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1 Inledning 
 
Ett flertal citeringsbaserade indikatorer på tidskrifters genomslagskraft (”impact”) föreligger. Den 
kanske mest kända av dessa är Thomson Reuters’ Journal Impact Factor (JIF), som funnits under en 
längre tid. Värdet på JIF för en given tidskrift är det genomsnittliga antalet citeringar till publikationer 
i tidskriften, där publikationerna i tidskriften är publicerade år n eller år n + 1 och där de citerande 
publikationerna är publicerade år n + 2. Värden på JIF för ett stort antal tidskrifter inom natur- och 
samhällsvetenskap presenteras i verktyget Journal Citation Reports. JIF är en indikator som inte är 
ämnesnormerad, vilket innebär att hänsyn inte tas till de skillnader i citeringsvolymer som finns 
mellan olika vetenskapliga ämnen. JIF bör därför inte användas för jämförelser mellan ämnen. 
 
Nyligen presenterade Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, 
Nederländerna, en citeringsbaserad indikator på tidskrifters/seriers genomslagskraft, source 
normalized impact per paper (SNIP) (Moed, 2010; Waltman, van Eck, van Leeuwen, & Visser, 2013). 
Vi låter i fortsättningen av denna rapport uttrycket ”källa” vara en samlingsbeteckning för tidskrifter 
och serier. Den grundläggande idén bakom SNIP är att det genomsnittliga antalet citeringar per 
publikation för en källa ska normeras mot referenslistornas längd avseende de publikationer, vilka 
citerar (publikationer i) källan. Genom en sådan normering tas hänsyn till skillnader i citeringsvolymer 
mellan olika ämnen. SNIP har implementerats i den bibliografiska databasen Scopus, Elseviers 
motsvarighet till Web of Science (Thomson Reuters). 
 
I Norge finns en modell för analys av publiceringsverksamhet, vilken årligen tillämpas på 
publikationer från de norska universiteten och högskolorna. Den norska modellen kan sägas 
kombinera produktion och genomslagskraft. Med avseende på genomslagskraft används dock inte 
citeringar. I stället tar modellen fasta på i vilken utsträckning publikationer publiceras i kanaler med 
stor vetenskaplig prestige. De kanaler, vilka beaktas i modellen, är förlag, tidskrifter, serier och 
webbplatser. Ett stort antal kanaler har i Norge bedömts och tilldelats endera av tre nivåer: nivå 0 
(icke-vetenskaplig kanal), nivå 1 (vetenskaplig kanal) och nivå 2 (vetenskaplig kanal med särskilt stor 
prestige).1 Vid Stockholms universitet tillämpas sedan år 2008 den norska modellen årligen på 
publikationerna från universitetets institutioner/centra/institut.2  
 
En av flera bedömningsgrunder i Norge vid tilldelning av tidskrifter till nivåer är i vilken utsträckning 
tidskrifterna citeras. Tidigare forskning indikerar att ämnesnormerat citeringsinflytande för tidskrifter, 

                                                 
1 För en kort beskrivning av norska modellen, se http://www.sub.su.se/media/183428/no_modellen_intro.pdf. 
2 Åtkomst till motsvarande rapporter fås från följande webbsida: 
http://www.sub.su.se/publicera/bibliometri/analyser-enligt-norska-modellen.aspx. 
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mätt på basis av Web of Science Categories, korrelerar tämligen väl med de tilldelningar av tidskrifter 
till nivåer som genomförs i Norge (Ahlgren, Colliander, & Persson, 2012). Det är dock rimligt att 
fråga sig – om vi tar hänsyn till att det angreppssätt till ämnesnormering som underligger SNIP är 
avsevärt annorlunda än det angreppssätt som går ut på att utnyttja Web of Science Categories – om 
källornas SNIP-värden tenderar att motsvara källornas nivåer, där vi i denna rapport utöver de tre 
nivåerna även tar hänsyn till källor, vilka inte bedömts i Norge. Dessa källor bildar en egen kategori i 
studien. Studien, som involverar drygt 15000 källor, syftar till att belysa relationen mellan indikatorn 
SNIP och nivåerna i den norska modellen/kategorin av icke-bedömda källor inom olika ämnen samt 
totalt över ämnen. 
 
