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1	Inledning	
I föreliggande rapport redogörs för en bibliometrisk studie, utförd under andra hälften av år 
2012, av ett antal natur- och samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet 
(SU). I studien har Thomson Reuters’ ämneskategorier (Web of Science Categories) av 
tidskrifter utnyttjats.1 Över 12,000 tidskrifter har tilldelats en eller flera av de drygt 250 
ämneskategorier, som kategoriseringen ifråga involverar.  
 
Studien gäller citeringar och 20 naturvetenskapliga och 10 samhällsvetenskapliga 
institutioner. Syftet med studien är att ge insikt i institutionernas internationella 
genomslagskraft (impact), där två olika indikatorer används. En liknande studie, för 
publiceringsperioden 2007-2009, har tidigare utförts av den bibliometriska funktionen vid SU 
(se http://www.sub.su.se/publicera/bibliometri/citeringsstudier.aspx). 
 
Fortsättningen av rapporten är organiserad enligt följande. Data och metoder beskrivs i avsnitt 
2. Resultaten redovisas i avsnitt 3, medan en sammanfattning ges i avsnitt 4. 

2	Data	och	metoder	
Studiens datakälla är Web of Science (WoS). Endast publikationer av typerna Article, 
Proceedings Paper (publicerade i tidskrifter) och Review användes. Publiceringsperioden för 
studien är 2008-2010. Varje naturvetenskaplig/samhällsvetenskaplig institution med minst 30 
publikationer från publiceringsperioden togs med i studien. Detta gav upphov till 4,252 unika 
publikationer, med motsvarande WoS-ID:n. UppsättningenWoS-ID:n sändes till Karolinska 
institutets bibliotek, som i retur levererade citeringsdata för de publikationer, vilka motsvarar 
ID:na. Dessa citeringsdata bearbetades sedan i syfte att få fram indikatorvärden för de berörda 
institutionerna. 
 
Två olika indikatorer används för att få en uppfattning om institutionernas internationella 
genomslagskraft: genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och Top-10%.2 För att erhålla den 
fältnormerade citeringsgraden för en given publikation P, vilken tillhör en analysenhet (i vårt 

                                                 
1 Se http://science.thomsonreuters.com/mjl/. 
2 I denna rapport avser fält och ämne samma sak. 
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fall institution) A med n publikationer, divideras först citeringsfrekvensen för P med en eller 
flera förväntade frekvenser (världsmedelvärden) med avseende på de ämneskategorier till 
vilka P hör (till vilka P:s tidskrift tilldelats, jfr föregående avsnitt), där hänsyn tas till 
publiceringsår och publikationstyp. Summan av kvoterna divideras sedan med antalet 
ämneskategorier för publikationen. Den genomsnittliga fältnormerade citeringsgraden för A är 
medelvärdet över de n fältnormerade citeringsgraderna. Ett indikatorvärde större än 1 betyder 
att A:s publikationer i genomsnitt citeras mer än förväntat. 
 
Indikatorn Top-10% belyser i vilken utsträckning A:s publikationer finns bland de 10% högst 
citerade publikationerna, genom att A:s andel publikationer bland de 10% högst citerade 
divideras med den förväntade andelen, 0,1. För en given A-publikation P jämförs först 
percentilrangen (eng. ”percentile rank”) för P:s citeringsfrekvens, med avseende på den 
citeringsfördelning, vilken gäller publikationer från samma år som P, av samma 
publikationstyp som P och tillhörande samma ämneskategori som P, med 0,9. Percentilrangen 
är här andelen observationer, i fördelningen ifråga, som är mindre än P:s citeringsfrekvens. 
Om P tillhör mer än en ämneskategori jämförs medelvärdet av de till ämneskategorierna 
motsvarande percentilrangerna med 0,9. Sedan divideras antalet A-publikationer, vars 
percentilranger är större än eller lika med 0,9, med n, och den resulterande andelen divideras 
med den förväntade andelen 0,1. Resultatet av den sistnämnda divisionen utgör A:s värde på 
indikatorn. Ett indikatorvärde större än 1 betyder att A:s andel publikationer bland de 10% 
högst citerade överstiger den förväntade andelen. 
 
I appendix A ges formella definitioner av de båda indikatorerna. 
 
