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1	Inledning	
Vi rapporterar här en studie, vars syfte är att belysa samarbetet, i termer av sampublicering, mellan 
Stockholms universitet (SU) och andra svenska lärosäten under publiceringsperioden 2008-2012.  

2	Data	och	metoder	
2.1	Data	
 

 Datakälla: Web of Science. Databaser: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, BKCI-S, BKCI-
SSH. 

 Sökfråga: (AD=((stockholm univ OR univ stockholm) SAME sweden) OR AD=(Oskar Klein 
Ctr) OR AD=(ag* res ctr SAME stockholm)) AND PY=2008-2012. Dokumenttyper: Article; 
Book; Book Chapter; Proceedings Paper; Review. Sökningen utfördes 2012-11-17. 

 Sökfrågan syftar till att ta fram de publikationer, från publiceringsperioden 2008-2012 och i 
databaserna ifråga, med minst en SU-adress. 

 8,734 publikationer returnerades av sökfrågan. 
 
2.2	Metoder	
 

1. Extraktion av organisationsnamn från de returnerade publikationerna (Web of Science-fälten 
”Address” (C1) och ”Reprint Author” (RP)). 

2. Standardisering av variantnamn: olika namn på en given organisation mappades på ett och 
samma namn. Ex. Stockholm Univ och Univ Stockholm mappades båda på Stockholm Univ.1 

3. Eliminering av duplikatnamn inom publikationer. 
4. Extraktion av namn på svenska organisationer. 
5. Eliminering av publikationer med endast ett organisationsnamn. 
6. Eliminering av publikationer med endast en författare (kvarvarande, efter föregående punkt, 

publikationer där författaren är affilierad till två eller flera organisationer). 
 
Efter de i den numrerade listan ovan beskrivna operationerna återstod 3,251 publikationer. Låt P vara 
mängden av dessa publikationer. För en given tidsperiod t (t = 2008, …, 2012, 2008-2012) 

                                                 
1 De lärosätesbeteckningar, vilka förekommer i denna rapport, härrör från bibliografiska poster i Web of Science. 
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extraherades samtliga publikationer från P, vars publiceringsår är lika med, eller hör till, t.2 Låt Pt vara 
den resulterande mängden3. För varje par (Stockholm Univ, y), där y är ett svenskt lärosätesnamn 
förkommande i publikationerna i Pt, beräknades sampubliceringsfrekvensen för paret: antalet 
publikationer p i Pt sådana att både Stockholm Univ och y förekommer i p. 
 
En ökning av sampubliceringsfrekvensen för ett visst par från tidsperiod 1 till tidsperiod 2 skulle 
kunna förklaras av att antalet SU-publikationer är större för tidsperiod 2, och inte av en ökad 
samarbetsbenägenhet. I syfte att kontrollera för inverkan av antalet publikationer beräknades, för varje 
Pt och för (Stockholm Univ, y), sampubliceringsgraden för paret, definierad som 
sampubliceringsfrekvensen för (Stockholm Univ, y) dividerad med |Pt|, d v s med antalet publikationer 
i Pt. (Man kan konstatera att sampubliceringsgraderna bevarar förhållandet mellan två par med 
avseende på parens sampubliceringsfrekvenser.) 
 
Publikationer inom exempelvis partikelfysik har i genomsnitt ett stort antal inblandade organisationer. 
Sådana publikationer är dessutom frekventa bland de 3,251 publikationerna, då SU har ett flertal 
forskare verksamma inom detta fält. Detta gör att det uppmätta samarbetet, i termer av sampublicering, 
mellan SU och vissa andra lärosäten, t ex Uppsala universitet, också det ett lärosäte med flera forskare 
verksamma inom partikelfysik, kan bli missvisande högt. Vi genomförde därför en andra analys, där 
ett angreppssätt med fraktionering av sampubliceringar användes. Genom detta förfarande fås en 
kompletterande bild av SU:s nationella samarbete, där inflytandet av publikationer inom partikelfysik, 
och av andra publikationer med ett större antal organisationer, reducerats. 
 