2 Data och metoder 
 
I studien utnyttjades tre olika listor över källor. Från CWTS Journal Indicators3 hämtades en lista 
(CWTS-listan), där bland annat SNIP-värden per år och källa ges. Samtliga källor i CWTS-listan är 
indexerade i den ovan nämnda bibliografiska databasen Scopus. Listan ger inte information om 
ämnestillhörighet för källorna. Sådan information finns dock i Scopus’ titellista4 (Scopus-listan), som 
även den hämtades. Källorna i Scopus-listan har tilldelats en eller flera av Scopus’ Subject Area 
categories, 27 till antalet. Studien utnyttjade även 2013 års version av den norska listan5 över bedömda 
källor (No-listan). 
 
Från CWTS-listan extraherades varje källa med (a) ett SNIP-värde för år 2012 (citerande år, se nedan, 
beskrivningen av SNIP), (b) med ett tryck-ISSN och (c) klassificerad som citerande källa, vilket 
resulterade i 15179 källor. Exempel på källor klassificerade som icke-citerande är branschtidskrifter 
och källor med få referenser till andra källor. Citeringar, som har sitt ursprung i icke-citerande källor, 
utesluts vid beräkning av SNIP-värden.6  
 
Källorna matchades (på basis av tryck-ISSN) mot Scopus-listan för att får fram en eller flera 
ämneskategorier per källa. För två av källorna finns ingen ämnesinformation i Scopus-listan, och dessa 
källor ingår därför inte i studien. Antalet källor i studien är därmed 15177. Av dessa är 14972 
tidskrifter och 205 serier (139 bokserier och 66 konferensproceedings). De 15177 källorna matchades 
mot No-listan för att få fram nivåer (0, 1 eller 2) för källorna. Om källan inte hittades i No-listan 
tilldelades källan värdet -1. Vi betraktar i denna studie -1 (”Ej i No-listan”) samt de norska nivåerna 0, 
1 och 2 som kategorier avseende en nominalvariabel. Extraktions- och matchningsoperationerna 
resulterade i en lista, L, i vilken varje källa har ett SNIP-värde, associeras med endera av kategorierna 
-1, 0, 1 eller 2 samt associeras med en eller flera ämneskategorier. 
 
För den del av analysen som gäller ämneskategorier användes ett angreppssätt med fraktionering, då 
vissa källor har tilldelats mer än en ämneskategori. Om en viss källa tilldelats exempelvis tre 
ämneskategorier tilldelades de tre ämneskategorierna en tredjedels källa var och dessutom en tredjedel 
var av källans SNIP-värde. För en given ämneskategori togs på basis av listan L fram (a) antalet 
fraktionerade källor för de fyra kategorierna -1, 0, 1, och 2 samt totalt över kategorierna, och (b) 
summan av de fraktionerade SNIP-värdena för de fyra kategorierna samt totalt över kategorierna. 
Genom att dividera en summa av fraktionerade SNIP-värden med motsvarande antal fraktionerade 
källor fås ett SNIP-medelvärde för ämneskategorin. 
 
SNIP-medelvärden togs även fram för de fyra kategorierna utan hänsyn till ämneskategorier. För de 
fyra motsvarande fördelningarna beräknades percentiler vid p = 0,05, 0,06, …, 0,99 för att komplettera 
den bild som ges av medelvärdena. 
 

