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1 Inledning 
 
I föreliggande rapport redogörs för en bibliometrisk studie, utförd under slutet av 2013, av 
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 för 20 naturvetenskapliga och 15 samhällsvetenskapliga institutioner. 
Syftet med studien är att ge insikt i institutionernas internationella genomslagskraft (impact), 
där två olika indikatorer används. Två liknande studier har tidigare utförts av den 
bibliometriska funktionen vid SU.2 
 
Fortsättningen av rapporten är organiserad enligt följande. Data och metoder beskrivs i avsnitt 
2. Resultaten redovisas i avsnitt 3, medan avslutande kommentarer ges i avsnitt 4. 
 
2 Data och metoder 
 
Studiens datakälla är Web of Science (WoS). Endast publikationer av typerna Article och 
Review användes. Publiceringsperioden för studien är 2009-2011. Varje 
naturvetenskaplig/samhällsvetenskaplig institution med minst 20 publikationer från 
publiceringsperioden togs med i studien. Detta gav upphov till 4,638 unika publikationer, med 
motsvarande WoS-ID:n. Uppsättningen WoS-ID:n sändes till Centre for Science and 
Technology Studies (CWTS) vid Leiden-universitetet, Holland. CWTS levererade 
citeringsdata i retur, och data 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%.3 För att erhålla den 
fältnormerade citeringsgraden för en given publikation Pi, vilken tillhör en analysenhet (i vårt 
fall institution) A med n publikationer, divideras först citeringsgraden för Pi med en eller flera 

                                                 
1 http://science.thomsonreuters.com/mjl/. 
2 http://www.sub.su.se/publicera/bibliometri/citeringsstudier.aspx 
3 I denna rapport avser fält och ämne samma sak. 
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förväntade värden (världsmedelvärden) med avseende på de ämneskategorier till vilka Pi hör 
(till vilka Pi:s tidskrift tilldelats, jfr föregående avsnitt), där hänsyn tas till publiceringsår.4 En 
given kvot viktas sedan efter andelen av Pi som tillhör den motsvarande ämneskategorin. De 
viktade kvoterna summeras, vilket ger den fältnormerade citeringsgraden för Pi. 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 
jämförs med den förväntade andelen, 0,1. Följande görs för att få fram indikatorvärdet för A: 
 

1. För en given A-publikation Pi, och för varje ämneskategori Pi tillhör, beräknas den 
andel av Pi med vilken Pi tilldelas till de 10% högst citerade publikationerna i 
ämneskategorin, där hänsyn tas till publiceringsår. Denna andel multipliceras med den 
andel av Pi, som tillhör ämneskategorin. Produkterna, en för varje ämneskategori Pi 
tillhör, summeras, vilket ger Pi:s bidrag till de 10% högst citerade publikationerna. 

2. Summan av de n A-publikationernas bidrag divideras med n, antalet publikationer för 
A. Låt resultatet vara p. 

3. p divideras med den förväntade andelen, 0,1. Resultatet av den denna division 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. 
 
Den andel av en publikation Pi som tillhör en viss ämneskategori är normalt lika med 1/qi, där 
qi är antalet ämneskategorier till vilka Pi:s tidskrift tilldelats. Dock, om tidskriften tilldelats 
kategorin Multidisciplinary Sciences tas kategorierna för Pi fram proportionellt på basis av 
ämneskategorierna för Pi:s citerade referenser (de referenser vars motsvarande publikationer 
täcks av WoS). 
 
I appendix A ges formella definitioner av de båda indikatorerna. 
 
För båda indikatorerna utfördes två analyser. I den ena inkluderades självciteringar, medan 
sådana exkluderades i den andra analysen. Den definition av självcitering som används i detta 
arbete är följande: en självcitering föreligger med avseende på en publikation P och en 
publikation P’, som citeras av P, om P och P’ har minst en gemensam författare. 
 
