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1. Introduktion 
 
I rapporten Bibliometrisk studie av natur- och samhällsvetenskapliga institutioner vid 
Stockholms universitet, 2005-2007 (NS05-07) redogörs för en bibliometrisk studie, utförd 
under andra halvan av år 2008, av ett antal natur- och samhällsvetenskapliga institutioner vid 
Stockholms universitet (SU). Syftet med studien är att ge insikt i institutionernas 
internationella genomslagskraft, där indikatorn tidskriftsnormerad citeringsgrad tillämpas, 
samt att belysa i vilken utsträckning institutionerna deltagit i publikationer. Föreliggande 
rapport kompletterar NS05-07genom att redovisa utfallet avseende tre nya, relativt NS05-07, 
indikatorer. Dessa indikatorer involverar författarfraktionering: om P är en publikation 
tilldelas en institution, med avseende på P, författarandelen m/n, där m är antalet författare 
(till P) från institutionen och n P:s totala antal författare.1 Dock, om författarandelen skulle bli 
mindre än 1/10 sätts andelen likväl till 1/10. 
 
I NS05-07 redovisas institutionernas tidskriftsnormerade citeringsgrad samt i vilken 
utsträckning dessa deltagit i publikationer. Denna information återges i denna rapport, vilken 
dessutom redovisar institutionernas fraktionerade tidskriftsnormerade citeringsgrad samt i 
vilken utsträckning institutionerna krediteras publikationer. Vidare gäller att samma 
publikationsmängder, som användes i NS05-07, används här: för varje i studien ingående 
institution, (a) en mängd av artiklar, och (b) en mängd, vars element utgörs av artiklarna i den 
förstnämnda mängden plus en eller flera reviews. 
 
Fraktionerad tidskriftsnormerad citeringsgrad, säg JNCRF, för en institution fås fram enligt 
följande. För varje (i studien ingående) publikation P från institutionen multipliceras 
citeringsfrekvensen för P med institutionens författarandel gällande P, varpå produkterna 
summeras. Låt CF vara den resulterande summan. På motsvarande sätt multipliceras, för varje 

                                                 
1 I de fall då en författare uppgett tillhörighet två eller flera institutioner viktas vederbörandes bidrag till 
författarandelen ner efter antalet institutioner författaren angett. 
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publikationen P, referensvärdet2 för P med institutionens författarandel gällande P, varpå 
produkterna summeras. Låt RF vara den resulterande summan. JNCRF för institutionen fås nu 
genom att CF divideras med RF. En formell definition återfinns i Appendix. 
 
I NS05-07 redovisas antalet publikationer en institution deltagit i, och detta antal normerat 
mot totala forskningsintäkter för institutionen. Gällande normeringen dividerades antalet 
publikationer, publicerade under 2005-2007, för given institution med institutionens totala 
forskningsintäkter i svenska kronor för samma period. Kvoten multiplicerades sedan med 
1000000, i syfte att få antalet publikationer per miljon svenska kronor. Föreliggande rapport 
redovisar även antalet fraktionerade publikationer för en institution, och detta antal normerat, 
på det sätt som beskrivs ovan, mot institutionens totala forskningsintäkter. 
 
För datainsamling samt för metodik, som inte beskrivs här, hänvisas läsaren till NS05-07. 
 

2. Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas utfallet för de tre nya indikatorerna. I syfte att underlätta jämförelser 
återges utfallet för tre av de indikatorer (antal publikationer, antal publikationer normerat mot 
totala forskningsintäkter och icke-fraktionerad tidskriftsnormerad citeringsgrad), som 
förekommer i NS05-07. Avsnitt 2.1 gäller naturvetenskapliga institutioner, avsnitt 2.2 
samhällsvetenskapliga. För varje institution (utom Fysikum) används en förkortning som 
beteckning på institutionen. I Appendix listas dessa förkortningar, tillsammans med 
motsvarande fulla institutionsnamn. Vidare gäller att den första förekomsten av en förkortning 
i den löpande texten åtföljs av det fulla institutionsnamnet (inom parenteser). 
 

