den kulturpolitiska 
forskningen mot bakgrund av det generella tillståndet på området. Studien resulterade 
framförallt i en MDS-karta över den intellektuella basen 2002-2007. Kartan kommenterades 
sedan visuellt för att synliggöra de olika forskningsinriktningar som identifierats. Det är 
kartorna och de identifierade inriktningarna och spåren som här är föremål för diskussion och 
som i tidigare avsnitt följer dispositionen ordningen i vilken forskningsfrågorna ställdes. 
 
Vilka forskare citeras mest i tidskriften International Journal of Cultural Policy och hur ser 
fördelningen mellan forskare och citeringar ut? 
 

Denna frågeställning syftade i huvudsak till att ge ett komplement till MDS-kartan i form 
av tydliga numeriska värden och information om vilka forskare som publicerat artiklar i 
den undersökta tidskriften. Undersökningen gjordes med hjälp av citeringsanalys och 
antaganden om citeringars betydelse i den formella vetenskapliga kommunikationen.  
 
Av dem som förekom i frekvenstabellen över de 42 högst förekommande forskarna i IJCP 
placerade sig digniteterna Tony Bennett och Jim McGuigan i den absoluta toppen. Detta 
pekar på att ett av de antaganden (antal citeringar återspeglar visibiliteten hos den 
citerade) som citeringsanalysen i studien som bekant bland annat bygger på påvisas i 
resultatet. Något som förordar att de övriga förekommande forskarna kan betraktas som 
visibla inom den kulturpolitiska forskningen. 
 
Värt att uppmärksamma här är den påverkan på resultatet som eventuella självciteringar 
leder till. Forskare som återkommande citerar sig själva och har publicerat artiklar i IJCP 
2002-2007 kan därför verka visiblare än vad de egentligen är. Men eftersom visibiliteten 
baseras på förekomst i dokument bör de eventuella självciteringarna inte inverka 
betydande på frekvensen. 
 
Fördelningen av det totala antalet citeringar var även föremål för undersökning i denna 
studie och resultatet bekräftar tillsammans med frekvenstabellen över förekomst i 
dokument att forskningsfältet inte några tydliga förebilder, utan lutar sig mot en stor 
variation av tidigare forskningsresultat och teorier. 

 
Hur ser den intellektuella basen för kulturpolitisk forskning ut, vilka forskningsinriktningar 
går att identifiera och i vilken utsträckning kan dominerande teoretiska angreppssätt och 
begreppsanvändningar tillskrivas dessa? 
 

Synliggörandet av den intellektuella basen för den kulturpolitiska forskningen 2002-2007 
resulterade som bekant i en MDS-karta innehållandes de 62 mest förekommande 
forskarna i de 130 artiklar som utgjort studiens grundmaterial. De spatiala förhållandena 
som avbildats på kartan förstärkte bilden av ett forskningsområde med bristande 
självuppfattning; då kartan visade en central konfiguration med många vanligen 
förkommande forskare tätt inpå varandra. Fältets forskare tycks röra sig med stor variation 
mellan olika områden och formeras således inte i tydliga grupper, istället placeras de 
vanligen förekommande centralt tillsammans. Följande fem huvudsakliga 
forskningsinriktningar kan dock identifieras. 
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o Kulturella/kreativa industrier. 
o Kulturplannering, kulturstäder. 
o Traditionell kulturpolitik med brittisk anknytning. 
o Traditionell kulturpolitik med fransk anknytning. 
o Demokratiperspektiv, offentlighet och kultur. 
 
En möjlig förklaring till att fältet återges så utslätat är bunden till kulturbegreppet och dess 
varierande natur. När kulturbegreppet skiftar i användning från forskare till forskare och i 
text till text kan det påtagligt påverka de verk som citeras i det vetenskapliga arbetet. 
Politikbegreppets användning var lättare att identifiera och begreppets användning 
tolkades utifrån MDS-kartan som en diagonal rörelse mellan kontinuumets två poler. Det 
förefaller således som kulturbegreppet inte enbart ställer till problem för fältets forskare 
utan påverkar även författarcociteringsanalysen på ett sätt som försvårar tolkningar. 
Kanske är det så att kulturbegreppet egentligen bör läggas åt sidan och att det istället är 
politikbegreppet som bör fokuseras på när det kulturpolitiska forskningsfältets 
övergripande struktur ska studeras för att få entydiga svar? Genom en sådan inriktning 
skulle forskningsfältet möjligen kunna blottläggas med större precision i tolkningarna. En 
sådan inriktning förefaller dock främst ligga utanför bibliometrins område och kanske är 
en mer kvalitativ ansats här är att önska.   
 