För att utvärdera stabiliteten hos indikatorvärden användes subsampling, en teknik som kan 
användas när varken populationsinferens eller kausal inferens är tillämpligt. 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 

                                                 
4 CWTS skiljer inte längre mellan publikationstyperna Article och Review vid beräkning av förväntade värden 
(eller vid beräkning av värden på indikatorn Top-10%). Såväl en publikation av typen Article som en publikation 
av typen Review jämförs med publikationer av båda typerna. Det skäl till icke-särskiljande CWTS angett till 
författaren till denna rapport är att man har goda skäl att anta att de tilldelningar av publikationer till 
publikationstyper, vilka utförs av Thomson Reuters, är diskutabla. 
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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. I avsnitt 3.3. jämförs inklusion och exklusion av 
självciteringar med avseende på korrelation. 
 
För varje institution (utom Fysikum) används en förkortning som beteckning på institutionen. 
I Appendix C 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). 
 
3.1 Naturvetenskapliga institutioner 
 
3.1.1 Inklusion av självciteringar 
 
Störst observerat värde på indikatorn genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad har okc (Oskar 
Klein-centrum för kosmopartikelfysik), 3,72, följd av fysikum och src (Stockholm Resilience 
Centre), 3,39 och 2,92, respektive (figur 1; tabell 1).5 I genomsnitt har därmed 
publikationerna för okc och fysikum fältnormerade citeringsgrader, vilka överstiger det 
förväntade värdet med över 200%. Samtliga institutioner har ett indikatorvärde större än 1. 
När hänsyn tas till stabilitetsintervallen gäller att de observerade indikatorvärdena för okc, 
fysikum och src är substantiellt större än värdena för de andra 17 institutionerna: nedre 
gränsen för institutionernas tre intervall är större än övre gränsen för de andra institutionernas 
intervall. ast (Institutionen för astronomi) och itm (Institutionen för tillämpad miljövetenskap) 
har observerade indikatorvärden substantiellt större än värdena för 15 av de 20 institutionerna. 
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. 
 

                                                 
5 I tabellerna 1-4 står ng står för nedre gräns, ög för övre gräns. 
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Figur 1. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad för 20 naturvetenskapliga institutioner. Institutionsrankning 
och 90%-stabilitetsintervall. Självciteringar inkluderade. 
 
Även gällande indikatorn Top-10% har okc det största observerade värdet, 4,09 (figur 2; 
tabell 1). okc:s andel publikationer bland de 10% högst citerade överstiger här den förväntade 
andelen med över 300%. 19 av institutionerna har ett indikatorvärde större än 1. Med 
avseende på stabilitetsintervall gäller, även här, att okc:s, src:s och fysikums observerade 
indikatorvärden är substantiellt större än värdena för de andra 17 institutionerna. 17 av 
institutionerna har ett indikatorvärde som ligger substantiellt över 1, två färre jämfört med 
utfallet för genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad. 
 

 
 
Figur 2. Top-10% för 20 naturvetenskapliga institutioner. Institutionsrankning och 90%-stabilitetsintervall. 
Självciteringar inkluderade. 
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Tabell 1. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och Top-10% för 20 naturvetenskapliga institutioner. 
Självciteringar inkluderade. 
 Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad Top-10% 
Institution Observerat värde Rank ng ög Observerat värde Rank ng ög 
ak 1,34 5,0 1,20 1,43 1,81 11,0 1,56 2,00 
ast 2,35 16,0 2,20 2,46 2,47 16,0 2,35 2,59 
bot 1,07 2,0 1,02 1,11 0,99 1,0 0,87 1,09 
dbb 1,69 13,0 1,30 1,78 1,45 6,0 1,34 1,56 
fysikum 3,39 19,0 2,73 3,55 3,10 18,0 3,01 3,20 
gmt 1,48 8,0 1,32 1,56 2,02 13,0 1,79 2,24 
igv 1,54 10,0 1,40 1,61 1,41 4,0 1,27 1,53 
ink 1,83 15,0 1,72 1,90 2,37 15,0 2,22 2,52 
itm 2,44 17,0 2,25 2,56 2,65 17,0 2,51 2,78 
mat 1,05 1,0 0,98 1,10 1,02 2,0 0,89 1,13 
mf 1,19 3,5 1,11 1,25 1,03 3,0 0,81 1,14 
misu 1,82 14,0 1,42 1,94 1,64 10,0 1,44 1,81 
mmk 1,47 7,0 1,40 1,52 1,56 7,5 1,46 1,65 
nk 1,19 3,5 1,09 1,27 1,56 7,5 1,27 1,74 
ok 1,51 9,0 1,43 1,57 1,44 5,0 1,31 1,55 
okc 3,72 20,0 3,54 3,87 4,09 20,0 3,96 4,22 
se 1,55 11,5 1,47 1,62 2,09 14,0 1,89 2,24 
src 2,92 18,0 2,67 3,06 3,89 19,0 3,70 4,07 
wgi 1,55 11,5 1,43 1,65 1,83 12,0 1,64 1,98 
zoo 1,41 6,0 1,34 1,47 1,59 9,0 1,45 1,70 

