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Sammanfattning: 

Kontext: I denna uppsats kartlades den intellektuella basen i forskningsfältet astronomi.  

Mål: Syftet med denna uppsats var att studera strukturella förändringar som skett i det 

vetenskapliga fältet astronomi mellan 1999 och 2013 och identifiera dess specialområden. 

Metod: Syftet uppfylldes med tre författarcociteringsanalyser, en för perioden 1999-2003, en 

för 2004-2008 och den sista för åren 2009-2013. Totalt hämtades 94642 artiklar för analys 

från de fem core-tidskrifterna Astrophysical Journal, Astronomical Journal, Montly Notices of 

the Royal Astronomical Society, Astronomy and Astrophysics och Publications of the 

Astronomical Society of the Pacific mellan åren 1999 och 2013. 

Resultat: De visade sig att de största specialområdena i astronomins intellektuella bas 

tillhörde kosmologin. Fyra stycken hållfasta specialområden som inte tillhörde kosmologin 

stod också att finna i alla tre femårsperioder. Förändringarna som skedde i den intellektuella 

basen under de femton åren var inte allt för stora, den mest tydliga förändringen var att de 

kosmologiska specialområdena i astronomin citerade varandra i all högre grad med tiden. Det 

gick också att se specialområdenas skiftande studier över tid, och hur specialområden 

organiskt gick över i till nya studieområden, smältes samman eller löstes upp. 

  



 
 

Förord 

Jag vill tacka Jonas Lindahl för att all handledning och den hjälp jag fått under 

skrivandet av den här uppsatsen, utan dig hade jag fortfarande suttit med teoridelen.  

Jag vill också tacka min flickvän för hennes inspirerande hårda studerande i sina studier, 

utan dig som förebild hade det här arbetet varit hälften så stort. 

  



 
 

Innehåll 
1. Introduktion .............................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning ....................................................................................................... 1 

1.2 Bibliometri ........................................................................................................................... 1 

1.3 Astronomi ............................................................................................................................ 2 

1.4 Tidigare forskning ................................................................................................................ 3 

2. Teori .......................................................................................................................................... 5 

2.1 Citeringsteori ....................................................................................................................... 5 

2.2 Cociteringsanalys ................................................................................................................ 6 

2.3 Författarcociteringsanalys................................................................................................... 7 

2.3.1 FCA:ens sex steg ........................................................................................................... 8 

2.4 Principalkomponentanalys .................................................................................................. 9 

3. Metod ...................................................................................................................................... 11 

3.1 Urval och datainsamling .................................................................................................... 11 

3.2 Redovisning och bearbetning av data ............................................................................... 11 

3.3 Komponent identifiering ................................................................................................... 13 

4. Resultat och Diskussion ........................................................................................................... 14 

4.1 Period 1999-2003 .............................................................................................................. 18 

4.2 Period 2004-2009 .............................................................................................................. 22 

4.3 Period 2009-2013 .............................................................................................................. 26 

5. Slutsatser ................................................................................................................................. 31 

6. Litteraturförteckning ............................................................................................................... 33 

7. Bilagor .............................................................................................................................. bilagor 

 

  



1 
 

1. Introduktion 

Denna uppsats är en longitudinell undersökning av det citerade materialet i det vetenskapliga 

ämnet astronomi. Perioden som undersöktes var 1999-2013.  

För att undersöka detta användes den bibliometriska metoden författarcociteringsanalys.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats var att studera strukturella förändringar som skett i det 

vetenskapliga fältet astronomi mellan 1999 och 2013. 

För att kunna studera de strukturella förändringarna delades perioden i tre 

femårsperioder, 1999-2003, 2004-2008 och 2009-2013, sedan genomfördes en 

författarcociteringsanalys för varje delperiod på det citerade materialet. 

För att förtydliga var frågeställningen alltså: 

1. Vilka specialområden går att identifiera skett i astronomins intellektuella bas 

mellan 1999 och 2013?  

2. Vilka övergripande förändringar har skett i astronomins intellektuella bas mellan 

1999 och 2013?  

 

1.2 Bibliometri 

Bibliomteri är en del av det större forskningsfältet infometri tillsammans med scientometin, 

cybermetrin och webometrin (Eom, 2009, s2). Bibliometri används idag för att studera 

vetenskaplig kommunikationm, för att identifiera trender i olika core-tidskrifter och delvis för 

att identifiera mönster i biblioteksanvändning (Eom, 2009, s3-4).  

Ordet bibliometri är vad det låter som, grekiska för mätandet av böcker (Persson, 1991, 

s6). Ett av bibliometrins grundantagande är att mellan kunskapsproduktion och 

kunskapsanvändning finns ett dokument, det antas att detta mellanliggande dokument kan 

säga något om kunskapsproduktionen. Bibliometrin är i förstahand forskning i vetenskaplig 

kommunikation och är essentiellt en lära i hur samlingar av dokument beskrivs med 

kvantitativa metoder (Kärki et al, 1998, s1; Persson, 1991, s6). Offentliggjorda resultat och 

formell kommunikation är en viktig del av vetenskapen och teknologin, detta är själva 
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grundantagandet i den bibliometriska teorivärden. Bibliometrin har sin styrka i att den visar 

verkliga kopplingar mellan individuella dokument (Hjörland, 2002, s433). 

När det sägs att bibliometri är forskning i vetenskaplig kommunikation används ofta 

begreppet formell vetenskaplig kommunikation (Kärki et al, 1998, s5). Med formell 

vetenskaplig kommunikation menas: officiellt publicerad litteratur inom vetenskapen. 

Konkret utgörs formell vetenskaplig kommunikation huvudsakligen av publikationer som 

presenterar resultat av någon studie eller undersökning, vetenskapliga artiklar är ett exempel 

på det.  

I ett forskningspolitiskt sammanhang är bibliometrins syfte i första hand att agera 

utvärderande av eller uppföljande till forskningsinvesteringar, i andra hand används den för 

att följa eller se över den vetenskapliga utvecklingen (Persson, 1991, s3). 

Domänanalys har varit ett sätt för bibliometriker att lösa problemet hur man ska träna en 

informationsspecialist att forska om ett forskningsområde och dess innehåll utan att behöva 

vara expert inom själva området (Hjörland, 2002, s423). Enligt Hjörland och Albrechtsen 

(1995, s1) studeras kunskapsdomäner genom domänanalyser som tanke- eller diskursgrupper 

som tillhör samhällets arbetskraftfördelning, på så vis är domänanalys i huvudsak en 

samhällsvetenskap, Exempel av kunskapsdomäner kan vara bland annat vetenskapliga 

forskningsfält som biologi, astronomi, sociologi, psykologi, fysik etcetera. Bibliometri är en 

typ av vetenskap inom bibliotek och informationsvetenskap. Detta betyder att denna uppsats 

inte bara är ett verk i samhällsvetenskap utan ett verk specifikt inom bibliotek- och 

informationsvetenskap (Kärki et al, 1998, s5). 

Science mapping kan ge insikt i en tidsperiods kunskapstillstånd, jag har använt 

sciencemapping för att visualisera den här uppsatsens resultat. Small(1999, s1) beskriver en 

science map som: 

…a spatial representation of how disciplines, field, specialties, and individual papers or 

authors are related to one another as shown by their physical proximity and relative locations, 

analogous to the way geographic maps show the relationships of political or physical features 

on the Earth. 

 

1.3 Astronomi  

Astronomi sägs vara en av de absolut äldsta vetenskaperna, den har en rik historia ofta 
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förknippad med människans föränderliga bild av välden och universum (A dictionary of 

astronomy, 1997, s36). Med astronomi menas ofta teoretiska- och observationsbaserade 

studier av objekt och fenomen utanför jorden och dess atmosfär, detta inkluderar men 

begränsas inte till planeter, asteroider, stjärnor, galaxer, svartahål, områdena mellan planeter, 

stjärnor och andra himlakroppar samt universum i sin helhet. Fenomen i jordens atmosfär som 

härstammar från rymden så som meteorer och norrsken brukar också inkluderas i astronomin  

Astronomi har utvecklats tillsammans med mänsklighetens framskridande teknologi, 

innan 1700-talet och teleskopets uppfinnande var astronomi huvudsakligen fokuserade på 

mätandet av positioner och avstånd mellan de synliga himlakropparna, detta kallas i dag. När 

Newton i början av 1700-talet visade att alla himlakroppar styrdes av gravitation skapades 

matematiska metoder för att räkna ut omloppsbanor, så föddes celest mekanik. Tidskrifter, 

departement och organisationer skapades för första gången åt olika vetenskapliga discipliner 

mellan 1700 och 1800-talet och astronomin var en av de första vetenskaperna som då 

professionaliserades (Heidler, 2011, s464). Med teknologins och matematikens fortsatta 

framfart bildades den tredje stora och relativt moderna specialområdet i astronomi: 

astrofysiken.  

Astrofysiken kom som följd av spektroskopin skapelse på 1800-talet, och är en så stor 

del av astronomin att den har sina egna specialområden, dessa är bland andra kosmologi, 

radioastronomi och röntgenastronomi, infrarödastronomi och ultraviolettastronomi 

Kosmologin bildades på 1900-talet i och med upptäckten av galaxer utöver vår egen och 

faktumet att universum expanderar, kosmologin behandlar huvudsakligen universums 

utveckling och uppkomst (A dictionary of astronomy, 1997, s36).  