De fem identifierade inriktningarna och den kulturpolitiska forskningen i stort befinner sig 
även efter denna studie i fortsatt grumliga vatten när det gäller teoretiska förebilder för 
forskningen. Inte heller försöket att med två övergripande teoretiska indelningar 
(akademisk och pragmatisk) söka efter spår bidrog med några ögonöppnande resultat. De 
två forskningsinriktningarna som tillskrevs de båda eftersökta teoretiska spåren var 
Inriktning 1: kulturella/kreativa industrier (akademisk) och Inrinktning 2: kulturplanering, 
kulturstäder (pragmatisk). Adornos logiska koppling till Inriktning 1 gör honom till den 
enda tydliga teoretiska förebilden som går att identifiera och då är dennes faktiska 
inverkan fortsatt oviss. Sökandet efter de teoretiska spåren i denna uppsats lämnar mycket 
kvar att önska och åter förordar jag ett komplement i form av en kvalitativ ansats. 
 
Den något oväntade upptäckten som den franska anknytningen blottlade skapade ett spår 
som torde vara intressant att följa upp. Den synliggjorda brittiska dominansen i den 
intellektuella basen 2002-2007 kan fungera som utgångspunkt för nya tolkningar och 
identifieringar och jag vill här uppmana till att ett sådant perspektiv anläggs. 
 
Avslutningsvis vill jag uppmana intresserade att använda den okommenterade MDS-
kartan som presenteras i denna uppsats för egna tolkningar med förhoppningen att sådana 
kan utveckla och berika diskussionen om det kulturpolitiska forskningsfältet. 
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6 Sammanfattning 
 
Forskning om kulturpolitik är en tämligen ung företeelse. Först på 1980-talet började den fria 
akademiska forskningen behandla området som tidigare endast beforskats av nationella 
kulturdepartement. Den akademiska forskningens intåg innebar att en mängd forskare 
hemmahörande i skiftande discipliner gjorde olika anspråk i användningen av kulturpolitik 
som begrepp, något som skapade de mångfacetterade forskningsfält vi känner idag. 
 
Den huvudsakliga ambitionen med uppsatsen är att synliggöra det kulturpolitiska 
forskningsfältets intellektuella bas; samt att utifrån den intellektuella basen identifiera möjliga 
forskningsinriktningar. Utöver detta undersöks även i vilken utsträckning dominerande 
teoretiska spår samt definitioner av kultur- och politikbegreppen går att finna inom de 
identifierade inriktningarna.  
 
För att konkretisera syftet med uppsatsen har två frågeställningar formulerats: 
 

Vilka forskare citeras mest i tidskriften International Journal of Cultural Policy (IJCP) 
2002-2007 och hur ser fördelningen mellan forskare och citeringar ut? 
 
Hur ser den intellektuella basen för kulturpolitisk forskning ut 2002-2007, vilka 
forskningsinriktningar går att identifiera och i vilken utsträckning kan dominerande 
teoretiska angreppssätt och begreppsanvändningar tillskrivas dessa? 

 
Studien brukar den bibliometriska författarcociteringsanalysen som metod och det totala 
undersökningsmaterialet består av källhänvisningar från 130 artiklar. Analysen bygger på 
antaganden om citeringars roll i den formella vetenskapliga kommunikationen. Exempel på 
antaganden som görs i uppsatsen är: ”citering visar att dokumentet använts”, ”antal citeringar 
återspeglar visibiliteten hos den citerade” och ”citeringen som görs har en ämnesmässig 
relevans för dokumentet”. 
 
Uppsatsens resultat presenteras främst i två frekvenstabeller, en Lorenzkurva och en MDS-
karta. Dessa bekräftar tillsammans bilden av det kulturpolitiska forskningsfältet som 
mångfacetterat och utan tydliga teoretiska förebilder. I frekvenstabellerna yttrar sig detta 
genom en påtagligt slät fördelning av citeringar bland de högst citerade och Lorenzkurvan 
visar att den släta fördelningen sträcker sig fältet igenom. MDS-analysen förstärker bilden av 
forskningsområdet genom att de vanligast förekommande forskarna grupperas väldigt centralt 
i en svåråtskild klunga. 
 
Fem forskningsinriktningar kan dock urskiljas ur den intellektuella basen 2002-2007. Dessa är 
som följer: 
 

o Kulturella/kreativa industrier. 
o Kulturplannering, kulturstäder. 
o Traditionell kulturpolitik med brittisk anknytning. 
o Traditionell kulturpolitik med fransk anknytning. 
o Demokratiperspektiv, offentlighet och kultur. 
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När det gäller de eventuella teoretiska förebilderna och den begreppsmässiga användningen 
inom de identifierade forskningsinriktningarna var det endast politikbegreppet som lät sig 
fångas av den enkom bibliometriska analysen, något som förordar att ett kvalitativt 
komplement skulle vara fruktbart. 
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