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Om forskningsfronter inom Cultural Studies

Man brukar säga att stora delar av den humanistiska forskningen publi-
cerar på sätt som gör citeringsindex irrelevanta. Men under det senaste 

året har kategorin ”Cultural Studies” ( forts. CS ) dykt upp som tidskriftsklass 
inom Social Science Citation Index. Följaktligen går det numera att beräkna 
förväntade citeringsvärden för publiceringar i dessa tidskrifter. 

Citeringsindex tillhandahålls genom databasen Web of Science, som ingår i 
den stora medie- och nyhetskoncernen Thomson Reuters. Poängen med Web of 
Science är att vetenskapliga tidskrifter indexeras, vilket innebär att varje artikels 
referenser förtecknas och kan användas för sökningar och analyser.

Kategorin CS innehåller vid dags dato ett tiotal tidskrifter med Cultural 
Studies , Critical Inquiry och Journal of Material Culture som ledande i ligan 
över förväntad ”impact”. En publicering i dessa tidskrifter gör att chansen till 
uppmärksamhet från kollegerna blir betydligt högre än i andra tidskrifter inom 
kategorin. 

Detta faktum kan tas till intäkt för en karakteristik av området ”cultural stu-
dies” i termer av att det nu etableras forskningsfronter inom detta område. Med 
forskningsfront avses, i det här sammanhanget, att forskarna bildar avgränsade 
”scientific communities” där de kommunicerar i en särskild språkgemenskap. 
När de bearbetar sina forskningsproblem har de en kärna av tidigare forsk-
ningsproduktion gemensam och inte sällan finns en kärna av referenser som 
utgångspunkt för olika ansatser inom området. Typiskt är att forskarna inom 
en sådan gemenskap har gemensamma referenspunkter i form av ofta väl så 
moderna men ändå ”klassiker”.

För att helt och fullt fånga in dessa forskningsfronter är det sannolikt nöd-
vändigt att gå utanför den lilla tidskriftsklassen CS och tillåta fler tidskrifter 
och fler artiklar. Det är frågan om ett hundratal tidskrifter för att täcka in fältet 
i sin helhet. Ett stort fångstnät skulle understödjas av söktermer men denna 
lilla uppsats ger inte utrymme för något sådant. Här nöjer vi oss med att ta med 
artiklar som citerar till ( citing side ) någon av artiklarna i grundmaterialet, de tio 
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tidskrifterna i tidskiftsklassen CS. Redan detta gör att antalet är uppe i totalt 
3400 artiklar under perioden 2001–2010. 

Självfallet är allt detta betydligt mer än vad som rimligen går att beskriva 
som ”cultural studies”. Det påverkar dock inte undersökningen negativt utan 
är snarare att betrakta som en fördel, ju finmaskigare nät desto större chans att 
plocka upp allt som är av intresse för de forskningsfronter vi är på jakt efter. 
Målet är att få med alla artiklar som använder de referenser som ingår i de 
forskningsfronter som eventuellt etablerats inom området ”cultural studies”.

En viktig förutsättning är att det finns ett tidskriftsmaterial som refererar 
tillbaka till samma ”källor”. Om denna förutsättning är uppfylld går det att an-
vända artiklarnas referenser som underlag för att sortera dem i olika ”högar”. 
Dessa ”högar” kallar vi kluster och likhetsmåttet som håller ihop klustren är 
gemensamma referenser, en metod som kallas bibliografisk koppling. Körs dessa 
artiklar in i ett program med en klustringsalgoritm ( MAM ) erhåller vi ett 30-tal 
större kluster. Enkelt uttryckt arbetar vi med en matris som ger samförekomster 
av referenser, men det är lite mer komplicerat än så, förekomsterna behöver 
normaliseras, t ex i förhållande till antalet referenser per artikel.

När vi har materialet i en matris är det lätt att göra en visualisering av ma-
terialet. I figur 1 har några av de största sammanhängande klustren markerats 
med sina klusternummer. Vi ser att det är agglomerationer av artiklar som utgör 
dessa kluster. Det finns även kluster som har den egenskapen att de vandrar över 
kontinenter. Man kan säga att de bildar landtungor mellan agglomerationerna. 
Kluster 8 utgör exempel på ett sådant ”vandrande”, vidsträckt, kluster som utgör 
brygga mellan förtätningar av artiklar ( noder ).



226

Varje artikel hör till ett kluster och varje kluster har som framgått sin iden-
titet genom ett nummer. Detta hjälper oss dock inte särskilt mycket om vi vill 
veta mer om vad det är vi ser i kartan. Därför använder vi ett program som 
renodlar substantivfraser som förekommer i artiklarnas titel, nyckeltermer och 
i sammanfattningen ( abstract ). De mest frekventa substantivfraserna listas per 
kluster och det bör räcka med ett tjugotal för att kunna skilja mellan ”fronterna”. 
Därmed kan vi namnge klustren och genom att undersöka vilka tidskrifter som 
är mest förekommande inom respektive kluster kan vi hålla koll på om våra 
CS-tidskrifter är framträdande inom de kluster som förefaller intressanta för 
närmare undersökning.

