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Data och metoder

• Data
– Datakälla: Web of Science (uttag i början av oktober 2012).
– Databaser: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI.
– Dokumenttyper: Article, Proceedings Paper (i tidskrifter) och 

Review.
– Publiceringsperiod: 2008-2012.
– Antal dokument: 7,107.

• Metoder
– Humfak och jurfak uteslöts ur studien: låg täckningsgrad i 

Web of Science gällande dokument från dessa områden.
– Natfak, samfak och Stockholm Resilience Center (SRC) 

inkluderas i studien.
– Extrahering av SU-författare med vidhörande adressdata.
– Standardisering av författarnamn.
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Data och metoder

– Mappning av författarnamn på enhet (samfak, natfak, SRC)
– Urval av författare till sampubliceringsanalys

• För varje enhet X (X = natfak, samfak, SRC), de X-författare y
sådana att antalet dokument för y är > den 90:e percentilen i den 
underliggande fördelningen (antal dokument för X-författare) valdes 
ut. Därmed valdes approximativt 10% av författarna från respektive 
enhet ut.

• Sammanlagt valdes 308 författare ut.
• För varje par av de 308 författarna togs sampubliceringsfrekvensen 

för paret fram. Denna normerades med avseende på de båda 
ingående författarnas enskilda publiceringsfrekvenser.

• 276 författare av de 308 har en normerad sampubliceringsfrekvens 
> 0 med minst en annan av de 308 författarna. Dessa 276 
författare ingår i sampubliceringsanalysen.

– För visualisering av nätverk användes Pajek (Kamada Kawai-
algoritmen).
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Data och metoder

– I nätverken i avsnittet ”Resultat” nedan står noderna för 
författare.

– Noderna viktade på två sätt:
a. Efter den motsvarande författarens värde på h (h-index).
b. Efter den motsvarande författarens genomsnittliga citeringsgrad.

– Oavsett viktning gäller att de 7,107 dokumenten i studien 
ligger till grund för indikatorvärdena.

– En länk mellan två noder indikerar att de båda motsvarande 
författarna har minst en sampublicering.
• Gråskala har använts för länkar: ju mörkare en länk mellan två 

författare är, desto större normerad sampubliceringsfrekvens 
har de båda författarna.

– I figur 1 och 3 är nätverkens författare är grupperade efter 
enhetstillhörighet:
• Nyckel:

– Gröna noder: naturvetenskapliga fakulteten.
– Röda noder: samhällsvetenskapliga fakulteten.
– Blåa noder: SRC.
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Data och metoder

– I figur 2 och 4, vilka motsvarar figur 1 och 3, respektive, 
visas komponenter, d v s maximala, sammanhängande 
subnätverk. Antalet komponenter är 10.
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Resultat

Figur 1. Sampubliceringsnätverk med SU-författare som noder. En nods storlek motsvarar h-värdet för 
nodens författare. Gruppering av författare efter enhetstillhörighet. 6



Resultat

Figur 2. Sampubliceringsnätverk med SU-författare som noder. Nätverkets 10 komponenter. En nods storlek
motsvarar h-värdet för nodens författare. 7



Figur 3. Sampubliceringsnätverk med SU-författare som noder. En nods storlek motsvarar den 
genomsnittliga citeringsgraden per dokument för nodens författare. Gruppering av författare efter enhetstillhörighet.

Resultat
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Figur 4. Sampubliceringsnätverk med SU-författare som noder. Nätverkets 10 komponenter. En nods storlek
motsvarar den genomsnittliga citeringsgraden per dokument för nodens författare. 

Resultat
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Resultat
• Nätverkens densitet (andelen möjliga länkar

faktiskt realiserade): 0,025.
• Av de 276 noderna bildar 249 (ca 90%) en komponent.

• De största normerade sampubliceringsfrekvenserna finns 
mellan astronomer/fysiker. Se figurernas nedre högra 
del, där även densiteten är stor.

• Flera länkar finns mellan SRC-noder och natfak-noder.
• Avseende natfak och samfak sker sampubliceringarna 

främst inom fakulteterna, inte oväntat. Dock:
– En länk finns mellan noderna Liljeros, F (sociologiska institutionen) 

och Britton, T (Matematiska institutionen).
– Noden Glaser, E (Institutionen för biokemi och biofysik) kopplar 

samman en grupp av samhällsvetenskapliga författare med en grupp 
naturvetenskapliga. Om denna nod, och dess båda länkar, tas bort 
separeras emellertid den samhällsvetenskapliga gruppen från den 
naturvetenskapliga. 10



Resultat

• Det spelar roll för den relativa prestationsordningen 
mellan författare vilken indikator (h-index eller 
genomsnittlig citeringsgrad) som väljs.
– Betrakta Ingre, M och Theorell, T, båda tillhörande samfak

(Stressforskningsinstitutet).
– I figurerna 1 och 2 har Ingre en mindre nod än Kecklund, d v s 

ett mindre värde på h än Kecklund. I figurerna 3 och 4 har 
Ingre en större nod än Kecklund, d v s Ingre har en större 
genomsnittlig citeringsgrad än Kecklund.

– Noden Lindahl, E (Institutionen för biokemi och biofysik) har 
det näst största värdet på indikatorn genomsnittlig 
citeringsgrad, men en flertal författare har ett högre värde på h 
än Lindahl.
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Avslutande kommentar

• Fler författarnamn hade kunnat tas med i nätverken. 
Dock skulle detta kunna ha medfört att 
visualiseringarna av nätverken överlastas med noder, 
länkar och nodetiketter (författarnamn, i vårt fall). 
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