 
3.1.2 Exklusion av självciteringar 
 
För genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad, och när självciteringar exkluderas, har okc, 
fysikum och src de största observerade indikatorvärdena, 3,37, 3,18 och 2,98, respektive 
(figur 3; tabell 2), i likhet med fallet då självciteringar inkluderas för samma indikator. 
Samtliga institutioner har ett indikatorvärde större än 1. Gällande stabilitetsintervall är de 
observerade indikatorvärdena för okc, fysikum, src och itm substantiellt större än värdena för 
de andra 16 institutionerna. 17 av institutionerna har ett indikatorvärde som ligger 
substantiellt över 1, två färre jämfört med motsvarande utfall vid inklusion av självciteringar. 
 

 
 
Figur 3. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad för 20 naturvetenskapliga institutioner. Institutionsrankning 
och 90%-stabilitetsintervall. Självciteringar exkluderade. 
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För indikatorn Top-10% har src det största observerade indikatorvärdet, 3,50 (figur 4; tabell 
2). För denna indikator gynnar exklusion av självciteringar exempelvis se (Systemekologiska 
institutionen), som här har det fjärde största värdet, 2,17, och ok (Institutionen för organisk 
kemi). 19 av institutionerna har ett indikatorvärde större än 1. Avseende stabilitetsintervall är 
de observerade indikatorvärdena för src, okc, och fysikum substantiellt större än värdena för 
de andra 17 institutionerna, i likhet med motsvarande utfall vid inklusion av självciteringar. 
18 av institutionerna har ett indikatorvärde som ligger substantiellt över 1. 
 

 
 
Figur 4. Top-10% för 20 naturvetenskapliga institutioner. Institutionsrankning och 90%-stabilitetsintervall. 
Självciteringar exkluderade. 
 
Tabell 2. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och Top-10% för 20 naturvetenskapliga institutioner. 
Självciteringar exkluderade. 
 Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad Top-10% 
Institution Observerat värde Rank ng ög Observerat värde Rank ng ög 
ak 1,43 6,0 1,27 1,53 1,75 12,5 1,45 1,93 
ast 1,81 16,0 1,67 1,90 1,75 12,5 1,64 1,85 
bot 1,02 1,0 0,98 1,06 0,98 1,0 0,86 1,09 
dbb 1,77 15,0 1,30 1,87 1,46 6,0 1,34 1,57 
fysikum 3,18 19,0 2,36 3,36 2,64 18,0 2,55 2,73 
gmt 1,56 9,0 1,38 1,66 2,07 15,0 1,84 2,28 
igv 1,60 12,0 1,42 1,69 1,60 8,0 1,45 1,72 
ink 1,62 13,0 1,48 1,70 1,88 14,0 1,73 2,01 
itm 2,24 17,0 2,02 2,36 2,08 16,0 1,95 2,20 
mat 1,08 3,0 0,99 1,14 1,15 2,0 1,01 1,27 
mf 1,19 4,0 1,11 1,26 1,41 5,0 1,14 1,55 
misu 1,73 14,0 1,22 1,85 1,32 4,0 1,17 1,47 
mmk 1,48 7,0 1,40 1,53 1,69 9,0 1,59 1,79 
nk 1,03 2,0 0,94 1,10 1,17 3,0 0,95 1,31 
ok 1,56 9,0 1,47 1,63 1,72 10,5 1,58 1,84 
okc 3,37 20,0 3,16 3,52 3,41 19,0 3,28 3,54 
se 1,56 9,0 1,47 1,64 2,17 17,0 1,98 2,33 
src 2,98 18,0 2,67 3,14 3,50 20,0 3,32 3,67 
wgi 1,58 11,0 1,44 1,68 1,72 10,5 1,53 1,89 
zoo 1,39 5,0 1,30 1,46 1,56 7,0 1,43 1,68 
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3.2 Samhällsvetenskapliga institutioner 
 