Termer som “culture”, ”discourse”, och “identity” är frekvent förekommande 
i ett flertal kluster. Tabell 1 visar de mest förekommande termerna i de tätaste 
klustren.

Kluster NounPhrase
Antal 
artiklar

1 object| material culture| consumption| museum| people| 212

2 science| study| technology| latour| politics| 101

6 identity| sexual| performers| queer| body| 197

8 identity| culture| study| drama| transnational| 124

15 movement| global| terror| discourse| cultural studies| 122

16 animals| derrida| circus| species| bazin| cat| 71

35 governmentality| game| self| audience|community| 116

53 nation| identity| history| community| television| 110

Tabell 1. Urval av större kluster illustrerade med fem substantivfraser.

Ökningstakten över tid är intressant. Ser vi närmare från periodens början är 
det de större klustren som har märkbart stark ökningstakt. Kluster 2 växer snab-
bast men även kluster 6 och 15 drar till sig ett växande intresse. Det är fler 
forskare som deltar vid forskningsfronten, det blir allt viktigare att skriva ar-
tiklar. Intressant är att detta kan användas som ett mått på forskningsfrontens 
”hotness”. Om forskningsråden vore smarta skulle de ta hjälp av sådana mått 
istället för att nöja sig med inskränkta, konservativa och inte sällan självgoda 
kommittéledamöter.

Ett sätt att karakterisera respektive kluster är att se vad som är de mest refe-
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rerade namnen. Genom att använda referenslistan går det att få fram vilka som 
är de ledande forskarna i klustret. Att Latour är det inom kluster 2 är det nog 
ingen tvekan om. Bruno Latour har uppnått sådan ryktbarhet att hans namn 
ingår bland de mest frekventa söktermerna framförallt inom kluster nr 2. En 
ära som även tillkommer Jacques Derrida ( kluster 16 ). Kluster 1 är den moderna 
antropologins front med Daniel Miller som viktig gemensam referenspunkt. 
Går vi vidare till kluster 6 kan konstateras att det är en materialisering av Judith 
Butlers betydelse för det stora flertal kulturforskare som har en inriktning mot 
feministisk teoribildning. 

”Cultural Studies” kan beskrivas som en tvärvetenskapsbyråkrats våta dröm. 
Det emanerar ur kritisk teori men cirklar kring det politiska i samtida kultur, 
det vill säga det försöker penetrera malströmmen av ideologiproduktion i det 
moderna samhället. På ett pragmatiskt sätt tar man in teorier och metoder från 
en lång rad etablerade ”discipliner” och ämnesområden : historia, politik, filosofi, 
mediestudier, kommunikationsteori, ekonomi etc. Kluster 15 är just ett sådant 
exempel med litteraturvetaren Michael Hardt som ledande namn tillsammans 
med Oscar Negri. Deras bok Empire ( 2000 ) är numera en klassiker som också 
blivit sökterm. Det åttonde klustret är reserverat för globaliseringskritikerna, ett 
kluster som rör sig, vandrar, mellan kluster 15 och 53. Det senare med starkare 
inriktning på postkolonialism och identitetspolitik. Michel Foucault är det star-
kast lysande namnet i kluster 35, som rör sig kring temat ”governmentality”, och 
lika självklart är att hans uttolkare Nicholas Rose har en framskjuten position 
som citerad forskare. 

Kanske kan det räcka så långt. Vi har illustrerat hur man kan skapa ordning 
i ett myller av tusentals artiklar. Idén med detta bidrag är att visa hur det kan 
göras och att mycket kortfattat beskriva några forskningsfronter inom området 
”cultural studies”. Självfallet kan analysen föras vidare och djupare genom stu-
dier av hur olika fronter utvecklas över tid, t ex genom att undersöka artiklar 
som är centralnoder för en senare utveckling. 

Vidare uppstår en rad möjligheter, t ex att studera hur olika länder profilerar 
sig över forskningsfronterna. Om man dessutom kan använda citeringsstatistik 
är det möjligt att se vilka länder som ligger positionerade på ett intressant sätt 
jämfört med andra. 

Produktionen av artiklar är förhållandevis utspridd över många länder och 
universitet. Som exempel kan nämnas att kluster två sannerligen inte domineras 
av några få enstaka universitet. Diskussionen kan beskrivas som globaliserad, 
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närmare 70 olika universitet deltar i arbetet med att forma forskningsfronten. 
Finns det en svensk närvaro i dessa kluster ? Det enda av nämnda klus-

ter som har svensk representation är det antropologiska kluster 1. I övrigt lyser 
svenska forskare med sin frånvaro. 