 

1.4 Tidigare forskning 

Heidler har gjorde en bibliometrisk undersökning i sin artikel Cognitive and Social Structure 

of the Elite Collaboration Network of Astrophysics: A Case Study on Shifting Network 

Structures, där undersöktes den sociala strukturen i det största specialområdet av astronomi, 

astrofysiken. Heidlers artikel visar och diskuterar det strukturella förändringar som har skett 

inom samarbetet i astrofysiken sedan upptäckten av mörk energi. Detta uppnåddes genom tre 

metoder, den första var fyra coförfattaranalyser av de 225 mest produktiva forskarna under 

tidsperioderna 1998-1999 och 2001-2006 den andra var en rad intervjuer med några av de 

undersökta forskarna där visualiseringen av perioden 2005-2006 användes som stimuli. Den 



4 
 

tredje metoden var en analys av de mest använda nyckelord dessa 225 författare använde 

under de här perioderna. Heidler visade att stora epistemologiska förändringar skett i 

astrofysiken tillsammans med tekniska och organisatoriska förändringar ledde det till en 

omstrukturering i det sociala nätverket i specialområdet (Heidler, 2011, s461, s463). 

 Zhao och Strotmann gjorde 2011 en författarcociteringsanalys av stamcells forskning 

för perioden 2004 – 2009 för att kunna bidra med en bättre förståelse av fältet och för att 

underlätta informerade policy beslut. Data samlades in från Scopus och PubMed och 

författarcociteringsanalysen genomfördes på de 200 topprankade forskarna. De visade att trots 

fältets interdisciplinära natur gick det att identifiera tydliga specialområden.    
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2. Teori  

2.1 Citeringsteori 

Det finns två huvudsakliga synsätt inom citeringsteori, det normativa och det 

socialkonstruktivistiska. Det normativa synsättet utgår ofta från fyra regler om hur forskning 

går till och varför den görs. Dessa fyra regler presenteras av Kärki et al(1998, s64): 

1. Universalism- Vetenskap bör mätas med allmängiltiga kriterier. 

2. Kommunism-Vetenskap bör vara allmän egendom. 

3. Oegennytta- Presentationen och sökandet efter kunskap bör inte påverkas av 

personliga faktorer. 

4. Systematiskt tvivel- Alla forskningsresultat bör falla under kritisk granskning från 

resten av vetenskapsvärlden. 

Vetenskapen ses som något gemensamt och offentligt vars tillväxt bidras till från alla 

forskare genom bland annat publicering. Forskarna försäkras att deras upptäckter erkänns som 

deras intellektuella egendom och betalar tillbaka sina intellektuella skulder genom citeringar 

av andra forskares verk. 

Det socialkonstruktivistiska synsättet anser att vetenskaplig kunskap är resultatet av en 

social konstruktion som skapats av forskare (Kärki et al, 1998, s66). Här tolkas citeringar som 

ett uttryck av denna sociala konstruktion, det blir en del av vetenskapens retorik. Citeringar 

ökar en författares auktoritet och dennes påståendens pålitlighet. Socialkonstruktivisterna 

kritiserar normativisternas fyra regler för att vara orealistiska ideal snarare än forskningens 

verklighet. Det har dessutom visat att dessa fyra regler inte alltid följs, i några fall gäller till 

och med att motsatsen (Kärki et al, 1998, s65).  

Ett av de största problemen inom citeringsteori är anledningen till varför citeringar görs. 

Anledningarna till varför en citering görs går inte att veta med säkerhet, enligt Eom (2009, 

s13) identifierade Smith baserat på Garfields verk femton anledningar till att forskare citerar. 

Även om det är svårt att avgöra varför citeringarna görs går de att tolka dem som någon 

form av intellektuell koppling mellan två dokument. Detta gör att citeringsanalys kan uppfatta 

och beskriva relationer men inte förstå dem, med andra ord kan den inte berätta varför 

relationerna finns men den kan utan problem visa hur dessa relationer ser ut och hur de hänger 

ihop. Därför används citeringsanalys bland annat för att identifiera inflytelserika institutioner, 

dokument, författare, med mer och beskriva hur de hänger samman (Eom, 2009, s12). 
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2.2 Cociteringsanalys 

För att förstå vad en författarcociteringanalys(FCA) är behöver vi först veta vad en 

cociteringsanalys är. Cociteringsanalys går ut på att den man undersöker vilka dokument som 

citerats tillsammans i andra dokument, om de har citerats tillsammans är dessa verk ha ett 

släktskap, ju mer de citerats tillsammans i olika referenselistor desto starkare är associationen 

mellan dem (Kärki, 1998, s 25).  

Cociteringsanalys användes från början för att undvika den så kallade 

indexeringseffekten och för att kunna ge ett större indexeringsdjup, indexeringseffekten 

uppkommer från att all indexering är subjektiv och därför inte är bra för att mäta med. 

Cociteringsanalysen är mindre subjektiv och lider där med inte av samma problem (Persson, 

1991, s57).  

Vanligen gör den bibliometriska forskaren tre citeringsteoretiska antaganden, 1. 

Bibliografiska citeringar kan fungera som en godtagbar ersättning för influensen hos 

informationskällor (Eom, 2009, s11). 2. En cociteringsanalys av ett fält ger en bra 

representation av fältets intellektuella struktur (Eom, 2009, s11). Och 3. Ju mer ett par 

dokument citeras tillsammans ju större är chansen att de är lika eller delar ett intellektuellt 

släktskap (Eom, 2009, s12). Cociteringar ses alltså som ett mått av uppfattad likhet, 

konceptuell koppling eller kognitivt förhållande mellan två dokument (Eom, 2009, s12). I 

förlängningen kan det användas för att kartlägga vetenskapsområden (Persson, 1991, s4). 

Hjörland (2002, s433-435) diskuterar fyra svagheter som påverkar cociteringsanalyser, 

det är viktigt att förstå dessa för att förstå begränsningarna i cociteringsanalyser. 

1. Sann neutralitet går inte att få. Databaserna forskaren väljer kan aldrig var helt 

neutrala eftersom de bara kan presentera en begränsad mängd av allt material i ett fält, 

materialet har också genomgått någon form av urval. Eom (2009, s13) nämner att 

författarcociteringsanalyser är speciellt mottagliga för skevheter eller partiskhet i datasetet.  

2. Som redan har diskuterats varierar anledningen till att citeringar görs. Det förhindrar 

inte den bibliometriska forskaren från att identifiera kopplingar, men det gör att inget ensamt 

antaganden om varför kopplingarna finns kan göras. 

3. Materialets tillgänglighet och författarens tidsbrist. Material på andra språk än 

engelska och material med avancerad matematik och andra mindre tillgängliga verk och 

metoder citeras mindre (Hjörland, 2002 s435). 

4. Variation över tid. Mycket kan påverka hur vetenskapen ser ut för tillfället, det sker 

ofta ett flux mellan vilka teorier som är de mest dominerande för tillfället. Dessa fluktueringar 
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kan vara svåra att kartlägga eller förutspå (Hjörland, 2002, s435). 

Dessa problem går att tänka på som begränsningar av vad citeringsanalys och 

cociteringsanalys kan göra, det är fortfarande möjligt att förstå relationer och ge en 

övergripande bild av hur en disciplin, en grupp författare eller dokumentgrupper hänger ihop, 

den bibliometriska forskaren ska bara akta sig för att tolka resultaten som exakta 

representationer. Genom att känna till dessa begränsningar kan man använda 

citeringsanalysens metoder skarpare och på ett mer inriktat sett, många av dessa problem kan 

också bekämpas med en översikt av datan och skapandet av custom databaser (Eom, 2011, 

s27).  

 

2.3 Författarcociteringsanalys 

En FCA är nästan samma sak som en cociteringsanalys, fast istället för att titta på vilka 

dokumentpar som citerats tillsammans så tittar man på vilka författare som har citerats 

tillsammans i ett dokument. Det är i detta fall oviktigt vilket av deras verk som har citerats 

(McCain, 1998, s327). 

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 (McCain, 1990 s433). 

FCA används vanligen för att undersöka den intellektuella strukturen hos vetenskapliga 

forskningsområden. Den används också för att förstå intellektuella förhållanden mellan 

författare inom ett givet fält (Eom, 2009, s12). Idén om FCA kom till redan 1968, men fältet 

blev populariserat först efter White och hans kollegor publicerade en serie artiklar mellan 

1981 och 1987 (Eom, 2009, s18). 

Ett viktigt begrepp i FCA är den intellektuella basen. Ett forskningsområdes 

intellektuella bas utgörs i bibliometriska termer av de artiklar och verk som citeras inom fältet 

(Persson 1994 s31). När en FCA genomförs på ett forskningsfält är det den intellektuella 

basen som undersöks precis som i den här uppsatsen.  

När det är namn som mäts finns det ett antal mätproblem att ha i åtanke som till 

exempel att namn stavningar kan skilja sig i olika referenslistor ex ”Hjörland”,”Hjørland” 

och ”Hjorland” skulle kunna användas för samma författare i en databas. Dessutom varierar 

bruket av förstanamns initialer (Persson, 1991, s12). Om namnen inte standardiseras kommer 

FCA:en behandla dem som olika namn och ge mindre korrekta resultat. På det tillkommer att 

att flera personer kan ha samma namn (Persson, 1991, s12).  
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FCA är baserat på samma tre antaganden som cociteringsanalyser, och har samma 

problem (Eom, 2009, s11-12).  FCA har dessutom ett extra problem utöver de tre, det är 

flerförfattarproblemet. Kommersiella databaser indexerar bara data om första författaren 

(Eom, 2009, s86). det är alltid om möjligt bäst att använda sig av alla författare i från ett 

citerat verk när en FCA görs, tyvärr är detta inte alltid möjligt. Detta förhindrar inte FCA:n 

från att ge en övergripande bild av ett vetenskapligt fält, men en viss skärpa saknas speciellt 

när det kommer till subspecialiteter och hur många författare som identifieras (Eom, 2009, 

s87). 