                                                 
3 http://www.journalindicators.com/methodology 
4 http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 
5 http://www.sub.su.se/media/752734/kanaler_2013.xlsx 
6 Se Waltman et al. (2013) för en motivering till exklusion av vissa typer av källor samt för detaljer kring 
exklusionsreglerna. 
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I syfte att undersöka vilken inverkan SNIP har på den beroende variabeln, med dess de fyra kategorier, 
utfördes en multinominal logistisk regressionsanalys. Denna typ av regressionsanalys kan användas i 
en situation där den beroende variabeln är en nominalvariabel med fler än två kategorier, och där varje 
oberoende variabel är antingen numerisk eller kategorisk. 
 
Vi avslutar detta avsnitt med att ge en beskrivning av SNIP. (De läsare som främst intresserar sig för 
studiens resultat kan gå vidare till nästa avsnitt.) Beskrivningen baseras på Waltman et al. (2013). Låt 
K vara en källa indexerad i en viss databas, D. SNIP är en kvot, vars täljare, raw impact per paper 
(RIP) för K, ger det genomsnittliga antalet citeringar till K:s publikationer, publicerade något av åren 
n, n + 1 och n + 2, från publikationer publicerade år n + 3 i källor som täcks av D.7 Vi kallar år n + 3 
för analysåret. Citerade och citerande publikationer inkluderas endast om de är av Scopus’ 
dokumenttyper article, conference paper eller review, vilket även gäller SNIP:s nämnare, K:s 
database citation potential (DCP). 
 
DCP, indikatorns normerande komponent, är mer komplex jämfört med RIP. Ämnesfältet för K utgörs 
av alla publikationer, vilka är publicerade under analysåret, i källor täckta av D, och som citerar minst 
en publikation publicerad i K under något av de tre föregående åren. Låt P vara en publikation 
publicerad under analysåret, i en källa täckt av D. En aktiv referens i P definieras som en referens till 
en publikation publicerad under något av de tre föregående åren (relativt analysåret) i en källa som 
täcks av D. Vi kan nu definiera DCP för källan K: 
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där n är antalet publikationer i ämnesfältet för K8, pi andelen publikationer, publicerade under 
analysåret i samma källa som den i:te publikationen i ämnesfältet för K, med minst en aktiv referens, 
och ri antalet aktiva referenser i den i:te publikationen i ämnesfältet för K.9 SNIP för källan K 
definieras därmed som 
 

 
RIP( )

SNIP( )
DCP( )

K
K

K
=   (2) 

 
Man kan fråga sig hur SNIP tar hänsyn till skillnader i citeringsvolymer mellan olika ämnen. Följande 
resonemang avser att belysa detta. Vi tänker oss en tidskrift TM i matematik, ett ämne med låga 
citeringsvolymer, och en tidskrift TCB i cellbiologi, ett ämne med höga citeringsvolymer. I ljuset av 
detta kan RIP(TM) antas vara avsevärt mindre än RIP(TCB). Dock kan även DCP(TM) antas vara 
avsevärt mindre än DCP(TCB). En publikation P, publicerad i en tidskrift, antar vi, i ämnesfältet för TM 
har typiskt ett litet antal aktiva referenser, och andelen publikationer i P:s tidskrift med minst en aktiv 
referens kan vara betydligt mindre än 1. En publikation P’, även den publicerad i en tidskrift, antar vi, 
i ämnesfältet för TCB har typiskt ett stort antal aktiva referenser, och andelen publikationer i P’:s 
tidskrift med minst en aktiv referens kan mycket väl vara 1. 
 
Den kanske viktigaste styrkan med citeringsindikatorer av SNIP:s typ, där ämnesområdet för 
exempelvis en tidskrift bestäms av publikationer som citerar tidskriften, är att de inte förutsätter ett 
ämnesklassifikationssystem med explicit definierade gränser. 
 