2.1 Naturvetenskapliga institutioner 
 
I tabellerna 1 (artiklar) och 2 (artiklar+reviews) ges bibliometrisk information gällande 
studiens 20 naturvetenskapliga institutioner. I tabellerna står P för Publikationer, PF för 
fraktionerande publikationer, TFI för Totala forskningsintäkter, och JNCRF för fraktionerad 
tidskriftsnormerad citeringsgrad. Kolumnrubriken ”CPP/JCSm” refererar till icke-fraktionerad 
tidskriftsnormerad citeringsgrad. Som indikeras av rubriken är denna indikator en kvot. CPP 
(Citations Per Publication) divideras med ett förväntat citeringsvärde med avseende på de 
tidskrifter i vilka institutionens publikationer publicerats, JCSm (mean Journal Citation 
Score). En formell definition av denna indikator ges i NS05-07. Båda tabellerna är sorterade 
fallande efter JNCRF. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Det genomsnittliga antalet mottagna citeringar för publikationer av samma typ, publicerade i samma tidskrift 
och under samma år som P. 
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Tabell 1. Bibliometrisk statistik över 20 naturvetenskapliga institutioner vid SU, 2005-2007 (artiklar). 
Institution # P # PF P/TFI PF/TFI CPP/JCSm JNCRF 
OK 263 168,19 2,08 1,33 1,85 2,16 
SE 105 56,99 0,56 0,30 1,46 1,31 
AK 47 26,81 0,66 0,38 1,18 1,23 
GMT 70 34,93 0,62 0,31 1,53 1,20 
MK 70 29,92 1,20 0,51 1,13 1,19 
INK 149 59,82 0,78 0,31 1,27 1,18 
ZOO 203 104,78 1,25 0,64 1,20 1,15 
AST 184 57,48 2,12 0,66 1,37 1,14 
MISU 105 44,73 0,93 0,40 1,37 1,12 
DBB 242 124,22 0,95 0,49 1,02 1,11 
FYSIKUM 359 152,03 1,02 0,43 1,29 1,10 
ITM 193 72,02 0,59 0,22 1,32 1,09 
NK 63 40,38 1,20 0,77 0,94 1,04 
BOT 193 103,61 1,25 0,67 1,06 0,97 
FOOS 345 153,84 1,69 0,75 1,07 0,92 
IGG 136 44,89 0,94 0,31 0,85 0,81 
WGI 120 55,43 0,57 0,26 0,87 0,81 
MSF 34 11,74 3,21 1,11 0,80 0,73 
MAT 106 59,23 1,06 0,59 0,76 0,62 
MF 43 22,82 0,44 0,23 0,54 0,48 
 
Tabell 2. Bibliometrisk statistik över 20 naturvetenskapliga institutioner vid SU, 2005-2007 
(artiklar+reviews). 
Institution # P # PF P/TFI PF/TFI CPP/JCSm JNCRF 
OK 270 172,61 2,14 1,37 1,87 2,13 
SE 120 62,10 0,64 0,33 1,63 1,43 
ITM 204 75,20 0,62 0,23 1,54 1,35 
NK 68 43,88 1,29 0,83 1,21 1,35 
MK 71 30,02 1,22 0,52 1,24 1,21 
GMT 73 37,93 0,65 0,34 1,53 1,19 
AK 48 27,31 0,68 0,38 1,12 1,17 
FYSIKUM 370 158,37 1,05 0,45 1,62 1,17 
INK 161 65,66 0,85 0,35 1,24 1,17 
AST 192 60,88 2,22 0,70 1,37 1,16 
ZOO 216 110,57 1,33 0,68 1,19 1,16 
MISU 108 45,81 0,95 0,40 1,37 1,13 
DBB 266 140,79 1,04 0,55 1,08 1,07 
FOOS 354 158,23 1,73 0,78 1,05 0,91 
BOT 204 108,29 1,33 0,70 0,99 0,88 
WGI 128 61,09 0,61 0,29 0,88 0,86 
IGG 146 49,54 1,01 0,34 0,85 0,82 
MSF 35 12,37 3,30 1,17 0,76 0,65 
MAT 112 62,73 1,12 0,63 0,72 0,61 
MF 51 29,32 0,52 0,30 0,59 0,54 
 
OK (Institutionen för organisk kemi) krediteras störst antal publikationer, d v s har störst antal 
fraktionerade publikationer. Detta gäller oavsett datamängd. OK krediteras 168,19 artiklar och 
172,61 artiklar+reviews (kolumn # PF, tabellerna 1 och 2, respektive). MSF (Medicinsk 
strålningsfysik) har en i relation till de andra institutionerna låg absolut produktivitet med 
avseende på kreditering, med exempelvis 12,37 artiklar+reviews (tabell 2). Man notera att det 
för exempelvis OK:s del är mer fördelaktigt att räkna med fraktionerade publikationer jämfört 
med hela (kolumn # P). 
 
För antal fraktionerade publikationer normerat mot totala forskningsintäkter (kolumn PF/TFI, 
tabellerna 1 och 2) fås ett annat utfall. Dock har OK även här det största värdet, oavsett 
datamängd: 1,33 (1,37) fraktionerade artiklar (artiklar+reviews) per miljon svenska kronor. 
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MSF det näst största värdet, oavsett datamängd, och har i relation till de andra institutionerna 
en stor produktivitet när hänsyn tas till totala forskningsintäkter. FYSIKUM, med ett av de 
största värdena gällande absolut kreditering, oavsett datamängd (kolumn # PF, tabellerna 1 
och 2, respektive), har rangtalet 11 (båda datamängderna) när hänsyn tas till totala 
forskningsintäkter. 
 