 

2.3.1 FCA:ens sex steg 

Enligt McCain (1990, s434-442) och Eom (2009, s144) sker en FCA i sex steg. Dessa steg är 

som följer: 

 

Steg 1. Val av författare 

Författare väljs och sammanställs. 

 

Steg 2. Återvinnande av cociteringsfrekvenser 

Baserat på det urval som har gjorts återvinns cociteringsfrekvenser för de utvalda författarna. 

 

Steg 3. Sammanställning av den råa cociteringsmatrisen 

Alla cociteringar mellan de valda författarna i det undersökta materialet radas upp en matris. I 

denna rådatamatris ser den bibliometriska forskaren hur många gånger varje författare citerats 

med varje annan författare i det undersökta materialet. 

 

Steg 4. Konvertering till cociteringsmatris 

I detta steg sorteras, rengörs och normaliseras all data så att den är i användbart skick inför 

den eller de analysmetoder som ska användas (McCain, 1990, s434-435). Något val görs om 

hur de diagonala värdena i den råacociteringsmatrisen ska behandlas. Dessa diagonalavärden 

motsvarar en författares cociteringar med sig själv, självcentreringar exkluderade (Eom, 2009, 

s91). 
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Steg 5. Multivariataanalys av cociteringsmatrisen 

Tre metoder används huvudsakligen för att analysera materialet, principalkomponentanalys, 

klusteranalys och multidimensionell skalning(MDS) Den här uppsatsen använde 

principalkomponentanalys, i många fall används endast principalkomponentanalys i ett försök 

att förklara interrelationerna som upptäckts med MDS:en och klusteranalyen, den kan också 

användas för sig själv. Dessa analysmetoder grupperar författarna baserat på deras citeringar 

till varandra. 

 

Steg 6. Tolkning och validering 

Tolkningen går ut på att se vilka kopplingar de grupperingarna som har uppdagats har i 

verkligheten. Deras kopplingar kan vara institutionella, geografiska, intellektuella och 

liknande. Det är vanligt att identifiera grupperingarna baserat på egen erfarenhet men det kan 

vara bra att knyta kontakter med ämnesspecialister om man inte själv är en expert. 

Ämnesexperter från det undersökta området kan hjälpa att tolka det som har uppdagats om 

författarna. Tolkning kan också ske genom existerande texter eller annan oberoende data. 

 

2.4 Principalkomponentanalys 

Målet med den här tekniken som används i det femte steget av FCA:en är att gruppera 

författarna i komponenter, varje komponent motsvarar ett specialområde från det undersökta 

forsknings fältet, cociteringsmatrisen från steg fyra används som input i 

Principalkomponentanalys(PKA) och som output ges ett antal olika matriser som är mer 

lättföröverskådliga än cociteringsmatrisen(Eom, 2009, s166; Tabachnick & Fidell, 2014, 

s660).  

I varje PKA sker en rotation, rotation av komponenterna är en process med vilken 

lösningen görs tydligare utan att dess underliggande matematiska egenskaper ändras. Det 

finns i två former av rotation, orthognal och oblique. Båda rotationerna har sin egen styrka i 

en FCA, även om bara en av dem i vanliga fall används (Zhao & Strotmann, 2008, s930). 

Ett eigenvärde(ibland kallat latent root eller extracted variance) representerar mängden 

variation i materialet som en enskild komponent förklarar (Eom, 2009, s181). I PKA 

produceras eigenvärden till all variation är täckt, det vill säga ett eigenväde per författare, men 

det blir progressivt mindre variation som täcks för varje nytt eigenevärde som produseras.  

Vanligen förhindras alla eigenvärden lägre än 1 från att generera komponenter, detta kallas för 
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Kaisers regel (Zhao & Strotmann, 2008, s918). För att göra det lite tydligare kan vi titta på en 

av de tre PKA:er som genomfördes i denna uppsats. Varje PKA hade 150 författare, detta 

inbar att 150 komponenter genererades för varje PKA, egenvärdena berättade sedan hur 

mycket variation i materialet som täcktes av varje av dessa komponenter, den första 

komponenten i perioden 2004-2008 täckte 23,8 % av variationen bland författarna, nästa 

komponent täckte 13 %, den tredje 8,5 % och så vidare minskade det. Komponent 18 till 150 

uteslöts i enlighet med Kaisers regel eftersom procenten variation de förklarade underskred 

1 %, ett eigenvärde på 1. Varje komponent identifierades senare som något specialområde i 

astronomins intellektuella bas för den period som täcktes baserat på författarnas 

komponentladdning. 

 En komponentladdning är ett mått på hur mycket en variabel, alltså författare, laddar in 

på en komponent, varje komponentladdning har ett decimalvärde mellan 1 och 0 (Eom, 2009, 

s187). I FCA brukar alla värden över 0,7 innebära att författaren har en ganska hög korrelation 

med komponenten och kan användas för att förstå en komponent (McCain, 1990, s440). 

Laddningar under 0,5 anses ha en dålig korrelation med komponenten, det är gaska vanligt att 

välja ett värden mellan 0,5 och 0,3 och exkludera alla värden som är lägre (Zhao & 

Strotmann, 2008, s918; McCain, 1990, s440).  

Zhao och Strotmann (2008, s918) menar att det vanligaste tillvägagångssätten i PKA är 

dessa: 

1. Kaisers regel om eigenvärden större än 1 används ofta för att bestämma antalet 

faktorer.  

2. Både råa cociteringsfrekvensmatriser och Pearsons r korrelation koefficient matriser 

används som material för analysen. 

3. Både orthorognal och oblique rotering används för att gör materialet lite lättare att 

tolka. 

4. Tröskelvärdet på komponentladdningarna brukar variera mellan 0,3 och 0,5, alla 

laddningar lägre än tröskelvärdet exkluderas.  
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3. Metod 

3.1 Urval och datainsamling 

Steg 1: Val av författare 

För att kunna undersöka astronomin behövdes den på ett eller annat vis avgränsas och 

operationaliseras. I den här uppsatsen har det astronomiska forskningsfältet att 

operationaliserats av fem tidskrifter, dem är som följer: 

1. Astrophysical Journal (ApJ) 

2. Astronomical Journal (AJ), 

3. Montly Notices of the Royal Astronomical Society (MNARS), 

4. Astronomy and Astrophysics (A&A) 

5. Publications of the Astronomical Society of the Pacific (PASP). 

Dessa har valts ut på basis av Bertout, Biemesderfer och Agnès (2012, s4,109) 

definierande dem tillsammans med en Astrophysical Journal Supplements (ApJS) som fältets 

core-tidskrifter. ApJS har exkluderats eftersom den var byggd för att innehålla stödjande 

material till de artiklar som publiceras i ApJ, inte för att publicera unik forskning som den här 

uppsatsen ämnade att undersöka (IOP Publishing, 2014).  

Det diskuterades inte om dessa tidskrifter har varit de centrala tidskrifterna för 

astronomi genom alla de 15 undersökta åren, men valet har gjorts att titta på astronomin 

genom dessa tidskrifter för hela perioden huvudsakligen av praktiska skäl. Henneken, et al 

(2007, s19) använder sig av bara fyra av tidskrifterna, ApJ, AJ, MNARS och A&A, och menar 

att dessa var astronomins core-tidskrifter, varför PASP inte inkluderas diskuteras inte. Web of 

Science användes för att samla in all data från tidskrifterna. 

 

3.2 Redovisning och bearbetning av data 

Steg 2. Återvinnande av cociteringsfrekvenser 

Totalt hämtades 94642 artiklar från de fem core-tidskrifterna mellan åren 1999 och 2013. 

Materialet laddades hem i fem femårsperioder, 1999-2003, 2004-2008 och 2009-2013. En 

sökfråga gjordes för varje femårsperiod och sökningen begränsades till dokumenttyp artiklar. 

Varje sökfråga utformades på följande vis: 

 

(IS=[tidskriftens ISSN nummer] SO=([tidskriftens namn]) AND PY=([femårsperiod])  
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Sökfrågan var alltså konstruerade i tre steg. Den frågar efter alla resultat som publicerats 

i en tidskrift med ett specifikt angivet ISSN-nummer och en specifikt angivet titel, begränsat 

till en specifikt angiven tidsperiod. Denna frågeform upprepades en gång för varje tidskrift 

alltså fem gånger, alla frågorna bands samman till den slutgiltiga större frågan med ”OR” 

kommandon.  

 

Steg 3. Sammanställning av den råa cociteringsmatrisen 

Efter all data samlats in extraherades alla författarnamn ur materialets referenslistor med hjälp 

av Bibexel, namnen standardiserades till efternamn plus en initial från förnamnet, versaler 

begränsades till första bokstaven i efternamnet och den kvarvarande bokstaven från 

förnamnet. Alla namn blev alltså strukturerade på detta vis: ”Persson O”. Sedan raderades alla 

dubblettnamn i referenslistorna så att varje författare enbart räknades en gång per referenslista 

så som Jarneving(2008, s486) föreslår. Föfattarcociteringsfrekvenserna för varje av de tre 

perioderna beräknades och ställdes upp i råa cociteringsmatriser.  