3.2.1 Inklusion av självciteringar 
 
Störst observerat värde på genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad har iies (Institutet för 
internationell ekonomi), 1,96, följd av sofi (Institutet för social forskning) och sv 
(Statsvetenskapliga institutionen), 1,80 och 1,62, respektive (figur 5; tabell 3). I genomsnitt 
har därmed publikationerna för iies en fältnormerad citeringsgrad, som överstiger det 
förväntade värdet med 96%. Åtta av de 15 institutionerna har ett indikatorvärde mindre än 1. 
Gällande stabilitetsintervall skiljer sig inte iies substantiellt från sofi eller sv, men från 
resterande 12 institutioner. Sju av institutionerna har ett indikatorvärde som ligger 
substantiellt över 1, medan sex institutioner har ett värde som ligger substantiellt under 1. 
 

 
 
Figur 5. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad för 15 samhällsvetenskapliga institutioner. 
Institutionsrankning och 90%-stabilitetsintervall. Självciteringar inkluderade. 
 
Även på indikatorn Top-10% har iies det största observerade värdet (2,94), följd av sv, soc 
(Sociologiska institutionen) och stress (Stressforskningsinstitutet) (figur 6; tabell 3). iies:s 
andel publikationer bland de 10% högst citerade överstiger därmed den förväntade andelen 
med nära 200%. Nio av de 15 institutionerna har ett indikatorvärde större än 1. För 
stabilitetsintervall gäller att iies skiljer sig substantiellt från de övriga institutionerna. Fem av 
institutionerna har ett indikatorvärde som ligger substantiellt över 1, medan sex institutioner 
har ett värde som ligger substantiellt under 1. 
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Figur 6. Top-10% för 15 samhällsvetenskapliga institutioner. Institutionsrankning och 90%-stabilitetsintervall. 
Självciteringar inkluderade. 
 
Tabell 3. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och Top-10% för 15 samhällsvetenskapliga institutioner. 
Självciteringar inkluderade. 
 Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad Top-10% 
Institution Observerat värde Rank ng ög Observerat värde Rank ng ög 
chess 1,24 10,0 1,13 1,32 1,19 9,0 0,93 1,33 
dsv 0,53 1,0 0,46 0,59 0,00 1,0 0,00 0,00 
fe 0,97 7,0 0,59 1,07 0,61 4,0 0,38 0,69 
iies 1,96 15,0 1,73 2,14 2,94 15,0 2,52 3,31 
isa 1,23 9,0 1,10 1,34 1,19 9,0 0,83 1,33 
kg 0,82 2,0 0,64 0,91 0,50 3,0 0,02 0,55 
ne 0,83 3,0 0,74 0,90 0,74 5,0 0,47 0,82 
pd 0,89 6,0 0,77 0,97 0,82 6,0 0,58 0,89 
psy 0,99 8,0 0,94 1,04 1,05 7,0 0,95 1,15 
soc 1,56 12,0 1,41 1,68 1,95 13,0 1,61 2,17 
sofi 1,80 14,0 1,32 1,94 1,31 11,0 1,05 1,47 
sorad 0,87 4,5 0,81 0,92 0,19 2,0 0,08 0,20 
stat 0,87 4,5 0,69 0,96 1,19 9,0 0,79 1,32 
stress 1,53 11,0 1,40 1,61 1,93 12,0 1,73 2,14 
sv 1,62 13,0 1,39 1,77 2,18 14,0 1,85 2,37 