För att utvärdera stabiliteten hos indikatorvärden användes subsampling, en teknik som kan 
användas när varken populationsinferens eller kausal inferens är tillämpligt (Lunneborg, 
2000). Ett stabilt resultat är, här, ett resultat som inte i väsentlig grad påverkas av att inkludera 
eller exkludera vissa fall (i denna studie publikationer). Vi beräknade indikatorvärden på basis 
av delmängder av publikationer. En sådan delmängd skapades, för en given institution och en 
given indikator, genom att slumpmässigt och utan återläggning välja 90% av publikationerna 
för institutionen. 5000 slumpmässigt valda delmängder skapades, och från dessa genererades 
en fördelning av indikatorvärden för institutionen. Ett 90%-stabilitetsintervall konstruerades 
sedan genom att sätta den nedre (övre) gränsen till den 5:te (95:te) percentilen i fördelningen.  
 
Om ett konservativt angreppssätt används kan man hävda att om två institutioner, för en given 
indikator, har överlappande 90%-stabilitetsintervall indikerar detta att ingen substantiell 
skillnad föreligger mellan de båda institutionerna. Vidare, om en institution har ett intervall 
med en nedre (övre) gräns större (mindre) än 1 indikerar detta att institutionen har ett 
observerat indikatorvärde, som är substantiellt större (mindre) än 1. 
 
För en metodologiskt orienterad artikel, där subsampling tillämpas på citeringsdata, se 
Colliander & Ahlgren (2011). 

3	Resultat	
I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Avsnitt 3.1 gäller naturvetenskapliga institutioner, 
avsnitt 3.2 samhällsvetenskapliga. För varje institution (utom Fysikum) används en 
förkortning som beteckning på institutionen. I Appendix B listas dessa förkortningar, med 
motsvarande fulla institutionsnamn, samt antal publikationer per institution. Vidare gäller att 
den första förekomsten av en förkortning i den löpande texten åtföljs av det fulla 
institutionsnamnet (inom parenteser). 
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3.1	Naturvetenskapliga	institutioner3	
 
Störst observerat värde på indikatorn genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad har okc (Oskar 
Klein-centrum för kosmopartikelfysik), 4,31, följd av fysikum och dbb (Institutionen för 
biokemi och biofysik), 2,95 och 2,54, respektive (figur 1; tabell 1). I genomsnitt har därmed 
publikationerna för okc en fältnormerad citeringsgrad, som överstiger det förväntade värdet 
med över 300%, ett anmärkningsvärt resultat. Samtliga institutioner utom ak (Institutionen för 
analytisk kemi) har ett indikatorvärde större än 1. När hänsyn tas till stabilitetsintervallen 
gäller att det observerade indikatorvärdet för okc är substantiellt större än värdet för varje 
annan institution: nedre gränsen för okc:s intervall är större än övre gränsen för varje annan 
institutions intervall (figur 1; tabell 1). fysikum presterar substantiellt bättre än dbb, som i sin 
tur dock inte presterar bättre än exempelvis ast (Institutionen för astronomi). 19 av de 20 
institutionerna har ett indikatorvärde som ligger substantiellt över 1, d v s nedre gränsen för 
motsvarande intervall är större än 1. 
 

 
 
Figur 1. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad för 20 naturvetenskapliga institutioner. Institutionsrankning 
och 90%-stabilitetsintervall. 
 
Även gällande indikatorn Top-10% har okc det största observerade värdet, här följd av src 
(Stockholm Resilience Centre) och fysikum (figur 2; tabell 1). okc:s andel publikationer bland 
de 10% högst citerade överstiger även här den förväntade andelen med över 300%. 19 av 
institutionerna har ett indikatorvärde större än eller lika med 1. Med avseende på 
stabilitetsintervall är också här okc:s observerade indikatorvärde substantiellt större än värdet 
för varje annan institution (figur 2; tabell 1). 14 av institutionerna har ett indikatorvärde som 
ligger substantiellt över 1, fem färre jämfört med utfallet för genomsnittlig fältnormerad 
citeringsgrad, medan en av institutionerna har ett värde som ligger substantiellt under 1. 
 
Resultatet visar, oavsett om fokus ligger på observerade indikatorvärden eller 
stabilitetsintervall, att den internationella genomslagskraften är mycket stark. Detta gäller i 
synnerhet genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad. 

                                                 
3 src (Stockholm Resilience Centre), ett tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, 
har i denna studie förts till de naturvetenskapliga institutionerna. 
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Figur 2. Top-10% för 20 naturvetenskapliga institutioner. Institutionsrankning och 90%-stabilitetsintervall. 
 
