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Inledning 
 
Vid Bert Bolin Centre for Climate Research (BBCC) bedrivs forskning om kritiska processer 
i klimatsystemet. BBCC är ett samarbete mellan sex organisationer. Fyra av dessa är 
institutioner vid Stockholms universitet – Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV), 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK), Institutionen för tillämpad 
miljövetenskap (ITM) samt Meteorologiska institutionen (MISU) – medan övriga två 
organisationer är Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI). 
 
Vi rapporterar här en studie, beställd av BBCC, av det interna samarbetet vid BBCC, där 
samarbete avser sampublicering. Studien gäller sampublicering på två aggregationsnivåer: 
författare och organisation. Analysenheterna utgörs dels av författare (forskare) kopplade till 
BBCC, dels av de ovan nämnda sex organisationerna. Syftet med studien är att undersöka 
sampubliceringen mellan enheterna avseende de båda publiceringsåren 2010 och 2013. 
 
En liknande studie av sampubliceringen vid BBCC utfördes år 2011, och den motsvarande 
rapporten finns publicerad på webbplatsen för den bibliometriska funktionen vid Stockholms 
universitet.1 
 
Data och metoder 
 
Från BBCC levererades listor gällande BBCC-publikationer från de båda publiceringsåren 
2010 och 2013. Samtliga publikationer i listorna, och registrerade i Web of Science, 
identifierades. Varje identifierad publikation, av någon av de båda dokumenttyperna article 
och review, hämtades från Web of Science. Detta resulterade i 151 publikationer för år 2010 
och 208 publikationer för år 2013. Av de 151 2010-publikationerna kunde 146 kopplas till 
BBCC, medan motsvarande värde för 2013-publikationerna är 197. Därmed ingår 146 (197) 
publikationer från publiceringsåret 2010 (2013) i studien. Observera dock att såväl KTH som 
SMHI kom att kopplas till BBCC senare än år 2010. Dessa båda organisationer ingår därför 
inte i den delanalys, som gäller år 2010. 
 

                                                 
1 http://www.sub.su.se/start/publicera/bibliometri/samarbetsstudier.aspx 
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Bibliografisk data från Web of Science bearbetades av olika program i syfte att få fram fyra 
listor, två per publiceringsår. En lista för aggregationsnivån författare innehåller för varje 
publikation de (unika) författarnamn, vilka gäller publikationens BBCC-författare. En lista för 
aggregationsnivån organisation innehåller för varje publikation (unika) representationer i form 
av korta organisationsnamn av de BBCC-organisationer, vilka medverkar i publikationen. På 
basis av listorna beräknades i vilken utsträckning par av enheter sampublicerar. 
 
Två författare, X och Y, sampublicerar med avseende på en publikation P om både X och Y 
finns bland P:s författare. Två organisationer, X och Y, sampublicerar med avseende på P om 
minst 1 författare från X och minst 1 författare från Y finns bland P:s författare. 
Sampubliceringsfrekvensen för två enheter (författare eller organisationer) X och Y, gällande 
en publikationsmängd D, är antalet publikationer P i D sådana att X och Y sampublicerar med 
avseende på P. Det gäller uppenbarligen att den högre aggregationsnivån, organisation, inte är 
oberoende av nivån författare. Två författare, tillhörande två olika organisationer, vilka ökar 
sin sampubliceringsfrekvens från år 1 till år 2, ger ett större bidrag år 2 till 
sampubliceringsfrekvensen år 2 för de båda organisationerna jämfört med år 1. 
 
Sampubliceringsfrekvenser gällande en viss tidsperiod är relaterade till antalet publikationer 
för tidsperioden. En ökning av sampubliceringsfrekvensen för två enheter från år 1 till år 2 
skulle kunna förklaras av att antalet publikationer är större år 2, och inte av en ökad 
samarbetsbenägenhet. I syfte att kontrollera för inverkan av antalet publikationer beräknades 
normerade sampubliceringsfrekvenser. Vi definierar den normerade 
sampubliceringsfrekvensen för två enheter (författare eller organisationer), X och Y, gällande 
en publikationsmängd D, som sampubliceringsfrekvensen för X och Y (gällande D), dividerad 
med antalet publikationer i D. 
 
För en given nivå beräknades normerade sampubliceringsfrekvenser för par av nivåns enheter. 
Också enskilda publiceringsfrekvenser för enheterna beräknades, där denna frekvens för en 
given enhet är antalet publikationer, gällande en publikationsmängd D, i vilka enheten 
representeras bland publikationens författare. Även de enskilda publiceringsfrekvenserna 
dividerades med antalet publikationer i D. En resulterande kvot ger andelen publikationer i D 
i vilka enheten medverkar. 
 