 

Steg 4. Konvertering till cociteringsmatris 

Alla diagonala värden som i det här stadiet antog värdet 0 raderades manuellt i Excel. 

Eftersom PKA:en i sin procedur normaliserar värdena behövdes det inte göras i detta steg. 

 

Steg 5. Multivariataanalys av cociteringsmatrisen 

Cociteringsmatriserna importerades sedan i IBM SPSS och en PKA utfördes på alla tre 

matriser, en för varje femårsperiod. Jag använde Kaisers regel, råa cociteringsmatriser, 

oblique rotation och en signifikans nivå på 0.4 i enlighet med McCains (1990, 440) 

tillvägagångsätt. I IBM SPSS användes oblique rotation genom en metod som kallas Direct 

Oblimin, det är i skrivande stund en av de bästa obliquea rotationsmetoderna som finns 

tillgängligt för FCA:er (Tabachnick & Fidell, 2014, s724). De diagonala värdena i 

cociteringsmatrisen (författarnas citeringar med sig själv) ersattes med medelvärden av deras 

cociteringar i enlighet med en av de tre bästa metoderna Eom (2009, s100) identifierade om 

författarnas sanna cociterings värden med sig själv inte gick att använda. Som sagt genereras 

flera matriser av en PKA, strukturmatriserna var de matriser som visualiserades i den här 

uppsatsen. Strukturmatriserna visualiserades föst i Netdraw via Ucinet, filerna bearbetades lite 

snabbt och exporterades sedan till Pajek 3.15 för den slutgiltiga visualiseringen, de snyggades 

till lite på efterhand i Photoshop elements 6.0 och PaintTool SAI. 
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3.3 Komponent identifiering 

Steg 6. Tolkning och validering 

Enligt McCain (1990 s440) är författarladdningar över 0,7 lämpliga för att identifiera det 

specialområde en komponent motsvarar, så alla författarladdningar lägre än så ignorerades. I 

vissa komponenter fanns inga författare med mer än 0,7 i laddning, dessa komponenter 

klassades i de fyra fall som fanns som oidentifierbara, författarladdningar togs från 

strukturmatriserna, samman matriser som visualiserades. 

En lista av alla författare med laddningar över 0,7 konstruerades manuellt(se bilaga 1), 

från dessa valdes de fem högst rankade författarnas fem mest citerade verk från varje 

komponent, om färre än fem författare med laddningar över 0,7 eller färre än fem citerade 

verk per författare fanns användes bara den tillgängliga mängden. Detta ledde till att de flesta 

komponenter identifierades genom tjugofem högt citerade dokument. Information om varje av 

de fem mest citerade verken för varje utvald författare hämtades från samma citeringsdata 

som PKA:erna genomförts på. Om DOI-nummer fanns i det återvunna citeringarna användes 

det i första hand för att hämta data om det citerade verket, fanns det inte ett DOI nummer 

hittades dokumentet genom en sökning på författare, år, volym, sidnummer och/eller 

tidskriftens namn baserat på vad som var tillgängligt och vilken typ av dokument det var. WoS 

användes för att identifiera de verk som var artiklar, vilket nästan alla verk var. I de få fall det 

inte rörde sig om artiklar användes Google, Google Scholar och Google Books med goda 

resultat. Antalet dokument som inte kunde identifieras var mycket lågt.  
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4. Resultat och Diskussion 

De visualiseringar som gjordes av strukturmatriserna som genererats av PKA:erna gjordes för 

att göra resultatet mer lättöverskådligt, storleken på komponenterna kan ses som ett mått på 

hur citerad komponenten är, där större betyder mer citerad och mindre att den citeras mindre. 

Visualiseringarna av alla tre perioder visas nedan, alla komponenter har i första hand 

namngivits efter det fenomen eller det objekt som studerades i de citerade verken från 

komponentens författare, om ett konkret studieobjekt eller fenomen inte var tillgängligt 

namngavs komponenten efter den metod som genomsyrade dess citerade verk. Var inget av 

dem alternativen möjligt namngavs de efter den tydligaste gemensamma nämnaren som stod 

att finna utöver dessa saker. Upplägget på visualiseringen skapades genom tillämpandet av 

Kamada-Kawai algoritmens så som den tillgängliggjordes i Pajek 3.15.  

I visualiseringarna motsvarar varje stjärna(lysande klot) en komponent alltså ett 

specialområde, deras namn har också markerats med färg för att göra det lite lättare att 

urskilja dem från författarnamnen. Komponenter med samma färg har inte fått samma färg för 

att indikera någon speciell korrelation, utan för att bara sju färger användes. Komponenternas 

storlek beror på de antal bidrag de tar emot från olika forskare alltså hur mycket de citerats. 

Varje färgad linje motsvarar en författares bidrag till den komponent den är dragen till, alla 

linjer går från forskare till komponenter. Komponenternas relativa närhet eller avstånd till 

varandra i visualiseringen bestämdes av deras korrelationsnivåer, så mer lika komponenter är 

närmare varandra och tvärtom. Notera att en författare kan bidra till flera komponenter, ju fler 

komponenter en författare bidragit till ju större är dennas kula. Författarkulan är också färgad 

av den eller de linjer som kommer från den, alla författares namn är skrivet med efternamn 

följt av första initialen i deras förnamn, det tåls att upprepas igen att ett namn inte med 

nödvändighet är unika och att några namn på så vis kan motsvara flera forskare. Det framgår 

tyvärr inte av visualiseringen vilken komponent som en författare är mest korrelerad med. Det 

borde nämnas att ESA i den första perioden inte var ett namn från en människa utan var 

förkortningen av European Space Agency. Visualiseringarna har lagts på sidan för att ta större 

plats och göra så att text lättare kan läsas. 
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Figur 1 Visualisering av astronomins intellektuella bas 1999-2003 
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Figur 2 Visualisering av astronomins intellektuella bas 2004-2008 
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Figur 3 Visualisering av astronomins intellektuella bas 2009-2013 
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4.1 Period 1999-2003 

För femårsperioden 1999-2003 generades 17 komponenter, totalt förklarade dessa 17 

komponenter 80,876% av variansen bland författarna. En komponent var oidentifierbar och 

tre hade ganska få författare som överträffade tröskelvärdet, detta förhindrade dem inte från 

att bli identifierade.  

 

Galaxformation 

Ett alternativt namn på denna komponent skulle kanske ha varit det tidiga universum, 

komponenten hade en större fokus på galaxer. Återkommande termer och ord i denna 

komponent var kosmologi, som är det största specialområdet av astrofysiken som i sin tur var 

disciplin i astronomin. Ett annat viktigt ord var mörkmateria, det som studeras var hur denna 

materia inverkat formationen av galaxer och gett dem deras form och rotation.  

 

Lokala galaxer 

Fotometri var den centrala metoden för de undersökningar som citerades i denna komponent. 

Det som studerades var lokala galaxer, alltså galaxer som tillhör samma galaxhop som 

vintergatan. Man tittade bland annat på hur ofta supernovor sker i dessa galaxer, hur de har 

formats och på deras innehåll. Vissa av studierna undersökte även vår egen galax och några 

mer avlägsna galaxer än de lokala, skulle komponenten ges ett alternativt namn skulle det 

vara fotometri eftersom det var den genomsyrande metoden.  

 

Kvasarer 

Kvasarer var det överlägset vanligaste studieobjektet i denna komponent. Det framgår av 

sammanfattningarna att kvasarer ofta bildas på grund av väldigt tunga objekt så som 

neutronstjärnor och svartahål. Svartahål, speciellt supermassiva svartahål var förövrigt 

intressanta i det här sammanhanget och återkom som nyckelord några gånger, förunderligt var 

att denna komponent likt komponenten Galaxkärnor behandlade galaxkärnor och svartahål 

men de hade låg korrelation. 

 

 

Gammablixtar 

I denna komponent ses tydligt studier av gammablixtar, de mest energirika händelserna i 

universum. De studerades hur ofta de uppstod i olika delar av universum, vad som orsakar 

dem, deras effekt på sin omgivning och deras efterglöd.  
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Stjärnformation 

Bara fyra forskarnamn överträffade tröskelvärdet i den här komponenten. Trots att det fanns 

ett namn mindre var det tydligt att denna komponent innehöll verk som studerade hur stjärnor 

formas, från att de var enorma moln av gas och dam tills de formats, till viss mån studerades 

också det tidiga livet hos stjärnorna. Formationen av galaxer studerades också i mindre 

utsträckning. 

 

Stjärnutveckling  

Den här komponenten behandlade massförlusten hos stora stjärnor över tid. Den 

gemensamma nämnaren för dessa verk verkade var utvecklingen hos stjärnor och deras 

atmosfärer samt omgivande gas.  

 

Galaxutveckling i infrarött 

Denna var genom alla perioderna en av de starkaste komponenterna, det var också till stor del 

samma författare som citerades i alla perioder. Med hjälp av olika spektroskopiska metoder 

studerades i de citerade verken i denna komponent många egenskaper hos galaxer. 