Man kan fråga sig i vilken utsträckning antal fraktionerade publikationer normerat mot totala 
forskningsintäkter korrelerar med antal icke-fraktionerade. Ifråga om artiklar+reviews är 
värdet på korrelationskoefficienten r lika med 0,86, en tämligen stark positiv korrelation. 
Denna är tydlig figur 1, där varje punkt representerar en institution. Av figuren framgår att 
korrelationen inte är perfekt, och det spelar roll för institutionernas inbördes ordning vilken av 
de båda indikatorerna som används. 
 

  
Figur 1. PF/TFI och P/TFI för 20 naturvetenskapliga institutioner (r = 0,86).  
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För artiklar och indikatorn fraktionerad tidskriftsnormerad citeringsgrad, JNCRF , har OK det 
största värdet, 2,16, följd av SE (Systemekologiska institutionen), med värdet 1,31 (tabell 1). 
För OK:s del gäller då att värdet i kvotens täljare ligger 116% över värdet i nämnaren, det 
förväntade värdet. Dessa båda institutioner ligger i topp också när det gäller artiklar+reviews 
(tabell 2). Oavsett datamängd har MF (Institutionen för molekylärbiologi och 
funktionsgenomik) det minsta värdet på indikatorn, MAT (Matematiska institutionen) det näst 
minsta och MSF det minsta. För artiklar har MF (MAT, MSF) värdet 0,48 (0,62, 0,73). 
 
I figur 2 visualiseras relationen mellan JNCRF och dess icke-fraktionerade motsvarighet, 
CPP/JCSm, med hänsyn till de 20 institutionerna och datamängden artiklar+reviews. En stark 
positiv korrelation föreligger (r = 0,90). Dock finns flera par av institutioner, där den ena 
institutionen presterar bättre på JNCRF, medan den andra presterar bättre på CPP/JCSm. Ett 
exempel är paret MISU (Meteorologiska institutionen) och NK (Institutionen för neurokemi): 
NK har ett större värde än MISU på JNCRF, medan det omvända gäller CPP/JCSm. AST 
(Institutionen för astronomi) och FYSIKUM förlorar ganska avsevärt på fraktioneringen med 
hänsyn till rangordning (tabell 2, kolumnerna CPP/JCSm och JNCRF). 
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Figur 2. JNCRF och CPP/JCSm för 20 naturvetenskapliga institutioner (r = 0,90). 
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2.2 Samhällsvetenskapliga institutioner 
 
Tabellerna 3 och 4 är strukturerade på samma sätt som tabellerna 1 och 2, men gäller studiens 
sex samhällsvetenskapliga institutioner. Båda tabellerna är sorterade fallande efter JNCRF.  
 
I särklass flest publikationer krediteras PSY (Psykologiska institutionen) , 76,85 artiklar 
(tabell 3) och 83,27 artiklar+reviews (tabell 4). Lägst absolut produktivitet gällande 
kreditering, oavsett datamängd, har ISA (Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan).  
SOFI (Institutet för social forskning) presterar relativt sett bättre, oavsett datamängd, när 
beräkningarna gäller fraktionerade publikationer och inte hela, medan det omvända gäller för 
CHESS (Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa). 
 
Också ifråga om antal fraktionerade publikationer normerat mot totala forskningsintäkter 
(kolumn PF/TFI, tabellerna 3 och 4) har PSY de största värdena. CHESS förbättrar sin relativa 
position när hänsyn tas till totala forskningsintäkter: för båda datamängderna har CHESS det 
näst största värdet. 
 
Tabell 3. Bibliometrisk statistik över sex samhällsvetenskapliga institutioner vid SU, 2005-2007 (artiklar). 
Institution # P # PF P/TFI PF/TFI CPP/JCSm JNCRF 
FE 32 24,92 0,36 0,28 1,07 1,36 
SOFI 42 30,75 0,31 0,23 1,57 1,12 
CHESS 55 23,34 0,82 0,35 1,00 1,04 
PSY 178 76,85 1,41 0,61 1,03 0,87 
SoRAD 32 19,20 0,43 0,26 0,83 0,75 
ISA 37 16,48 0,52 0,23 0,73 0,55 
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Tabell 4. Bibliometrisk statistik över sex samhällsvetenskapliga institutioner vid SU, 2005-2007 
(artiklar+reviews). 
Institution # P # PF P/TFI PF/TFI CPP/JCSm JNCRF 
FE 34 26,92 0,39 0,30 1,44 1,80 
SOFI 45 32,75 0,34 0,24 1,89 1,49 
SoRAD 46 27,98 0,61 0,37 1,32 1,23 
CHESS 58 25,31 0,86 0,38 0,97 1,00 
PSY 189 83,27 1,50 0,66 1,01 0,86 
ISA 41 17,98 0,58 0,25 0,73 0,59 
 