 
3.2.2 Exklusion av självciteringar 
 
För genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad, och när självciteringar exkluderas, har samma 
fem institutioner de största observerade indikatorvärdena, jämfört med motsvarande utfall vid 
inklusion av självciteringar (figur 7; tabell 4). iies har det största värdet, följd av sofi (2,13 
och 1,99, respektive). Åtta av de 15 institutionerna har ett indikatorvärde större än 1. Gällande 
stabilitetsintervall är det observerade indikatorvärdet för iies substantiellt större än värdena för 
12 av de andra institutionerna. Sju av institutionerna har ett indikatorvärde som ligger 
substantiellt över 1, medan sex institutioner har ett värde som ligger substantiellt under 1. I 
båda fallen rör det sig om samma institutioner som ifråga om motsvarande utfall vid inklusion 
av självciteringar. 
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Figur 7. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad för 15 samhällsvetenskapliga institutioner. 
Institutionsrankning och 90%-stabilitetsintervall. Självciteringar exkluderade. 
 
iies har det största observerade värdet på Top-10% (2,59) följd av soc och sv (figur 8; tabell 
4). Åtta av institutionerna har ett indikatorvärde större än 1, jämfört med nio institutioner vid 
motsvarande utfall vid inklusion av självciteringar. Avseende stabilitetsintervall är det 
observerade indikatorvärdet för iies substantiellt större än värdena för 13 av de andra 
institutionerna. Sju institutioner har ett indikatorvärde som ligger substantiellt över 1, två fler 
jämfört med motsvarande utfall vid inklusion av självciteringar, medan sju institutioner har ett 
värde som ligger substantiellt under 1. Man kan notera att det observerade indikatorvärdet för 
stat (Statistiska institutionen) är substantiellt mindre än 1, vilket inte gäller motsvarande värde 
vid inklusion av självciteringar. 
 

 
Figur 8. Top-10% för 15 samhällsvetenskapliga institutioner. Institutionsrankning och 90%-stabilitetsintervall. 
Självciteringar exkluderade. 
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Tabell 4. Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och Top-10% för 15 samhällsvetenskapliga institutioner. 
Självciteringar exkluderade. 
 Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad Top-10% 
Institution Observerat värde Rank ng ög Observerat värde Rank ng ög 
chess 1,32 10,0 1,18 1,40 1,36 9,0 1,13 1,52 
dsv 0,56 1,0 0,49 0,61 0,00 1,0 0,00 0,00 
fe 1,11 8,0 0,64 1,23 0,65 5,0 0,42 0,74 
iies 2,13 15,0 1,89 2,32 2,59 15,0 2,25 2,91 
isa 1,26 9,0 1,11 1,37 1,52 11,0 1,21 1,71 
kg 0,75 2,0 0,62 0,82 0,63 4,0 0,19 0,70 
ne 0,82 4,0 0,71 0,89 0,84 7,0 0,48 0,94 
pd 0,83 5,5 0,69 0,91 0,61 3,0 0,36 0,67 
psy 0,97 7,0 0,91 1,01 1,04 8,0 0,93 1,14 
soc 1,71 12,0 1,53 1,85 2,20 14,0 1,90 2,45 
sofi 1,99 14,0 1,42 2,16 1,66 12,0 1,42 1,86 
sorad 0,83 5,5 0,77 0,88 0,12 2,0 0,02 0,13 
stat 0,79 3,0 0,61 0,87 0,72 6,0 0,27 0,80 
stress 1,41 11,0 1,28 1,49 1,46 10,0 1,26 1,62 
sv 1,75 13,0 1,44 1,91 2,02 13,0 1,75 2,21 

 
3.3 Inklusion och exklusion av självciteringar – korrelation 
 
Tabell 5 rapporterar korrelationsvärden för rangordningar i den analys där självciteringar 
räknas och motsvarande rangordningar i den analys där sådana citeringar inte räknas (i 
tabellen står ”gfcg” för ”genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad”). Som mått på korrelation 
användes Kendall’s tau. För tre av de fyra jämförelserna är korrelationsvärdet stort (stor 
överensstämmelse mellan rangordningarna).  
 