Rödskiftsstudier återkommer ganska ofta vilket betydde att man undersökte äldre mer 

avlägsna galaxer. Likt komponenten lokala galaxer fanns även några fotometriska studier, 

men det som skiljde komponenterna från varandra var att den här komponenten fokuserade 

olika typer av spektroskopi snarare en bara fotometri, annat var naturligtvis också att lokala 

galaxer inte var ett stort fokus. Galaxformation, innehåll, klassifikation och stjärnformation 

var några av de saker som låg i fokus. Kosmologi återkom ofta bland nyckelorden vilket 

föreslog att denna komponent likt komponenten Galaxformation tillhör den typen av 

astrofysik.  

 

Protohimlakroppar 

Denna komponent utgjordes av verk som behandlade täta gasmoln och förstadierna till 

stjärnor och planeter samt hur den processen gick till, trots detta var den förvånansvärt löst 

kopplad till komponenten Stjärnformation.  

 

Intergalaktiskt medium 

I denna komponent behandlades mest gaser, damm och annat som stod att finna mellan 

galaxer.  
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Ackreationsskivor 

Fenomenet ackreationskivor verkar essentiellt vara gas eller materia i rotation runt något tungt 

objekt som lett till att det fått formen av en skiva. Dessa skivor är en integral del av kvasarer 

vilket förklarar varför denna komponent delar författare med komponenten Kvasarer.  

 

Galaxkärnor 

Denna komponent delade många likheter med komponenten Kvasarer trots deras separation. 

Supermassiva svartahål och deras relation till de galaxer de finns i studerades till viss mängd, 

men i de senare perioderna kommer den formen av studier dominera den här komponenten. 

Den behandlade i den här perioden huvudsakligen rödskiftsstudier av galaxer precis som 

komponenten Galaxformation i infrarött och delar också många författare med den.  

 

Interstellärt medium 

Bara två namn överträffade tröskelvärdet i denna komponent. Detta gjorde komponenten svår 

att identifiera med säkerhet, Savage Bs verk behandlade huvudsakligen interstellär gas och 

interstellärt damm, Ferlands Gs verk handlade mest om ett program som kallades Cloud 90 

och användes för simulationer av plasma och dess ljus. De kvarstående verken studerade ljus 

från galaxer, en med löst fokus på interstellärt material.  

 

Galaxinnehåll i infrarött 

Innehållet i denna komponent liknade innehållet i Interstellärt medium och korrelerade med 

den, likt den hade den här komponenten ett fokus på gaser och damm framför allt i galaxer 

och galaxkärnor, supernovor i galaxerna studerades också. Till viss del behandlades rörelserna 

på dessa gaser och dammoln, och celest mekanik återkom vid ett par tillfällen. Även här 

undersöktes galaxinnehåll i infrarött vilket reflekterades i dess korrelation med 

Galaxformation i infrarött.  

 

Reionization 

I denna komponent laddade bara ett namn över tröskelvärdet. The cosmic reionization1 är en 

period i det tidiga universum och undersöks huvudsakligen genom studier av ljus från mycket 

avlägsna kvasarer. Intressant nog var den här komponenten trots sitt fokus på kvasarer lågt 

                                                           
1 det svenska begreppet för den här epoken borde vara den kosmiska återjoniseringen, men det kunde inte 
bekräftas, därför används det engelska begreppet. 
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korrelerad till Kvasarer, detta beror troligen på metodskillnader, här var kvasarerna inte det 

riktiga studieobjektet utan snarare medlet genom vilket man kunde studera the cosmic 

reionization.  

 

Vintergatans Dark-matter halo2 

Även detta var en komponent som bara laddade ett namn över tröskelvärdet vilket gjorde 

identifieringen av den lite osäker. Namnet som laddade över tröskelvärdet var Alcock C. Av 

de citerade verk som Alcock C producerat handlade alla utom ett om The MACHO projekt, 

från var det verkar var det ett 5,7 år långt projekt som använde fotometri för att studera 

vintergatans dark halo.  

 

Röntgenbinärer 

Den sista komponenten i den här femårsperioden hade också bara ett namn som överträffade 

tröskelvärdet. Det verken studerade var rönkenbinärer. Röntgenbinärer är ett 

dubbelstjärnsystem mellan en super kompakt stjärna och en normal stjärna, den kompakta 

stjärnan drar till sig materia från den normala stjärnan och bildar på så vis en ackreationsskiva 

runt sig. Intressant nog var denna komponent ganska okorrelerad med komponenten 

Ackreationsskivor. 

 

Sammanfattning av 1999-2003 

I denna femårsperiod var de olika komponenterna av astronomins intellektuella bas ganska 

jämt spridda. De mest citerade komponenterna handlade alla om galaxer och olika egenskaper 

hos dem så som kan ses från komponentnamnen Lokala galaxer, Galaxkärnor, 

Galaxutveckling i infrarött och Galaxformation. 

På vänstra sidan av visualiseringen finns många av dessa väl citerade komponenter och 

två mindre, dessa var Galaxutveckling i infrarött, Galaxer i infrarött, Lokala galaxer, 

Galaxutveckling och Reionization. Det var tydligt att alla dessa komponenter stämde överens 

med de typ av studier som görs i kosmologi. Kosmologin bildades på 1900-talet i och med 

upptäckten av galaxer utöver vår egen och faktumet att universum expanderar, kosmologin 

behandlar huvudsakligen universums utveckling och uppkomst (A dictionary of astronomy, 

1997, s36). Detta betydde att 7 av de 17 mest citerade komponenterna i astronomi mellan åren 

1999-2003 utgjordes av kosmologiska studier. Kosmologiska studier är också ett specialfält i 

                                                           
2 Mörkmateriagloria, eller mörkmateria halo kanske skulle vara det svenska namnet på detta fenomen, 

men igen kunde bekräftas så det engelska ordet används i stället. 
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astrofysik som var ett specialfält av astronomin i helhet.  

Ackreationsskivor, Gammablixtar och Interstellärt medium var alla komponenter som 

kom att finnas genom alla femårsperioder. Många av dessa komponenter befinner sig i 

visualiseringen på nedre tredjedelen och högra halva. Stjärnor hade två komponenter som var 

förvånansvärt separerade Sjärnformation och Stjärnutveckling, Stjärnutveckling fanns inte 

kvar i nästa period. Andra unika komponeter för denna period var Röntgenbinärer och 

vintergatans Dark-matter halo. I stort verkade alla 17 komponenter tillhöra eller ha starka 

associationer till astrofysiken som är ett fält som specialiserar sig på att studera alla 

frekvenser av elektromagnetiskstrålning från universum. 

 

4.2 Period 2004-2009 

I den här femårsperioden genererades också 17 komponenter, de förklarade 82,062% av 

variationen bland författarna. Två stycken hade laddningar som var för låga för att de skulle 

gå att identifiera. Olikt den tidigare perioden citerades en viss del av komponenterna 

tillsammans med varandra mycket oftare än andra vilket i visualiseringen syns som en 

förtätning mellan de komponenterna.  

 

Galaxformation 

Likt femårsperioden innan var den största komponenten Galaxformation, bland de mest 

citerade författarna kvarstod bara några stycken, men det som studerades var samma sak. En 

skillnad mot 1999-2003 var dock att i den här femårsperioden var datorsimulationer vanligare, 

den vanligaste typen kallades för N-body simulationer. En annan skillnad var att Dark-matter 

halos var nu var ett mycket centralare begrepp, speciellt tittade man på hur denna dark-matter 

halo inverkade på galaxernas formation. Den sista viktiga skillnaden var att man inte alls 

längre tittade på det äldre universum i sin helhet, det verkar som den delen i den här perioden 

har blivit sin egen komponent, Bakgrundstrålning. I den kommande femårsperioden 2009-

2013 var den här utvecklingen mot simulationer och dark-matter halos ännu tydligare.  

 

Fotometri 

Detta kan ha vart samma komponent som Lokala galaxer i perioden innan men den har i så 

fall förändrats ganska mycket. Likt den tidigare femårsperioden studerades galaxer i huvudsak 

genom fotometri, men fokusen på lokala galaxer var inte lika tydlig. Några av namnen finns 

kvar från den tidigare femårsperioden och några fanns även kvar i den efterföljande 
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femårsperioden. En del av verken var utvärderande av olika fotometriska metoder. En större 

del än tidigare av de citerade verken använde andra typer av spektrometri än fotometri. 

 

Ackreationsskivor 

Några namn fanns kvar från den tidigare femårsperioden och det var tydligt att det var samma 

typ av fenomen som studerades. Till stor del var studierna de samma som tidigare, det fanns 

lite större fokus på hydrodynamik och turbulens, men den största skillnaden var att inverkan 

som magnetiska fält hade på ackreationsskivorna var av lite större vikt.  

 

Stjärnformation 

Som tidigare studerades i denna komponent allt från de moln och damm som föregår stjärnor 

till deras tidiga stadium, några av de verk som citerades var revyer och sammanfattningar av 

de ledande teorierna från den här perioden, andra var olika typer av upptäckter relaterat till det 

som studerades.  

 

Bakgrundsstrålning 

Den här komponenten delade många författare med Galaxformation från femårsperioden 

1999-2003, i stort verkade det dock som om studierna här inte fokuserade på galaxformation 

alls. Fokusen verkade ligga på den kosmologiska bakgrundsstrålningen, det äldsta ljuset i 

universum. Det bör dock nämnas att alla högst citerade verk under namnet Wang Y 

behandlade solvind och solens korona, det var otydligt hur det var kopplat till de andra 

studierna och därför blev denna komponent inte namngiven med lika stor säkerhet som de 

andra. Det verkar av omständigheterna som om denna komponent tillsammans med 

Galaxinformation tidigare var en komponent men här har den delats till två separata men 

väldigt högt korrelerade komponenter.  