Låt SU-fraktionen för en publikation p i Pt vara 1/log2 n, där n är antalet unika organisationsnamn i p 
(minst två). Exempelvis är SU-fraktionen för en publikation med fyra organisationsnamn 1/ log2 4 = 
1/2. Vi definierar antalet fraktionerade publikationer för SU med avseende på Pt, frSU, som summan av 
SU-fraktionerna över alla publikationer i Pt. Den fraktionerade sampubliceringsfrekvensen för paret 
(Stockholm Univ, y), frSU,y, definierar vi som summan av SU-fraktionerna för de publikationer p i Pt 
sådana att både Stockholm Univ och y förekommer i p. Med avseende på en publikation i vilken paret 
(Stockholm Univ, y) förekommer associeras då paret med SU-fraktionen för publikationen. Denna 
fraktion är mindre än 1 när antalet organisationer tre eller fler. I sådana fall sker därmed en 
nedviktning av sampubliceringarna. I syfte att kontrollera för inverkan av antalet fraktionerade 
publikationer (jfr andra stycket under den numrerade listan ovan) beräknades, för varje Pt och för 
(Stockholm Univ, y), den fraktionerade sampubliceringsgraden för paret, definierad som frSU,y/frSU. 
 
Genom att inte dividera 1 med n, utan med logaritmen för n, fås en jämförelsevis mindre skarp 
nedviktning av sampubliceringarna. Vidare gäller att ju större värdet på logaritmens bas är, desto 
mindre skarp nedviktning. 
 
För perioden 2008-2012 ges utfallet, utöver att tabuleras, i form av två viktade nätverk, ett per analys. 
För visualisering av nätverken användes programmet Pajek. Kamada Kawai-algoritmen, 
implementerad i Pajek, användes för automatisk generering av layout.  
 
I tabell 3 i Appendix A ges, för de sex beaktade tidsperioderna, antal publikationer, antal fraktionerade 
publikationer, sampubliceringsfrekvenser samt fraktionerade sådana för SU i par med 20 av de 
svenska lärosäten, som förekommer i materialet. 
 
 
 

                                                 
2 Antalet publikationer i P med publiceringsåret 2012 är 648. Detta antal är mindre än motsvarande antal för 
såväl 2010 som 2009. Man får dock komma ihåg att uttaget från Web of Science gjordes i november 2012. 
3 P2008-2012 = P. 
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3	Resultat	
3.1	Sampublicering	utan	fraktionering	
 
Tabell 1 rapporterar en del av utfallet för den analys, där fraktionering av sampubliceringar inte 
användes. Tabellen ger, för sex tidsperioder, sampubliceringsgraderna (i %) för de 20 lärosäten, vilka 
har de största sampubliceringsgraderna i par med SU för perioden 2008-2012. Sett över den 
sistnämnda perioden har SU störst sampubliceringsgrad med Uppsala universitet, 25,8, följt av 
Karolinska institutet och KTH, 23,0 och 19,0, respektive (tabellens sista kolumn). Rangordningen av 
de 20 lärosätena för år 2012 (näst sista kolumnen), det senaste av de beaktade publiceringsåren, är inte 
identisk med motsvarande ordning för perioden 2008-2012, även om de båda ordningarna uppvisar 
stor likhet (rangkorrelationen mätt med Kendall’s tau = 0,83). 
 