Tabell 5. Korrelationsvärden (Kendall’s tau) för rangordningar avseende inklusion och exklusion av 
självciteringar. 
 Naturvetenskapliga inst. Samhällsvetenskapliga inst. 
gfcg (inkl) – gfcg (exkl)  0,90 0,95 
Top-10% (inkl) – Top-10% (exkl) 0,74 0,83 

 
För den fjärde jämförelsen, som gäller Top-10% och naturvetenskapliga institutioner, är 
korrelationsvärdet mindre, 0,74. Flera skiften i rank kan observeras för denna fjärde 
jämförelse, vilket indikeras i avsnitt 3.1.2 ovan. Exempelvis har ast rank 16 när självciteringar 
inkluderas (figur 2; tabell 1), medan motsvarande värde vid exklusion av självciteringar är 
12,5 (figur 4; tabell 2). Den relativa prestationen för ast, avseende Top-10%, är därmed sämre 
när självciteringar exkluderas. Figur 9 visualiserar korrelationen mellan de indikatorvärden, 
vilka motsvarar jämförelsen ifråga. 
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Figur 9. Korrelation mellan Top-10% (inkl) och Top-10% (exkl) för de naturvetenskapliga institutionerna. 
 
Även om skiften i rank kan observeras gäller, för varje jämförelse (av de fyra) och för varje i 
jämförelsen inblandad institution, att ingen substantiell skillnad i rank föreligger för 
institutionen. Den definition av substantiell vi här använder baseras på stabilitetsbegreppet (jfr 
avsnitt 2 ovan). Definitionen ges i Appendix B, och den intresserade läsaren hänvisas dit. 
 
4 Avslutande kommentarer 
 
Vi har studerat 20 naturvetenskapliga och 15 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 CWTS. Två 
indikatorer användes: genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad och Top-10%, och 
genomslagskraften analyserades både vid inklusion och vid exklusion av självciteringar. 
Vidare utvärderades stabiliteten hos observerade indikatorvärden med hjälp av subsampling. 
 
För de naturvetenskapliga institutionerna visar resultatet, oavsett om fokus ligger på 
observerade indikatorvärden eller stabilitetsintervall, och oavsett om självciteringar inkluderas 
eller exkluderas, att den internationella genomslagskraften är mycket stark. Med avseende på 
de samhällsvetenskapliga institutionerna kan man exempelvis framhålla att iies har 
observerade indikatorvärden substantiellt större än 2 (1,5) för Top-10% (genomsnittlig 
fältnormerad citeringsgrad), oavsett om självciteringar inkluderas eller exkluderas. 
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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 (som är av endera av publikationstyperna 
Article och Review), och låt iq  ( ic  ) vara antalet ämneskategorier (citeringsgraden) för den 

:tei  publikationen. Låt iqb vara andelen av den :tei publikationen som tillhör den :teq

ämneskategorin. 
 
Den genomsnittliga fältnormerade citeringsgraden för A  ges av 
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där iqm  är antalet publikationer, med samma publiceringsår som den i:te publikationen för A 

och av någon av publikationstyperna Article och Review, i iqC , och jc  ( jqb¢ ) citeringsgraden 

för den :tej  av dessa publikationer (andelen av den :tej  av dessa publikationer som tillhör 
den :teq ämneskategorin). 
 
Top-10% för A  ges av 
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där ic
iqy  ( 1ic

iqy
+ ) är andelen publikationer – med avseende på den citeringsfördelning, vilken 

gäller publikationer med samma publiceringsår som den i:te publikationen för A, av någon av 
publikationstyperna Article och Review samt tillhörande iqC – med mindre än ic  ( 1ic + ) 

citeringar. 1 1max( max(0.9, ), 0) /i i i ic c c c
iq iq iq iqy y y y+ +- -  är den andel av den i:te publikationen 

med vilken publikationen tilldelas de 10% mest citerade publikationerna. Observera att denna 
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andel viktas av iqb , d v s av andelen av publikationen som tillhör den :teq ämneskategorin. 