 

Reionization 

Den här komponenten var inte tillräckligt särpräglad eller citerades inte tillräckligt mycket för 

att dyka upp i den sista femårsperioden men var mer citerad än den var i femårsperioden 

innan. Igen studerades avlägsna kvasarer i infrarött för att studera egenskaperna hos den tidiga 

epoken i universums historia som kallades The cosmic reionization.  

 

SDSS 

I denna komponent var variationen av de typer av studier som citerades ganska stort, men de 
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hade nästa alla gemensamt att de baserade sina fynd på data från Sloan Digital Sky 

Survey(SDSS). Några av de citerade verken var också regel rätt datasläpp från SDSS vid olika 

tidsperioder. Det mest anmärkningsvärda med denna komponent var att den uppenbar 

tillkommit gaska abrupt, den var helt frånvarade i den föregående femårsperioden. Detta beror 

troligen på att det första datasläppet från SDSS skedde 2003, precis i slutet av förra 

femårsperioden. 

 

Gammablixtar  

Typen av studier i den här komponenten verkade nästa helt oförändrad från femårsperioden 

innan, de namn som var mest citerade hade ändrats ganska mycket och några nya sätt att 

klassificera olika gammablixtar citerades, utöver det verkade komponenten varit ganska 

stabil. 

 

Stjärnkemi 

Endast fyra författare laddades över tröskelvärdet på denna komponent. En av författarna 

finns i komponenten för Stjärnutveckling från 1999- 2003, men det verkade inte som om 

denna komponent specifikt handlade om stjärnors utveckling, det verkade som om den 

gemensamma faktorn i de citerade verken var stjärnors kemi. Komponenten finns vare sig i 

den tidigare femårsperioden eller den senare, detta skulle kunna bero på att de undersökta 

perioderna var kort vilket gjort dem mottagliga för de hastiga förändringar som Hjörland 

(2002, s435) skrev om.  

 

Bruna dvärgar 

Bara två författarnamn laddade över tröskelvärdet på denna komponent, det gjorde att 

tolkningen av den här komponenten var otydlig. Det verkar som den gemensamma nämnaren 

i komponenten var bruna dvärgar, massiva himlakroppar som ligger på gränsen mellan 

stjärnor och planeter. Detta verkade också ganska logiskt med tanke på att flera av författarna 

i nästa femårsperiod kom att finnas i komponenten Planeter.  

 

Interstellärt medium 

Två av de tre laddade författarna på denna komponent fanns i samma komponent 1999- 2003. 

Bland verken fanns några intressanta utstickare om supernovor och kosmisk 

bakgrundsstrålning. Supernovor ger upphov till och består av mer koncentrerat interstellärt 

medium, men det var inte lika tydligt hur bakgrundsstrålning knöt in i ämnet, trots att några 
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verk om kosmisk bakgrundsstrålning citerades var korrelationen med komponenten 

Bakgrundsstrålning väldigt låg.  

 

Galaxkärnor 

Denna komponent hade förändrats en del sedan 1999- 2003, speciellt supermassiva svartahål 

var en mycket vanligare term, troligen var det i någon gång i den föregående perioden det 

upptäcktes att alla galaxer har ett supermassivt hål i sin kärna, oavsett det märks tydligt från 

vad som citeras att det blivit en accepterad kunskap i den här perioden.  

 

Protohimlakroppar 

I stort var det ungefär samma författare som låg i topp den här perioden. Mer av verken än 

tidigare verkade fokuserade på infraröda studier alltså av mer avlägsna objekt, annars fanns 

fokusen på protostjärnor och protopalneter kvar.  

 

Galaxinnehåll i infrarött 

Alla tre av författarnamnen var med i Galaxinnehåll i infrarött i femårsperioden innan, 

komponenten var mindre i den här perioden än i perioden innan. Innehållsmässigt studeras 

samma sak, innehållet i de mest avlägsna galaxerna, deras kärnor, deras interstellära material, 

dess stjärnor och super novor, celest mekanik återkom också ett antal gånger.  

 

Galaxformation i infrarött  

Denna komponent var problematiskt lik Galaxinnehåll i infrarött, de citerade materialet 

studerade definitivt samma sak, den enda skillnaden verkade vara att i detta fall fanns ingen 

fokus på celest mekanik utan istället kosmologi, uppmätningar av galaxantal och täthet hade 

större fokus här och innehållet i galaxerna diskuterades inte lika mycket. 

 

Sammanfattning av 2004-2008 

Igen var det tydlig att de mest citerade komponenterna var de kosmologiska på den 

vänstra sidan av visualiseringen, till skillnad från perioden innan citerades de mer tillsammans 

än tidigare. Om vi skulle dra en diagonal linje över visualiseringen från nedre vänstra till övre 

högra hörnet skulle vi se att nästa alla komponenter på den vänstra diagonalhalvan är dessa 

kosmologiska komponenter. SDSS ganska centrala placering mellan dessa komponenter 

föreslog kraftigt att datan som genererades av den användes mest eller uteslutande i 

kosmologiska studier. SDSS var en väldigt citerad komponent som verkade komma ur tomma 
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intet, detta beror naturligtvis på att det projektet inte släppte någon data före sent i förra 

perioden och troligen inte hunnit citeras förrän i den här, det visar också att kosmologin har 

ett behov och beroende av allt starkare observations verktyg precis som Heidler (2011, s464) 

nämnde om astrofysiken och där med kosmologin. 

Några komponenter från förra perioden har bytts ut så som Lokala galaxer och 

Galaxinnehåll. Lokala galaxer delade ett antal författare och metoder med den här periodens 

komponent Fotometri, det verkade troligt att Fotometri var fortsättningen av Lokala galaxer 

men att studieobjekten inte längre var samma. Nya områden var Galaxinnehåll i infrarött och 

Galaxformation i infrarött, det verkar inte helt orimligt att säga att fokusen på galaxer längre 

tillbaka i tiden blev mer vidkommande i denna period mot den tidigare. Något som var tydligt 

i Galaxformation var att data simulationer började bli en accepterad eller tillgänglig metod i 

fältet, något som femårsperioden innan inte hade mycket av. Mörk materia och Dark-matter 

halos var vanligare bland nyckelorden i samtliga kosmologiska komponenter vilket visar att 

ett intresse för mörkmateria och/eller en möjlighet att studera den mörka materians effekter på 

universum uppstod i den här perioden. 

Ackreationsskivor, Interstellärt medium, Gammablixtar och Protohimlakroppar var 

ungefär lika korrelerade med varandra som tidigare femårsperiod, i visualiseringarna ser ute 

att variera i avståndsförhållande till varandra mellan perioderna, men korrelationsmatirisen 

visade att deras korrelationsvärden med varandra förblev i stort sätt oförändrade. 

 

4.3 Period 2009-2013 

Den sista perioden från 2009-2013 genererade färre komponenter än de två tidigare, 15st, de 

förklarade 83,16% av variationen i materialet. En av komponenterna var oidentifierbar. I den 

här tidsperioden var en ytterligare en förtätning mellan de mest citerade komponenterna 

tydlig. Galaxstudier stod fortfarande i topp i den här perioden likt de två tidigare och precis 

som mellan 1999-2003 och 2004-2008 var de mer korrelerade med varandra än tidigare. 

 

Galaxformation i infrarött 

Ganska många författare kvarstod som de mest citerade från 2004-2008. De flesta av 

dokumenten behandlar likt tidigare huvudsakligen infraröda ljusstudier av avlägsna galaxer, 

stjärnformningen i dem och deras interstellära medium. En del studier tittade också på det 

tidiga universum.  
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Stjärnstudier 

Flera studier behandlade O-Type Stars och Wolf-Raylet stars, de andra författarna studerade 

också nästan uteslutande stjärnor av olika typer och deras metalicity, men Wolf-Raylet typen 

var ganska återkommande. Några utstickande verk studerade galaxer och supernovor. Det 

mest intressanta med denna komponent var att nästan hälften av författarnamnen från 

komponenten Fotometri från femårsperioden innan. Den tidigare komponenten Fotometri 

hade dessutom studier av galaxer varit ganska centrala, men i den här komponenten var det 

tydligt att stjärnor var den gemensamma nämnaren.  

 

Bakgrundsstrålning 

Den här komponenten fanns också 2004-2008, sedan dess hade den ändrat sitt fokus ganska 

mycket. Det tidigare undersökningarna av universums bakgrundsstrålning, det tidiga 

universum och tidig galaxformation stod fortfarande att finna, men ganska övertagande hade 

studier av mörk materia och Dark-Matter Halos blivit. Det framgår av sammanfattningarna att 

Dark-matter halos var en egenskap hos galaxer. Rimligtvis hade det blivit allt viktigare att 

studera mörkmateria och dess effekter för att förstå eller skapa en bättre modell av det tidiga 

universum.  

 

Stjärnformation 

Denna komponent hade i den tidigare perioden bara tre författare som överträffade 

tröskelvärdet, alla tre av dem finns kvar i den här perioden och laddade över tröskelvärdet. 