Beräkningar gjordes separat för de båda publiceringsåren. För att visualisera utfallet används 
viktade nätverk, där noderna representerar enheter och där en länk mellan två noder indikerar 
sampublicering med avseende på de båda inblandade enheterna. Nätverken skapades av 
programmet Pajek (Kamada Kawai-algoritmen). 
 
För få en uppfattning om graden av sampublicering år 2010 jämfört med år 2013 användes 
indikatorn genomsnittlig2 justerad nodstyrka. Nodstyrka är en generalisering av måttet 
nodgrad, vilket kan tillämpas på noder i icke-viktade nätverk.3 Nodstyrkan för en given nod i 
(i vårt fall en BBCC-enhet) är summan av länkvikter med avseende på de länkar, vilka 
förbinder i och en annan nod. En BBCC-enhet på en viss aggregationsnivå har en länk till en 
annan BBCC-enhet, på samma aggregationsnivå, med avseende på ett visst år, om 
sampubliceringsfrekvensen för de båda enheterna är större än 0 för året ifråga. Länkvikten är 
här sampubliceringsfrekvensen för de båda enheterna och för året. Nodstyrkan för en BBCC-
enhet är då summan av sampubliceringsfrekvenser med avseende på de länkar, vilka förbinder 
BBCC-enheten och en annan BBCC-enhet. Vi definierar nu den justerade nodstyrkan för en 
                                                 
2 Med ”genomsnittlig” avses aritmetiskt medelvärde. 
3 Nodgraden för en given nod i definieras som antalet noder j sådana att i har en länk till j. 
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BBCC-enhet som summan av normerade sampubliceringsfrekvenser med avseende på de 
länkar, vilka förbinder BBCC-enheten och en annan BBCC-enhet.4 
 
Normerade sampubliceringsfrekvenser multiplicerades med 100, vilket ger värden i intervallet 
[0, 100], innan justerad nodstyrka beräknades. Även andelen publikationer en viss enhet 
medverkar i multiplicerades med 100. 
 
Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av studien. För nätverken i figurerna 2, 3, 5 och 6 gäller 
följande: 
 

(a) Noderna representerar BBCC-enheter. 
(b) En nods storlek avspeglar procent publikationer den motsvarande enheten medverkar i 

gällande nätverkets publiceringsår. 
(c) Noderna är uppmärkta med motsvarande enhets namn.  
(d) En länks bredd avspeglar de båda inblandade enheternas normerade 

sampubliceringsfrekvens (multiplicerad med 100). 
 
Författarnivå 
 
För nätverken i detta avsnitt (figur 2 och 3) gäller att noderna för författare, vilka tillhör en 
och samma BBCC-organisation, har samma färg. Organisationerna associeras med färger 
enligt följande (observera dock att varken KTK eller SMHI är representerat i figur 2, som 
gäller år 2010): 
 

 IGV: gult. 
 INK: grönt. 
 ITM: rött. 
 KTH: blått. 
 MISU: rosa. 
 SMHI: orange. 

 
Den genomsnittliga justerade nodstyrkan är mindre år 2013 jämfört med år 2010. 
Indikatorvärdena är 2,47 och 3,88, respektive (figur 1). Utfallet innebär exempelvis att en 
BBCC-författare i genomsnitt har en sammanlagd normerad sampubliceringsfrekvens på 2,47 
gällande publikationsmängden för år 2013. Nätverket i figur 2 (år 2010) har 13 noder med en 
justerad nodstyrka större än 10, medan motsvarande värde för nätverket i figur 3 (år 2013) är 
2. Andelen noder med styrkan 0, d v s noder sådana att deras författare inte sampublicerar 
med någon annan av nätverkets författare, är dessutom något större i det sistnämnda 
nätverket. Nätverket för år 2010 innehåller den nod med störst justerad nodstyrka (noden 
”Jakobsson, M”, med styrkan 21,92). 
 

                                                 
4 Genomsnittlig justerad nodstyrka antar värden i intervallet [0, k – 1], där k är antalet enheter i nätverket. Värdet 
k – 1 fås om och endast om varje enhet medverkar i varje publikation. 
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Figur 1. Genomsnittlig justerad nodstyrka för publiceringsåren 2010 och 2013. Aggregationsnivå: författare. 
 