Tabell 1. Sampubliceringsgrad (i %, avrundad till en decimal) för SU i par med 20 svenska lärosäten över sex 
tidsperioder. Lärosätena ordnade fallande efter värdena för perioden 2008-2012. Rangtal inom parenteser. 
Lärosäte 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 
Uppsala Univ 26,8 (2) 23,0 (2) 20,8 (1) 26,9 (1) 31,5 (1) 25,8 (1) 
Karolinska Inst 27,9 (1) 24,7 (1) 18,6 (2) 22,1 (2) 23,5 (2) 23,0 (2) 
KTH Royal Inst Technol 16,2 (4) 17,1 (3) 17,6 (3) 20,0 (3) 23,0 (3) 19,0 (3) 
Lund Univ 19,1 (3) 8,8 (4) 11,5 (4) 13,3 (4) 18,2 (4) 14,0 (4) 
Umea Univ 5,7 (6) 8,0 (5) 5,6 (8) 5,4 (5) 7,7 (5) 6,4 (5) 
Univ Gothenburg 6,3 (5) 4,8 (8) 6,6 (7) 4,3 (7) 5,9 (6) 5,5 (6) 
Swedish Univ Agr Sci 4,5 (7) 5,5 (7) 3,9 (9) 4,7 (6) 4,3 (7) 4,6 (7) 
Linnaeus Univ 1,4 (11,5) 7,2 (6) 8,7 (5) 2,6 (9) 0,8 (14) 4,2 (8) 
Chalmers Univ Technol 1,4 (11,5) 2,3 (9,5) 7,1 (6) 2,2 (10) 2,5 (9) 3,2 (9) 
Linkoping Univ 2,0 (10) 2,3 (9,5) 1,7 (11) 2,7 (8) 3,9 (8) 2,5 (10) 
Sodertorn Univ 3,9 (8) 1,6 (12) 1,7 (11) 1,4 (12,5) 0,8 (14) 1,8 (11) 
Univ Orebro 2,5 (9) 2,1 (11) 1,7 (11) 1,4 (12,5) 0,9 (11,5) 1,7 (12) 
Mid Sweden Univ 0,4 (15) 0,2 (18) 1,0 (14) 1,7 (11) 2,0 (10) 1,1 (13) 
Malardalen Univ 0,8 (13) 0,7 (13) 1,4 (13) 0,9 (16) 0,9 (11,5) 1,0 (14) 
Stockholm Sch Econ 0,0 (19) 0,2 (18) 0,7 (15) 1,0 (14,5) 0,3 (16,5) 0,5 (15) 
Lulea Univ Technol 0,2 (17) 0,2 (18) 0,4 (16) 1,0 (14,5) 0,2 (18,5) 0,4 (16) 
Jonkoping Univ 0,4 (15) 0,2 (18) 0,1 (17,5) 0,0 (20) 0,8 (14) 0,3 (17,5) 
Karlstad Univ 0,4 (15) 0,2 (18) 0,1 (17,5) 0,5 (17) 0,2 (18,5) 0,3 (17,5) 
Univ Gavle 0,0 (19) 0,5 (14,5) 0,0 (19,5) 0,2 (19) 0,3 (16,5) 0,2 (19) 
Swedish Natl Def Coll 0,0 (19) 0,5 (14,5) 0,0 (19,5) 0,4 (18) 0,0 (20) 0,2 (20) 
 
Figur 1 ger glidande medelvärden (2 år), över sampubliceringsgraderna, för de 12 lärosäten, vilka har 
de största sampubliceringsgraderna i par med SU för perioden 2008-2012. Exempelvis är värdet för 
SU och ett annat lärosäte och för året 2009 lika med medelvärdet över sampubliceringsgraderna för 
paret för åren 2008-2009, medan värdet för 2010 är lika med medelvärdet över graderna för åren 2009-
2010. SU och KTH uppvisar en stigande trend. Också SU och Lunds universitet uppvisar en stigande 
trend, fr o m år 2010, medan det omvända gäller för SU och Linnéuniversitetet. SU och Karolinska 
institutet har en fallande trend från 2009 till 2011. 
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Figur 1. Glidande medelvärden (2 år), över sampubliceringsgrader (i %), för SU i par med 12 svenska lärosäten. 
 