Det ovan beskrivna angreppssättet att tilldela andelar av publikationer till de (exempelvis) 
10% mest citerade publikationerna beskrivs och diskuteras av Waltman & Schreiber (2013). 
 
Appendix B Skillnader i rank 
 
Låt Na vara mängden av de naturvetenskapliga institutionerna, och Sa vara mängden av de 
samhällsvetenskapliga institutionerna. Låt den minimala ranken (min) för en institution 
tillhörande M, där M = Na eller M = Sa, med avseende på en given indikator (genomsnittlig 
fältnormerad citeringsgrad eller Top-10%) och ett givet angreppssätt (inklusion eller 
exklusion av självciteringar) vara lika med den rank institutionen har då vi (a) sätter 
institutionens indikatorvärde till dess stabilitetsintervalls nedre gräns, och (b) låter 
indikatorvärdet för varje annan institution i M vara lika med dess stabilitetsintervalls övre 
gräns. Vi definierar den maximala ranken (max) för en institution på analogt sätt. 
 
I de fall två eller flera institutioner i M har samma värde på en given indikator för ett givet 
angreppssätt låter vi i denna studie ranken för dessa institutioner vara lika med medelvärdet 
över de konsekutiva heltal, vilka motsvarar indikatorvärdet (vi förutsätter att indikatorvärdena 
är ordnade stigande efter storlek). Därmed har vi, för varje institution i M, med avseende på 
en given indikator och ett givet angreppssätt, ett rankintervall: 
 

  [min, max] : {0,1,2, }, (min 2) (max 2)
2

n
n n

ì üï ïï ï= Î ´ £ £ ´í ýï ïï ïî þ
    (3) 

Vi säger nu att ranken, för en given institution i M med avseende på en given indikator, skiljer 
sig substantiellt mellan de båda angreppssätten om och endast om de båda motsvarande 
rankmängderna inte har någon gemensam rank (Colliander & Ahlgren, 2011).  
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Appendix C Förkortningar, motsvarande institutionsnamn samt antal publikationer 
 
Tabell 6 (7) listar de förkortningar, som i rapporten tillämpas på de naturvetenskapliga 
(samhällsvetenskapliga) institutionerna. 
 
Tabell 6. Naturvetenskapliga institutioner. Använda förkortningar, motsvarande institutionsnamn samt antal 
publikationer. 
Förkortning Institutionsnamn Antal publikationer 
ak Institutionen för analytisk kemi 63 
ast Institutionen för astronomi 369 
bot Botaniska institutionen 192 
dbb Institutionen för biokemi och biofysik 278 
fysikum Fysikum 691 
gmt Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi 108 
igv Institutionen för geologiska vetenskaper 191 
ink Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 226 
itm Institutionen för tillämpad miljövetenskap  283 
mat Matematiska institutionen  163 
mf Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik 53 
misu Meteorologiska institutionen 114 
mmk Institutionen för material- och miljökemi 393 
nk Institutionen för neurokemi  65 
ok Institutionen för organisk kemi 234 
okc Oskar Klein-centrum för kosmopartikelfysik 398 
se Systemekologiska institutionen 131 
src Stockholm Resilience Centre 184 
wgi Wenner-Grens institut 133 
zoo Zoologiska institutionen 226 

 
Tabell 7. Samhällsvetenskapliga institutioner. Använda förkortningar, motsvarande institutionsnamn samt antal 
publikationer. 
Förkortning Institutionsnamn Antal publikationer 
chess Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa 85 
dsv Institutionen för data- och systemvetenskap 23 
fe Företagsekonomiska institutionen 36 
iies Institutet för internationell ekonomi 36 
isa Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan 45 
kg Kulturgeografiska institutionen 21 
ne Nationalekonomiska institutionen 48 
pd Institutionen för pedagogik och didaktik 35 
psy Psykologiska institutionen 229 
soc Sociologiska institutionen 59 
sofi Institutet för social forskning 76 
sorad Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 44 
stat Statistiska institutionen 21 
stress Stressforskningsinstitutet 109 
sv Statsvetenskapliga institutionen 24 
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