Tabell 1. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och Top-10% för 20 naturvetenskapliga institutioner. ng står 
för nedre gräns, ög för övre gräns. 
 Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad Top-10% 
Institution Observerat värde Rank ng ög Observerat värde Rank ng ög 
ak 0,97 1,0 0,90 1,03 0,88 1,0 0,59 0,98 
ast 2,45 17,0 2,27 2,56 2,48 16,0 2,33 2,61 
bot 1,16 4,0 1,08 1,21 1,01 3,0 0,91 1,12 
dbb 2,54 18,0 2,07 2,71 1,52 9,5 1,41 1,65 
fysikum 2,95 19,0 2,73 3,07 2,80 18,0 2,69 2,90 
gmt 1,47 12,0 1,36 1,54 1,68 14,0 1,51 1,86 
igv 1,73 13,0 1,62 1,80 1,52 9,5 1,40 1,63 
ink 1,82 14,0 1,70 1,88 2,32 15,0 2,15 2,49 
itm 2,02 15,0 1,93 2,09 2,50 17,0 2,37 2,66 
mat 1,10 2,0 1,02 1,16 1,00 2,0 0,83 1,11 
mf 1,36 6,5 1,25 1,45 1,28 7,0 0,95 1,43 
misu 1,36 6,5 1,23 1,43 1,12 4,0 0,94 1,25 
mmk 1,40 8,5 1,36 1,44 1,65 13,0 1,54 1,75 
nk 1,14 3,0 1,04 1,22 1,23 6,0 0,98 1,37 
ok 1,44 10,0 1,38 1,49 1,62 12,0 1,49 1,75 
okc 4,31 20,0 4,01 4,54 4,14 20,0 3,97 4,33 
se 1,40 8,5 1,33 1,46 1,42 8,0 1,24 1,57 
src 2,04 16,0 1,93 2,13 3,12 19,0 2,90 3,31 
wgi 1,46 11,0 1,35 1,54 1,54 11,0 1,39 1,72 
zoo 1,27 5,0 1,22 1,32 1,20 5,0 1,08 1,33 

 
3.2	Samhällsvetenskapliga	institutioner	
 
Störst observerat värde på genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad har sofi (Institutet för 
social forskning) 1,64, följd av soc (Sociologiska institutionen) och stress 
(Stressforskningsinstitutet), 1,60 och 1,33, respektive (figur 3; tabell 2). I genomsnitt har 
därmed publikationerna för sofi (soc, stress) en fältnormerad citeringsgrad, som överstiger det 
förväntade värdet med 64% (60%, 33%). Tre institutioner har ett indikatorvärde mindre än 1. 
Gällande stabilitetsintervall skiljer sig inte sofi, med ett relativt långt intervall, substantiellt 
ifrån soc, stress, chess (Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa), psy (Psykologiska 
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institutionen eller isa (Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan) (figur 3, tabell 2). 
Fem av de 10 institutionerna har ett indikatorvärde som ligger substantiellt över 1, medan två 
institutioner har ett värde som ligger substantiellt under 1. 
 

 
 
Figur 3. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad för 10 samhällsvetenskapliga institutioner. 
Institutionsrankning och 90%-stabilitetsintervall. 
 
soc har det största observerade värdet på Top-10% (2,25), följd av stress och chess (figur 4; 
tabell 2). soc:s andel publikationer bland de 10% högst citerade överstiger den förväntade 
andelen med 125%. Fyra av de 10 institutionerna har ett indikatorvärde större än 1. För 
stabilitetsintervall gäller att soc skiljer sig substantiellt ifrån de övriga nio institutionerna 
(figur 4, tabell 2). Tre av de 10 institutionerna har ett indikatorvärde som ligger substantiellt 
över 1, medan fem institutioner har ett värde som ligger substantiellt under 1. Oavsett om 
fokus ligger på observerade värden eller stabilitetsintervall gäller att de samhällsvetenskapliga 
institutionerna presterar sämre avseende Top-10% jämfört med genomsnittlig fältnormerad 
citeringsgrad. 
 
De samhällsvetenskapliga institutionerna har, jämfört med de naturvetenskapliga, en mindre 
stark internationell genomslagskraft med avseende på studiens båda citeringsindikatorer. 



6 
 

 
 
Figur 4. Top-10% för 10 samhällsvetenskapliga institutioner. Institutionsrankning och 90%-stabilitetsintervall. 
 