Nätverket i figur 2 (ett s k stjärnnätverk) visualiserar utfallet för perioden 2008-2012 för de 20 
lärosätena representerade i tabell 1. Noderna representerar lärosäten, och länkarnas bredd motsvarar 
sampubliceringsgrader. Det blir här tydligt att SU har de starkaste relationerna, i termer av 
sampublicering och för hela den studerade perioden, med i tur och ordning Uppsala universitet, 
Karolinska institutet, KTH och Lunds universitet. 
 

 

Figur 2. Nätverk med SU samt de 20 lärosäten, vilka har de största sampubliceringsgraderna i par med SU för 
perioden 2008-2012. 
 
3.2	Fraktionerad 	sampublicering	
 
I tabell 2 rapporteras en del av utfallet för den analys, där fraktionering av sampubliceringar användes. 
Tabellen ger, för sex tidsperioder, de fraktionerade sampubliceringsgraderna (i %) för de 20 lärosäten, 
vilka har de största fraktionerade sampubliceringsgraderna i par med SU för perioden 2008-2012. De 
lärosäten som representeras i tabellen är desamma som representeras i tabell 1. Dock finns skillnader 
jämfört med när fraktionering inte används. Sett över perioden 2008-2012 har här Karolinska 
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institutet, inte Uppsala universitet, den starkaste relationen till SU (25,2 och 17,2, respektive). När 
fraktionering används ökar rangtalet för Chalmers tekniska högskola från 9 till 11. Detta lärosäte har 
då, i förhållande till de andra 19 lärosätena, en svagare relation till SU jämfört med när fraktionering 
inte används. Rangkorrelationen mellan sampubliceringsgrad avseende icke-fraktionering å ena sidan 
och fraktionering å den andra är dock starkt positiv (Kendall’s tau = 0,87; perioden 2008-2012; 20 
lärosäten). I punktdiagrammet i figur 3 visualiseras, för perioden 2008-2012 och 20 lärosäten, de icke-
fraktionerade och fraktionerade sampubliceringsgraderna. Det framgår, exempelvis, att Uppsala 
universitet har den starkaste relationen till SU när fraktionering inte används, följt av Karolinska 
institutet, medan det omvända gäller när fraktionering används. 
 
Tabell 2. Fraktionerad sampubliceringsgrad (i %, avrundad till en decimal) för SU i par med 20 svenska 
lärosäten över sex tidsperioder. Lärosätena ordnade fallande efter värdena för perioden 2008-2012. Rangtal inom 
parenteser. 
Lärosäte 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 
Karolinska Inst 30,4 (1) 25,4 (1) 18,9 (1) 24,5 (1) 28,5 (1) 25,2 (1) 
Uppsala Univ 17,1 (2) 17,8 (2) 15,7 (2) 16,8 (2) 18,9 (2) 17,2 (2) 
KTH Royal Inst Technol 10,5 (4) 12,1 (3) 12,7 (3) 13,9 (3) 13,4 (3) 12,7 (3) 
Lund Univ 10,8 (3) 5,3 (7) 9,4 (4) 7,2 (4) 8,2 (4) 8,1 (4) 
Umea Univ 6,1 (5) 8,8 (4) 6,3 (6) 5,5 (5) 8,1 (5) 6,9 (5) 
Univ Gothenburg 6,1 (6) 5,3 (6) 7,0 (5) 4,0 (7) 6,6 (6) 5,7 (6) 
Swedish Univ Agr Sci 4,4 (8) 5,6 (5) 4,2 (8) 4,6 (6) 4,5 (7) 4,7 (7) 
Linkoping Univ 2,0 (10) 2,3 (10) 1,7 (12) 3,0 (9) 4,4 (8) 2,7 (8) 
Linnaeus Univ 1,1 (12) 2,6 (9) 3,6 (9) 3,0 (8) 0,8 (14) 2,3 (9) 
Sodertorn Univ 4,7 (7) 2,0 (11) 2,4 (10) 1,8 (11) 1,0 (13) 2,3 (10) 
Chalmers Univ Technol 1,4 (11) 1,6 (12) 4,6 (7) 1,7 (12) 1,8 (10) 2,3 (11) 
Univ Orebro 2,6 (9) 2,9 (8) 2,0 (11) 1,7 (13) 1,1 (12) 2,0 (12) 
Mid Sweden Univ 0,3 (15) 0,1 (19,5) 1,4 (14) 2,3 (10) 2,0 (9) 1,3 (13) 
Malardalen Univ 0,9 (13) 1,1 (13) 1,7 (13) 1,0 (14) 1,1 (11) 1,2 (14) 
Stockholm Sch Econ 0,0 (19) 0,2 (17) 1,0 (15) 1,0 (15) 0,3 (17) 0,5 (15) 
Lulea Univ Technol 0,1 (17) 0,1 (19,5) 0,4 (16) 1,0 (16) 0,2 (18,5) 0,4 (16) 
Swedish Natl Def Coll 0,0 (19) 0,9 (14) 0,0 (19,5) 0,5 (17) 0,0 (20) 0,3 (17) 
Karlstad Univ 0,4 (14) 0,2 (18) 0,2 (18) 0,4 (18) 0,2 (18,5) 0,3 (18) 
Jonkoping Univ 0,3 (16) 0,3 (16) 0,2 (17) 0,0 (20) 0,4 (15) 0,2 (19) 
Univ Gavle 0,0 (19) 0,5 (15) 0,0 (19,5) 0,2 (19) 0,3 (16) 0,2 (20) 
 