Precis som tidigare återkom nyckelord som clouds, protoplanetary disks, disks, dense 

interstellar clouds, molecularclouds, brown-dwarfs och liknande vilket indikerade intresset i 

de moln som föregår stjärnor. 

 

Ackretionsskivor 

Det var tydligt både från de inblandade författarna och det citerade materialet att detta var 

studierna av ackreationsskivor som funnits ända sedan den första perioden. Precis som 

perioden innan hade antalet verk som studerade magnetiska fälts inverkan på 

akreationsskivorna ökat och även hydrodynamik och turbulens verkade aningen mer centralt. 

Hydromagnetics varit nu också en lite vanligare term. 

 

Rymdfarkoster 

Återkommande mönster i dessa verk var utvärderingar av satelliter, rymdteleskop och deras 
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ombordvarande utrustning samt presentation av data hämtade från dylika objekt, den datan 

bestod huvudsakligen av observationer av infrarött ljus. Specifikt återkom Spitzer Space 

Telescope ganska ofta i olika sammanhang. Undantagen tillhörde den sista av författarna 

Mathis J vars citerade verk behandlade interstellärt damm, grus och partiklar samt ett verk 

som behandlade planetary debris disks, det var också logiskt eftersom Mathis J i den tidigare 

femårsperioden var en av de högst citerade i Protohimlakroppar. Varför protoplanetära diskar 

dök upp i detta sammanhang framstod oklart.  

 

Planeter 

Även om de inte var band de fem högst laddade överträffade de två forskarna från 

komponenten Bruna dvärgar tröskelvärdet på den här komponenten. Det tåls att nämnas igen 

att bruna dvärgar var objekt som gränsar mellan klassificeringen av planeter och stjärnor. 

Mycket av verken handlade om sjärnors ljus, metalicitet och limb-darkening, effekten som 

gör att stjärnor är mer ljusstarka i mitten och mörkare mot kanterna. En relativt stor bit av 

dokumenten verkade dock behandla planet kandidater, hur planeter bör upptäckas och studier 

av upptäckta planeter, att ljuset på stjärnor studerades i sammanhanget av jakten på planeter 

var inte helt oförståeligt eftersom att periodiska förändringar i ljuset hos stjärnor kan användas 

för att identifiera planeter. 

 

Galaxinnehåll 

Som vi kan se från visualiseringen av PKA:n så var denna komponent mycket nära 

komponenten Galaxformation i infrarött. Denna komponent citerade väldigt lika verk. De 

viktiga skillnaderna verkade ligga i att fokusen i denna komponent var på innehållet i galaxer 

snarare än hur de formades. En metod som inte heller nämndes ofta i Galaxformation i 

infrarött var narrow-line och emission lines, speciellt emisson-line återkom ofta. Som nämn så 

hade studierna i Galaxer i infrarött gått ifrån det infraröda lite grann, i den här komponenten 

var det inte ens helt klart om infrarött var den ledande metoden eller inte därför fick den det 

mer generiska namnet Galaxinnehåll, snarare än Galaxinnehåll i infrarött. Förövrigt delade 

den här komponenten bara en författare med Galaxer i infrarött från femårsperioden innan.  

 

Interstellärt medium 

Mycket av de citerade verken i den här komponenten studerade som tidigare det interstellära 

mediet. Det fanns en ganska hög fokus på vår galax som inte varit lika tydlig i de tidigare 

perioderna. Intressant var att ett av verken var i kategorin geokemi och geofysik och verkade 
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behandlade meteoriter och element fallna till jorden från solsystemet. Ett annat verk studerade 

spåren av mörkmateria i vår galax genom koncentrations skillnader i det interstellära mediet.  

 

Galaxformation 

Flera av författarna fanns i samma komponent i den föregående femårsperioden. Utvecklingen 

som skett mellan 1999-2003 och 2004- 2008 mot datasimulationer och studerandet av Dark-

matter halos var ännu tydligare i den här perioden.  

 

Gammablixtar 

Även denna är en av de komponenter som återfunnits genom alla de undersökta perioderna, 

igen studerades saker som blazars, gamma-ray sourses, galactic nuclei, cosmic-ray, etcetera. 

En del av detta var kopplat till svartahål, galaxcenter och några till supernovor. En intressant 

sidnotis är att ett av de citerade verken var en studie som använde PKA för att bedöma hur en 

ljusfunktion hos galaxer var beroende av dess omgivning. Nämnvärd korrelation fanns också 

komponenten Planeter. 

 

SDSS 

Likt i den förra femårsperioden var det material som studerades i denna komponent ganska 

vitt spritt med en lös dominans av galaxstudie, men igen var det tydligt data från Sloan Digital 

Sky Survey var den gemensamma nämnaren.  

 

Galaxkärnor 

Förvånansvärt få författare kvarstod från den tidigare femårsperioden i den här komponenten. 

Likt vad som hänt mellan 1999-2003 och 2004-2008 hade intresset skiftat från allmänna 

egenskaper hos galaxkärnor till de supermassiva svartahål som finnas i deras kärnor, ett annat 

tema som återkom var svarthålsformation i det tidiga universum. Komponenten var så 

fokuserad på svartahål att det kunde haft det alternativa namnet Supermassiva svartahål, 

eftersom dessa är en integral del av galaxkärnor fanns det ingen större anledning att göra det 

mer förvirrande genom att byta namn på komponenten.  

 

Sammanfattning av 2009-2013 

Citeringen mellan de kosmologiska komponenterna hade tydligt ökat igen mellan den här 

femårsperioden och den föregående, de hade alla klumpat ihop sig i den övre vänstra kvarten 



30 
 

av visualiseringen. Galaxformation i infrarött och Galaxinnehåll korrelerar väldigt mycket, 

den täta korrelation som fanns mellan Bakgrundsstrålning och Galaxformation i förra 

femårsperioden hade där emot försvagats en aning.  
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5. Slutsatser 

Den här uppsatsen har visat på FCA:ens förmåga att ge en överblick av ett vetenskapligt fält, 

likt Zhao och Strotmann (2011) undersöktes ett fält som inte tillhörde någon av BIVs vanliga 

beröringsområden eller fält, och likt dem har det visats att FCA ger en tydlig överblick av en 

vetenskaplig disciplin. Syftet med denna uppsats var att studera strukturella förändringar som 

skett i det vetenskapliga fältet astronomi mellan 1999 och 2013 och att ge en lättförstådd 

överblick av allt detta genom en visualisering av de principalkomponentanalyser som 

genomfördes. Uppsatsens mål uppfylldes på ett tillfredställande vis, 17 specialområden 

identifierades mellan 1999-2003, femårsperioden efter 2004-2008 identifierades igen 17 

komponenter och den sista perioden mellan 2009-2013 identifierades 15.  

De visade sig att de största specialområdena tillhörde kosmologin, de utgjordes av olika 

galaxstudier så som studier av galaxers innehåll, deras kärnor och deras formation många av 

dessa studier gjordes i infrarött. Andra specialområden inom de kosmologiska 

specialområdena var studier av universums bakgrundsstrålning, the cosmic reionization och 

för de sista 10 åren Sloan Digital Sky Survey. Fyra stycken hållfasta specialområden som inte 

tillhörde kosmologin stod också att finna i alla tre femårsperioder, de var studier av 

gammablixtar, universums interstellära medium, ackreationsskivor och varierande former av 

stjärnstudier. 

Sedan den första perioden fram till den sista var de återkommande komponenterna 

Galaxkärnor och Galaxformation, någon form av Galaxstudier i infrarött var alltid närvarande 

även om vad som studerades varierade lite.  Bland de mindre citerade komponenterna fanns 

genom alla perioder Ackreationsskivor, Interstellärt medium och Gammablixtar, 

Stjärnformation samt återkommande variationer av stjärnstudier. Stjärnstudierna med 

undantag från Stjärnformation betedde sig som galaxstudierna i infrarött och varierade det lite 

i vad som var periodens populäraste vinkel, exempel på dem var Stjärnkemi och 

Stjärnutveckling. 

Över alla perioder ser vi att de kosmologiska komponenterna har förblivit starka och att 

de allt mer citerats tillsammans. Vi har sett några svaga komponenter som bubblat upp bland 

de mest citerade komponenterna för att sedan försvinna i nästkommande period, det betyder 

inte att de inte fortfarande studeras i astronomin, bara att de inte längre finns bland de största 

tydligaste studierna som kan finnas av en FCA. Bland dessa komponenter fanns 
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Röntgenbinärer och Kvasarer från första femårsperioden samt Bruna dvärgar och 

Protohimlakroppar från den andra femårsperioden.  

Förändringarna som skedde i den intellektuella basen under de 15 åren var inte allt för 

stora, den mest tydliga förändringen var att de kosmologiska specialområdena i astronomin 

citerade varandra i all högre grad med tiden. Det gick också att se specialområdenas skiftande 

studier över tid, och hur specialområden organiskt gick över i till nya studieområden, smältes 

samman eller löstes upp, ett exempel var hur många författare i specialområdet bruna dvärgar 

till stor del övergick till att studera planeter i femårsperioden som följde. Heidler(2011) visade 

att strukturella förändringar skett i den sociala strukturen i specialområdet astrofysik från 

1998-1999 till 2001-2006, det visade sig att astrofysiken hade blivit mer kollaborativ efter 

upptäckten av mörkenergi och att det uppstått ett avstånd mellan amerikanska forskare som 

börjat bli mer influerad av högenergipartikelfysik och de europeiska som stannat vid klassisk 

astrofysisk forskning. Om den ökade citeringen mellan de kosmologiska komponenterna går 

att se som en indikation på samarbete så har den här uppsatsen demonstrerat att förändringar i 

den sociala strukturen reflekteras i den intellektuella basen, skulle det stämma har den också 

stött Heidlers resultat.  

