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1	Inledning	
I denna rapport redogörs för en bibliometrisk samarbetsstudie, utförd under juli-augusti 2012, gällande 
de fyra lärosätena Stockholms universitet (SU), Karolinska institutet (KI), Kungliga tekniska 
högskolan (KTH) och Uppsala universitet (UU). Med samarbete avser vi här sampublicering, och vi 
fokuserar på lärosätenas parvisa samarbete. 
 
Studiens syfte är att belysa hur samarbetet har utvecklats över tid för de sex paren av lärosäten: SU-KI, 
SU-KTH, SU-UU, KI-KTH och KI-UU. Indikatorn sampubliceringsgrad, vilken definieras i nästa 
avsnitt, används i studien. 

2	Data	och	metoder	
Den publiceringsperiod som används i studien är 2002-2011. För ett givet lärosäte X (X = SU, KI, 
KTH, UU) hämtades från Web of Science varje publikation sådan att den publicerades under perioden 
ifråga och minst av publikationens adresser är en X-adress. Följande fem databaser avsöktes vid 
hämtningarna: 
 

 Science Citation Index Expanded 
 Social Sciences Citation Index 
 Arts & Humanities Citation Index 
 Conference Proceedings Citation Index- Science 
 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities.  

 
För varje lärosäte fördelades publikationerna över publiceringsåren, i syfte att ta fram indikatorvärden 
per år. Vidare togs indikatorvärden för hela publiceringsperioden fram. Tabell 1 ger antalet hämtade 
publikationer per lärosäte och tidsperiod. 
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Tabell 1. Antalet publikationer per lärosäte och tidsperiod. 
Tidsperiod SU KI KTH UU 
2002 1187 3868 1411 2999 
2003 1257 3792 1409 2969 
2004 1368 4307 1577 3119 
2005 1552 4397 1716 3284 
2006 1600 4516 1926 3444 
2007 1636 4750 1926 3581 
2008 1720 5044 1839 3539 
2009 1820 5061 2084 3836 
2010 2030 5104 1995 3928 
2011 2064 5230 2161 3930 
2002-2011 16234 46069 18044 34629 
 
Låt X och Y vara lärosäten, och låt P vara en mängd av publikationer. Vi definierar 
sampubliceringsgraden för X och Y, för en given tidsperiod (t ex ett visst publiceringsår), som antalet 
publikationer (från tidsperioden) i P med minst en X-adress och minst en Y-adress, dividerat med 
antalet publikationer (från tidsperioden) i P med minst en X-adress eller minst en Y-adress. Denna 
indikator antar värden i intervallet [0, 1]. Indikatorvärdet 0 innebär att X och Y inte sampublicerar med 
avseende på P och den givna tidsperioden, medan värdet 1 innebär att X- och Y-publikationerna i P, 
från den givna tidsperioden, sammanfaller. Sampubliceringsgraden för X och Y är i själva verket en 
tillämpning av Jaccard’s index, ett mått på i vilken utsträckning två mängder innehåller samma objekt. 
I vårt fall innehåller de båda mängderna publikationer från två olika lärosäten, publikationer från en 
viss tidsperiod. Antalet publikationer i snittet av de båda mängderna divideras med antalet 
publikationer i unionen av de båda mängderna, vilket resulterar i indikatorvärdet. 

3	Resultat	
I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Tabell 2 rapporterar värdena på indikatorn 
sampubliceringsgrad, för de sex paren av lärosäten över de 10 publiceringsåren samt för hela perioden. 
I figur 1 visualiseras informationen i tabell 1, bortsett från uppgifterna i tabellens sista rad. 
 
För samtliga sex par av lärosäten gäller att indikatorvärdet har ökat från studiens startår (2002) till dess 
slutår (2011) (tabell 2; figur 1). I absoluta tal svarar paren KI-UU och SU-UU för de båda största 
ökningarna, i nämnd ordning, medan SU-UU har den största procentuella ökningen. För samtliga tre 
par i vilka UU ingår, d v s SU-UU, KI-UU och KTH-UU, märks en strikt stigande trend från och med 
publiceringsåret 2009. 
 
Tabell 2. Sampubliceringsgrad per tidsperiod gällande SU, KI, KTH och UU. 
Tidsperiod Sampubliceringsgrad 
 SU-KI SU-KTH SU-UU KI-KTH KI-UU KTH-UU 
2002 0,026 0,016 0,017 0,005 0,043 0,018 
2003 0,023 0,021 0,023 0,009 0,042 0,018 
2004 0,026 0,032 0,023 0,006 0,044 0,021 
2005 0,040 0,031 0,027 0,006 0,052 0,027 
2006 0,051 0,029 0,028 0,009 0,055 0,026 
2007 0,039 0,027 0,024 0,009 0,051 0,026 
2008 0,033 0,034 0,030 0,007 0,058 0,029 
2009 0,030 0,033 0,025 0,009 0,062 0,024 
2010 0,028 0,037 0,027 0,011 0,064 0,026 
2011 0,036 0,036 0,039 0,010 0,066 0,035 
2002-2011 0,033 0,030 0,027 0,008 0,054 0,025 
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Figur 1. Sampubliceringsgrad per publiceringsår gällande SU, KI, KTH och UU. 
 
I figur 2 återfinns ett (viktat) sampubliceringsnätverk gällande publiceringsåret 2011.1 Nätverkets 
noder representerar studiens fyra lärosäten, och en nods storlek avspeglar antalet 2011-publikationer 
för det motsvarande lärosätet (jfr tabell 1, näst sista raden). Mellan varje par av skilda noder finns en 
länk, och länkens bredd avspeglar de båda inblandade lärosätenas sampubliceringsgrad för 2011 (jfr 
tabell 2, näst sista raden). KI har det största antalet publikationer för 2011 (5230) , medan SU har det 
lägsta (2064). Störst sampubliceringsgrad för året ifråga har paret KI-UU (0,066), medan KI-KTH har 
lägst sampubliceringsgrad (0,010). 
 

 

Figur 2. Nätverk med de fyra lärosätena som noder. Publiceringsår: 2011. 

                                                 
1 Nätverket skapades av programmet Pajek (Kamada Kawai-algoritmen användes). 
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