  
Figur 3. Punktdiagram för sampubliceringsgrad och fraktionerad sådan för perioden 2008-2012 (20 lärosäten). 
 
I figur 4 ges glidande medelvärden (2 år), över de fraktionerade sampubliceringsgraderna, för de 12 
lärosäten, vilka har de största fraktionerade sampubliceringsgraderna i par med SU för perioden 2008-
2012. De lärosäten som representeras i figuren är desamma som representeras i figur 1. SU och KTH 
uppvisar även här en stigande trend, medan SU och Uppsala universitet har ett nära nog konstant 
medelvärde över de fyra åren, i skarp kontrast till utfallet då icke-fraktionering används (figur 1). 
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Även för SU i kombination med Lunds universitet är variationen liten över de fyra åren, återigen i 
skarp kontrast till utfallet då icke-fraktionering används. 
 

 
Figur 4. Glidande medelvärden (2 år), över fraktionerade sampubliceringsgrader (i %), för SU i par med 12 
svenska lärosäten. 
 
Nätverket i figur 5 visualiserar utfallet för perioden 2008-2012 för de 20 lärosätena representerade i 
tabell 2. 
 

 

Figur 5. Nätverk med SU samt de 20 lärosäten, vilka har de största fraktionerade sampubliceringsgraderna i par 
med SU för perioden 2008-2012. 

4	Avslutande	synpunkter	
Vi har i denna studie utfört två analyser av SU:s sampublicering med andra svenska lärosäten. Den 
första analysen gäller icke-fraktionerade sampubliceringar, medan den andra gäller fraktionerade 
sådana. Syftet med den sistnämnda analysen var att få en kompletterande bild av SU:s sampublicering 
med de andra lärosätena, där inflytandet av publikationer med ett stort antal inblandade organisationer, 
t ex publikationer inom partikelfysik, reducerats. 
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I studien används ett logaritmiskt angreppssätt för fraktionering av sampubliceringar. En fördel med 
detta angreppssätt är, jämfört med att associera fraktionen 1/n (där n är antalet unika 
organisationsnamn i publikationen) med ett givet par av organisationsnamn, att inget minimivärde 
behöver sättas (i syfte att förhindra att vissa sampubliceringar praktiskt taget inte räknas). En annan 
fördel är att den utvärderande enheten kan styra nedviktingens skarphet genom att variera värdet på 
logaritmens bas (ju större värdet på basen är, desto mindre skarp nedviktning). 
 