För den som skulle vilja utveckla på de bibliometriska studierna av astronomins 

forskningsfält finns mycket kvar att göra, ett kartläggande av området före dessa 15 år skulle 

vara bra för att förstå fältets intellektuella bas ännu bättre. En kartläggning av fältets 

forskningsfront skulle också med fördel kunna göras, det finns med all säkert ännu fler 

bibliometriska närmanden till fältet som kan göras men listan skulle bli för lång. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Författare med laddningar mer än 0.7 i laddning, från 

korrelationsmatrisen 

 

---Prolematisk--- = bara författare lägre än 0.7 fanns 

 

Alla ligger i ordning från högst laddning till lägst. 

 

1989-1998---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

komponent 1   

Bothun G, De Vaucouleurs G, Tully R, Tonry J, Aaronson M, Faber S, Davies 

R, Devaucouleurs G, Rubin V, Kent S, Burstein D, Schechter P, Kormendy J, Huchra J, 

Jacoby G, Dressler A, Sandage A, Mould J, Vandenbergh S, Freeman K, Arp H, Djorgovski S 

komponent 2  

 Conti P, Humphreys R, Maeder A, Allen C, Johnson H, Abt H 

komponent 3 

 White R, Mushotzky R, Fabian A, Bregman J 

komponent 4   

 Adams F, Lada C, Kenyon S, Hartmann L, Herbig G, Cohen M, Beichman C, 

Shu F, Myers P, Bally J, Elias J 

komponent 5 

 Shapiro S, Narayan R, Blandford R, Begelman M, Landau L 

komponent 6   

 Bahcall N, Dekel A, Bardeen J, Bond J, Kaiser N, Davis M, Efstathiou G, White 

S, Press W, Silk J, Peebles P, Carlberg R, Ostriker J, Gunn J, Lyndenbell D 

komponent 7 



 
 

 Heiles C, Mckee C, Shull J 

komponent 8   

 Larson R, Elmegreen B, Scalo J 

komponent 9  

 Nomoto K, Woosley S 

komponent 10  

 Vandenberg D, Cohen J, Zinn R, Eggen O, Stetson P, Frogel J, Landolt A, 

Renzini A, Feast M, Bessell M, Webbink R 

komponent 11  

 Jura M, Tielens A, Mathis J, Bohlin R, Cardelli J, Knapp G, Savage B 

komponent 12 

 Baldwin J, Miller J, Ferland G, Osterbrock D, Antonucci R, Krolik J, Filippenko 

A, Heckman T, Hutchings J, Oke J 

komponent 13  

 Livio M, Warner B, Patterson J 

komponent 14  

 Toomre A, Hernquist L, Barnes J, Binney J 

komponent 15  

 Steidel C 

komponent 16 

 ---Prolematisk--- 

1999-2003---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

komponent 1 

 Efstathiou G, Bardeen J, Mo H, Peebles P, Bond J, Lacey C, Eke V, Peacock J, 

Press W, White S, Bahcall N, Cole S, Kaiser N, Carlberg R, Tegmark M,Cen R, Ostriker J, 

Navarro J, Kauffmann G, Gunn J, Moore B 

komponent 2 



 
 

 Mateo M, Vandenbergh S, Stetson P, Burstein D, Landolt A, Whitmore B, 

Sandage A, Schlegel D, Cardelli J 

komponent 3 

 Krolik J, Ghisellini G, Laor A, Begelman M, Elvis M 

komponent 4 

 Meszaros P, Kulkarni S, Chevalier R, Vanparadijs J, Woosley S, Paczynski B, 

Taylor J 

komponent 5 

 Scalo J, Larson R, Salpeter E, Elmegreen B 

komponent 6 

 Schaller G, Allen C, Mihalas D, Esa, Maeder A, Grevesse N, Perryman M 

komponent 7 

 Lilly S, Cowie L, Williams R, Madau P, Bertin E, Barger A, Steidel C, Pettini 

M, Calzetti D, Smail I, Cohen J, Oke J 

komponent 8 

 Kenyon S, Lada C, Herbig G, Cohen M, Reipurth B 

komponent 9 

 David L, Arnaud M, Mushotzky R, Arnaud K, Markevitch M, Raymond J, 

Dickey J 

komponent 10  

 Chandrasekhar S, Stone J, Goldreich P, Parker E , Lin D 

komponent 11  

 ---Prolematisk--- har inga egna författare 

komponent 12  

 Faber S, Kormendy J, Tonry J, Ferrarese L, Tully R, Gebhardt K, De 

Vaucouleurs G 

komponent 13 



 
 

 Savage B, Ferland G 

komponent 14 

 Becker R 

komponent 15 

 Alcock C 

komponent 16 

 White N 

komponent 17 

2004-2008---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

komponent 1 

 White S, Bullock J, Klypin A, Benson A, Springel V, Mo H, Navarro J, Moore 

B, Davis M, Cole S, Sheth R, Press W, Hernquist L, Somerville R, Kochanek C 

komponent 2 

 Landolt A, Stetson P, Girardi L, Harris W, Cardelli J, Bessell M, Monet D 

komponent 3 

 Balbus S, Shakura N, Narayan R, Goldreich P, Spruit H, Begelman M 

komponent 4 

 Elmegreen B, Mckee C, Larson R 

komponent 5 

 Bennett C, Tegmark M, Wang Y, Riess A, Seljak U, Efstathiou G, Peacock J, 

Peebles P, Kaiser N, Bond J, Sunyaev R, Eisenstein D, Smith R 

komponent 6 

 Fan X, Haiman Z, Cen R, Becker R 

komponent 7 

 Abazajian K, Hogg D, Stoughton C, Fukugita M, Smith J, Blanton M, York D, 

Gunn J, Dressler A, Schechter P 

komponent 8 



 
 

 Frail D, Chevalier R, Zhang B, Gehrels N, Paczynski B 

komponent 9 

 Asplund M, Grevesse N, Kurucz R , Gratton R 

komponent 10 

 Burrows A, Perryman M 

komponent 11  

 Turner M, Arnaud K, Dickey J 

komponent 12  

 Kormendy J, Tremaine S, Merritt D, Gebhardt K, Ferrarese L, Ho L 

komponent 13 

 Cohen M, Kenyon S, Herbig G, Reipurth B, Hartmann L, Lada C, Mathis J 

komponent 14 

 ---Prolematisk--- Alcock C, Ferland G 

komponent 15 

 Sanders D, Genzel R, Heckman T 

komponent 16 

 Giavalisco M, Cowie L, Bruzual G, Steidel C, Calzetti D, Bertin E, Bell E, Oke 

J, Madau P, Kennicutt R 

komponent 17 

 ---Prolematisk--- De Vaucouleurs G, Lucy L, Toomre A 

 

2009-2013----------------------------------------------------------------------------------------------------

komponent 1(Madau & Oke J var i nr 16 de tidigare 5 åren, intressant?) 

 Cowie L, Maraston C, Daddi E, Hopkins A, Van Dokkum P, Bruzual G, Steidel 

C, Madau P, Salpeter E, Calzetti D, Bell E, Bertin E, Chabrier G, Scoville N, Conroy C, Oke 

J, Kennicutt R, Dekel A, Faber S, Schmidt M 

komponent 2 



 
 

 Harris W, Stetson P, Landolt A, Girardi L, Marigo P 

komponent 3 

 Peebles P, Sheth R, Kaiser N, Tegmark M, Spergel D, Komatsu E, Eisenstein D, 

Smith R, Press W, Wang Y, Cole S, Davis M, Vikhlinin A, Riess A, Navarro J 

komponent 4 

 Mckee C, Bate M, Evans N, Krumholz M, Elmegreen B, Lada C, Shu F, Larson 

R, Reid M 

komponent 5 

 Balbus S, Goldreich P, Chandrasekhar S, Shakura N 

komponent 6 

 Pilbratt G, Fazio G, Rieke G, Mathis J 

komponent 7 

 Iben I 

komponent 8 

 Claret A, Johnson J, Mayor M, Borucki W, Van Leeuwen F, Perryman M, 

Burrows A, Kurucz R, Baraffe I, Brown T, Cutri R 

komponent 9 

 Osterbrock D, Tremonti C, Kewley L, Baldwin J, Veilleux S, Ferland G, 

Heckman T, Leitherer C 

komponent 10  

 Dickey, Anders E, Arnaud K, Kalberla P 

komponent 11  

 ---Prolematisk--- Kenyon S, White R 

komponent 12  

 Moore B, Hernquist L, White S, Binney J, Barnes J, Bullock J, De Lucia G, 

Toomre A 

komponent 13 



 
 

 Croton D, Ghisellini G, Aharonian F, Rees M, Blandford R, Gehrels N 

komponent 14 

 Adelman-Mccarthy J, Fukugita M, Abazajian K, Ivezic Z, York D, Smith J, 

Gunn J, Richards G, Blanton M, Lawrence A 

komponent 15 

 Di Matteo T, Tremaine S, Gebhardt K, Ferrarese L, Kormendy J, Ho L, Wang J, 

Hopkins P, Fabian A, King A 
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