 

Figur 2. Sampubliceringsnätverk med BBCC-författare som noder. Publiceringsår: 2010. Antal noder = 131. 
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Figur 3. Sampubliceringsnätverk med BBCC-författare som noder. Publiceringsår: 2013. Antal noder = 197. 
 
I tabell 1 redovisas justerad nodstyrka samt nodstyrka (sammanlagd sampubliceringsfrekvens) 
för de 20 författare, vilka har störst justerad nodstyrka för år 2013. Författarna är sorterade 
fallande efter justerad nodstyrka. Tabellen innehåller även de 20 författarnas värden för år 
2010. Av de fyra av tabellens författare, som inte förekommer i den delanalys som gäller år 
2010, associeras tre med KTH och den fjärde med SMHI (de fyra motsvarande raderna i 
tabellen har bindestreck i kolumnerna för år 2010). 
 
Tabell 1. Justerad nodstyrka samt nodstyrka för publiceringsåren 2010 och 2013 och avseende de 20 författare 
med störst justerad nodstyrka för år 2013. 
Författare 2010 2013 
 Justerad nodstyrka Nodstyrka Justerad nodstyrka Nodstyrka 
Leck, C 3,42 5 12,69 25 
Gustafsson, O 10,96 16 10,66 21 
Nilsson, D 11,64 17 9,14 18 
Hede, T 0,68 1 8,63 17 
Tu, Y - - 8,63 17 
Agren, H - - 8,63 17 
Destouni, G 15,75 23 8,63 17 
Tjernstrom, M 2,05 3 8,12 16 
Martensson, E 8,90 13 8,12 16 
Ekman, A 0,68 1 7,61 15 
Svensson, G 2,05 3 7,61 15 
Stroeven, A 4,79 7 7,11 14 
Strom, J 0,00 0 7,11 14 
Kleman, J 5,48 8 7,11 14 
Koenigk, T - - 7,11 14 
Sun, L - - 6,60 13 
Lyon, S 6,85 10 6,60 13 
Struthers, H 0,00 0 6,09 12 
Krejci, R 7,53 11 6,09 12 
Holmstrand, H 4,11 6 6,09 12 
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Organisationsnivå 
 
Noderna i nätverken i figurerna 5 och 6 är uppmärkta med, utöver motsvarande organisations 
namn, procent publikationer organisationen medverkar i gällande nätverkets publiceringsår. 
Vidare är varje länk uppmärkt med såväl normerad sampubliceringsfrekvens som, inom 
parenteser, sampubliceringsfrekvens. 
 
Även för organisationsnivån är den genomsnittliga justerade nodstyrkan mindre år 2013 
jämfört med år 2010. Indikatorvärdena är 5,08 och 6,16, respektive (figur 4). Utfallet innebär 
exempelvis att en BBCC-organisation i genomsnitt har en sammanlagd normerad 
sampubliceringsfrekvens på 5,08 gällande publikationsmängden för år 2013.  Nätverket för år 
2010 (figur 5) innehåller den nod med störst justerad nodstyrka (noden ”IGV”, med styrkan 
10,27). 
 

 
Figur 4. Genomsnittlig justerad nodstyrka för publiceringsåren 2010 och 2013. Aggregationsnivå: organisation. 
 

 

Figur 5. Sampubliceringsnätverk med BBCC-organisationer som noder. Publiceringsår: 2010. Antal noder = 4. 
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Figur 6. Sampubliceringsnätverk med BBCC-organisationer som noder. Publiceringsår: 2013. Antal noder = 6. 
 
I tabell 2 rapporteras justerad nodstyrka samt nodstyrka (sammanlagd 
sampubliceringsfrekvens) per organisation och publiceringsår. Organisationerna är sorterade 
fallande efter justerad nodstyrka för år 2013. Den justerade nodstyrkan för MISU och år 2013 
är nära tre gånger större än motsvarande värde för år 2010. MISU medverkar vidare i ca 14% 
av BBCC-publikationerna år 2010, jämfört med ca 26% år 2013 (figur 5 och 6). 
 
Tabell 2. Justerad nodstyrka samt nodstyrka för publiceringsåren 2010 och 2013 och avseende organisation. 
Varken KTH eller SMHI ingår i den delanalys, som gäller år 2010. 
Organisation 2010 2013 
 Justerad nodstyrka Nodstyrka Justerad nodstyrka Nodstyrka 
MISU 3,42 5 9,64 19 
INK 6,16 9 5,08 10 
SMHI - - 5,08 10 
ITM 4,79 7 4,06 8 
KTH - - 3,55 7 
IGV 10,27 15 3,05 6 

 
 
 