Vid tolkningen av studiens resultat får man komma ihåg att det i materialet finns fall av vad som kan 
kallas för skenbara samarbeten. Sådana kan föreligga då en författare i en viss publikation (med två 
eller flera författare; vi har tagit bort publikationer med exakt en författare) är affilierad till, 
exempelvis, två lärosäten. Om ingen av de övriga författarna är affilierad till något av de båda 
lärosätena fås ett oäkta samarbete mellan dessa båda lärosäten. 

Appendix	A	Antal	publikationer	samt	
sampubliceringsfrekvenser		
I tabell 3 ges, för de sex tidsperioderna och för båda analyserna, vilka i tabellen benämns -frak och 
frak, antal publikationer samt sampubliceringsfrekvenser för SU och de 20 lärosäten, vilka 
representeras i tabellerna 1 och 2. (För frak ges antal fraktionerade SU-publikationer och fraktionerade 
sampubliceringsgrader.) 
 
Tabell 3. Antal publikationer samt sampubliceringsfrekvenser för SU och 20 svenska lärosäten. 
Lärosäte 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 
 -frak frak -frak frak -frak frak -frak frak -frak frak -frak frak 

 Antal publ. (SU) 512 319,0 566 344,6 715 409,2 810 469,9 648 359,4 3251 1902,1 

Chalmers Univ Technol 7 4,3 13 5,6 51 18,7 18 8,1 16 6,6 105 43,3 
Jonkoping Univ 2 1,0 1 1,0 1 1,0 0 0,0 5 1,4 9 4,4 
Karlstad Univ 2 1,4 1 0,6 1 0,6 4 1,7 1 0,6 9 5,0 
Karolinska Inst 143 97,1 140 87,5 133 77,3 179 115,2 152 102,4 747 479,5 
KTH Royal Inst Technol 83 33,5 97 41,7 126 51,9 162 65,5 149 48,3 617 240,9 
Linkoping Univ 10 6,3 13 7,8 12 7,1 22 14,2 25 15,9 82 51,4 
Linnaeus Univ 7 3,4 41 9,0 62 14,6 21 14,3 5 3,0 136 44,3 
Lulea Univ Technol 1 0,4 1 0,5 3 1,6 8 4,5 1 0,6 14 7,6 
Lund Univ 98 34,4 50 18,2 82 38,5 108 34,1 118 29,3 456 154,5 
Malardalen Univ 4 2,8 4 3,6 10 7,1 7 4,9 6 3,9 31 22,3 
Mid Sweden Univ 2 1,1 1 0,5 7 5,9 14 10,8 13 7,2 37 25,5 
Sodertorn Univ 20 15,1 9 6,7 12 10,0 11 8,4 5 3,6 57 43,8 
Stockholm Sch Econ 0 0,0 1 0,6 5 3,9 8 4,6 2 0,9 16 10,1 
Swedish Natl Def Coll 0 0,0 3 3,0 0 0,0 3 2,3 0 0,0 6 5,3 
Swedish Univ Agr Sci 23 14,1 31 19,1 28 17,3 38 21,8 28 16,3 148 88,7 
Umea Univ 29 19,6 45 30,3 40 25,7 44 25,9 50 29,2 208 130,7 
Univ Gavle 0 0,0 3 1,7 0 0,0 2 1,1 2 1,1 7 4,0 
Univ Gothenburg 32 19,5 27 18,4 47 28,8 35 18,9 38 23,8 179 109,4 
Univ Orebro 13 8,3 12 9,9 12 8,1 11 8,0 6 3,8 54 38,1 
Uppsala Univ 137 54,7 130 61,5 149 64,1 218 78,8 204 67,8 838 326,8 

 