I figur 3 visualiseras relationen mellan PF/TFI och dess icke-fraktionerade motsvarighet, 
P/TFI, avseende artiklar+reviews. En stark positiv korrelation föreligger: värdet på 
koefficienten r är lika med 0,95. De sex institutionerna har samma inbördes ordning över de 
båda indikatorerna, bortsett från att FE (Företagsekonomiska institutionen) och ISA byter 
position när vi går från den ena indikatorn till den andra. 
 

 
Figur 3. PF/TFI och P/TFI för sex samhällsvetenskapliga institutioner (r = 0,95). 
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För artiklar och indikatorn fraktionerad tidskriftsnormerad citeringsgrad, JNCRF , har FE det 
största värdet, 1,36, följd av SOFI, med värdet 1,12 (tabell 3). För FE:s (SOFI:s) del gäller då 
att värdet i kvotens täljare ligger 36% (12%) över värdet i nämnaren, det förväntade värdet. 
Dessa båda institutioner ligger i topp också när det gäller artiklar+reviews (tabell 4). Oavsett 
datamängd har ISA det minsta värdet på indikatorn, 0,55 (artiklar) och 0,59 
(artiklar+reviews). 
 
I figur 4 visualiseras relationen mellan JNCRF och dess icke-fraktionerade motsvarighet, 
CPP/JCSm, med hänsyn till de sex institutionerna och datamängden artiklar+reviews. En 
tämligen stark positiv korrelation föreligger (r = 0,83). Dock gäller att FE och SOFI, liksom 
CHESS och PSY, byter position när vi går från den ena indikatorn till den andra.3 

                                                 
3 För datamängden artiklar och indikatorn CPP/JCSm har SOFI det klart största värdet, 1,57 (tabell 3). Dock 
ligger en mycket högt citerad artikel, relativt sitt referensvärde, bakom det höga värdet. SOFI:s författarandel för 
artikeln ifråga är låg, 0,1. Detta innebär att artikelns betydelse för indikatorvärdet tonas ner när JNCRF tillämpas. 
SOFI:s värde på denna indikator (1,12) ligger klart under FE:s, och inte så högt över värdet för CHESS (tabell 
3). 
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Figur 4. JNCRF och CPP/JCSm för sex samhällsvetenskapliga institutioner (r = 0,83). 
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Appendix Använda förkortningar med motsvarande
institutionsnamn samt definition av fraktionerad
tidskriftsnormerad citeringsgrad 

 
 

Förkortningar 
 
Tabell 5 (6) listar de förkortningar, som i rapporten tillämpas på de naturvetenskapliga 
(samhällsvetenskapliga) institutionerna. 
 
Tabell 5. Naturvetenskapliga institutioner. Använda förkortningar samt motsvarande institutionsnamn. 
Förkortning Institutionsnamn 
AK Institutionen för analytisk kemi 
AST Institutionen för astronomi 
BOT Botaniska institutionen 
DBB Institutionen för biokemi och biofysik 
FOOS Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi 
FYSIKUM Fysikum 
GMT Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi 
IGG Institutionen för geologi och geokemi  
INK Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 
ITM Institutionen för tillämpad miljövetenskap  
MAT Matematiska institutionen  
MF Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik  
MISU Meteorologiska institutionen 
MK Institutionen för miljökemi 
MSF Medicinsk strålningsfysik 
NK Institutionen för neurokemi  
OK Institutionen för organisk kemi 
SE Systemekologiska institutionen 
WGI Wenner-Grens institut 
ZOO Zoologiska institutionen 
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Tabell 6. Samhällsvetenskapliga institutioner. Använda förkortningar samt motsvarande 
institutionsnamn. 
Förkortning Institutionsnamn 
CHESS Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa 
FE Företagsekonomiska institutionen 
ISA Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan 
PSY Psykologiska institutionen 
SOFI Institutet för social forskning 
SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 
 

Fraktionerad tidskriftsnormerad citeringsgrad 
 
Den fraktionerade tidskriftsnormerade citeringsgraden för en enhet, JNCRF, ges av 
 

  (1) 

 
där  är antalet publikationer från enheten,  enhetens författarandel för den i:te 
publikationen,  antalet mottagna citeringar för den i:te publikationen, och  referensvärdet 
för den i:te publikationen (d v s det genomsnittliga antalet mottagna citeringar för 
publikationer av samma typ, publicerade i samma tidskrift och under samma år som den i:te 
publikationen). 
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