Tabell 2. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och Top-10% för 10 samhällsvetenskapliga institutioner. ng 
står för nedre gräns, ög för övre gräns. 
 Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad Top-10% 
Institution Observerat värde Rank ng ög Observerat värde Rank ng ög 
chess 1,24 7,0 1,15 1,31 1,37 8,0 1,21 1,52 
fe 0,84 1,0 0,74 0,91 0,53 2,0 0,29 0,59 
isa 1,11 5,0 1,00 1,19 0,68 4,0 0,50 0,75 
ne 0,89 2,0 0,79 0,97 1,09 7,0 0,73 1,22 
pd 0,95 3,0 0,84 1,03 0,65 3,0 0,36 0,71 
psy 1,15 6,0 1,07 1,21 0,88 5,0 0,76 0,98 
soc 1,60 9,0 1,41 1,73 2,25 10,0 1,94 2,50 
sofi 1,64 10,0 1,17 1,77 0,99 6,0 0,78 1,09 
sorad 1,05 4,0 0,97 1,11 0,32 1,0 0,00 0,36 
stress 1,33 8,0 1,26 1,39 1,52 9,0 1,35 1,69 

4	Sammanfattning	
Vi har studerat 20 naturvetenskapliga och 10 samhällsvetenskapliga SU-institutioner gällande 
citeringar, i syfte att ge insikt i institutionernas internationella genomslagskraft, eller impact. I 
studien användes publikationer från WoS samt citeringsdata levererad från Karolinska 
institutets bibliotek. Två indikatorer användes: genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och 
Top-10%. Vidare utvärderades stabiliteten hos observerade indikatorvärden med hjälp av 
subsampling. 
 
För de naturvetenskapliga institutionernas visar resultatet, oavsett om fokus ligger på 
observerade indikatorvärden eller stabilitetsintervall, att den internationella 
genomslagskraften är mycket stark. Detta gäller i synnerhet genomsnittlig fältnormerad 
citeringsgrad. De samhällsvetenskapliga institutionerna har, jämfört med de 
naturvetenskapliga, en mindre stark internationell genomslagskraft. 
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Appendix	A	Formella	definitioner	av	använda	indikatorer	
Låt A  vara en analysenhet och n  antalet publikationer för A . Låt iqC  vara den :teq  

ämneskategorin för den :tei  av :sA  publikationer, och låt iq  ( ic  ) vara antalet 

ämneskategorier (citeringsfrekvensen) för den :tei  publikationen. 
 
Den genomsnittliga fältnormerade citeringsgraden för A  ges av 
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där ik  är 1 eller 0 beroende på om percentilrangen för ic  (den :tei  publikationens 

citeringsfrekvens), med avseende på den citeringsfördelning, vilken gäller publikationer med 
samma publiceringsår och av samma publikationstyp som den :tei  publikationen samt 
tillhörande iqC , är ³  0,9 eller inte.4 Om 1iq >  är ik  1 eller 0 beroende på om medelvärdet, 

av de till ämneskategorierna motsvarande percentilrangerna för ic , är ³  0,9 eller inte. 

 	

                                                 
4 Percentilrangen för ic  definieras här som ( )F c , där F är den kumulativa fördelningsfunktionen och c  den 

största observationen ic< . 
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Appendix	B	Förkortningar,	motsvarande	institutionsnamn	
samt	antal	publikationer	
Tabell 3 (4) listar de förkortningar, som i rapporten tillämpas på de naturvetenskapliga 
(samhällsvetenskapliga) institutionerna. 
 
Tabell 3. Naturvetenskapliga institutioner. Använda förkortningar, motsvarande institutionsnamn samt antal 
publikationer. 
Förkortning Institutionsnamn Antal publikationer 
ak Institutionen för analytisk kemi 57 
ast Institutionen för astronomi 314 
bot Botaniska institutionen 208 
dbb Institutionen för biokemi och biofysik 277 
fysikum Fysikum 644 
gmt Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi 95 
igv Institutionen för geologiska vetenskaper 191 
ink Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 228 
itm Institutionen för tillämpad miljövetenskap  268 
mat Matematiska institutionen  160 
mf Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik 47 
misu Meteorologiska institutionen 107 
mmk Institutionen för material- och miljökemi 419 
nk Institutionen för neurokemi  57 
ok Institutionen för organisk kemi 216 
okc Oskar Klein-centrum för kosmopartikelfysik 215 
se Systemekologiska institutionen 134 
src Stockholm Resilience Centre 138 
wgi Wenner-Grens institut 136 
zoo Zoologiska institutionen 217 

 
Tabell 4. Samhällsvetenskapliga institutioner. Använda förkortningar, motsvarande institutionsnamn samt antal 
publikationer. 
Förkortning Institutionsnamn Antal publikationer 
chess Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa 73 
fe Företagsekonomiska institutionen 38 
isa Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan 44 
ne Nationalekonomiska institutionen 46 
pd Institutionen för pedagogik och didaktik 31 
psy Psykologiska institutionen 204 
soc Sociologiska institutionen 40 
sofi Institutet för social forskning 71 
sorad Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 31 
stress Stressforskningsinstitutet 99 
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