 

                                                 
7 Observera att RIP har stora likheter med JIF. 
8 Om en citerande publikation citerar mer än en publikation i K, säg 3 stycken, räknas publikationen tre gånger i 
K:s ämnesfält. 
9 Den högra faktorn i (1) ger det harmoniska medelvärdet över produkterna p1r1, …, pnrn. 
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3 Resultat 
 
Tabell 1 redovisar, för varje ämneskategori, antal fraktionerade källor och fraktionerade SNIP-
medelvärden, totalt samt för kategorierna -1, 0, 1 och 2. Även antal källor och SNIP-medelvärden för 
de fyra kategorierna utan hänsyn till ämneskategorier redovisas (tabellens sista rad, kolumnerna 2-9). 
Figur 1 visualiserar tabellens SNIP-värden. Av tabellens sista rad framgår att 3451 av studiens 15177 
källor (22,7%) inte finns i No-listan. Av denna rad framgår vidare att SNIP-medelvärdena (utan 
hänsyn till ämneskategorier) ökar konsistent när vi går från kategori -1 (”Ej i No-listan”), via 
kategorierna 0 (icke-vetenskaplig kanal) och 1 (vetenskaplig kanal), till kategori 2 (vetenskaplig kanal 
med särskilt stor prestige). 
 
Med avseende på de 27 ämnena gäller att SNIP-medelvärdena för kategori 2 är konsistent större än 
motsvarande värden för kategori 1, medan för samtliga ämneskategorier utom Decision Sciences är 
SNIP-medelvärdena för kategori 1 större än motsvarande värden för kategori 0 (figur 1; tabell 1). 
Ämneskategorin Computer Science utmärker sig genom att SNIP-medelvärdet för kategorin -1 är 1,6 
gånger större än värdet för kategori 0 (och inte mycket mindre än värdet för kategori 1). Det båda 
prestigetidskrifterna Nature (SNIP = 8,58) och Science (SNIP = 8,06) ligger bakom det höga 
fraktionerade SNIP-medelvärdet för ämneskategorin General och kategori 2, en kombination med 
endast 3 källor (ämneskategorins tredje källa är Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States, också det en prestigetidskrift men med SNIP = 2,64).  
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Tabell 1. Antal fraktionerade källor (# frak. källor) och fraktionerade SNIP-medelvärden för 27 
ämneskategorier, totalt och för de fyra kategorierna -1, 0, 1 och 2, samt antal källor och SNIP-medelvärden för 
de fyra kategorierna utan hänsyn till ämneskategorier (tabellens sista rad, kolumnerna 2-9). 

Ämneskategorier 

 Nivåer, norska modellen  

-1 0 1 2 Totalt 

 # frak. 
källor 

SNIP 
# frak. 
källor 

SNIP 
# frak. 
källor 

SNIP 
# frak. 
källor 

SNIP 
# frak. 
källor 

SNIP 

Agricultural and 
Biological Sciences 

232,96 0,57 39,67 0,68 722,93 0,87 40,73 2,06 1036,29 0,85 

Arts and Humanities 59,08 0,58 6,42 0,46 310,52 0,77 187,70 1,11 563,72 0,86 
Biochemistry, 
Genetics and 
Molecular Biology 

150,29 0,45 14,12 0,63 576,55 1,07 75,48 1,95 816,44 1,03 

Business, 
Management and 
Accounting 

65,12 0,44 11,83 0,52 329,65 0,86 54,00 2,01 460,60 0,93 

Chemical 
Engineering 

44,61 0,45 3,67 0,48 108,10 1,06 9,78 2,38 166,16 0,96 

Chemistry 52,23 0,53 4,75 0,65 269,11 0,93 21,62 1,70 347,70 0,91 
Computer Science 112,70 1,03 12,87 0,64 362,98 1,34 96,62 2,68 585,16 1,49 
Decision Sciences 9,42 0,68 1,83 1,71 62,57 1,02 19,42 2,16 93,23 1,24 
Dentistry 29,42 0,39 3,00 0,36 52,81 1,04 6,50 1,49 91,73 0,84 
Earth and Planetary 
Sciences 

152,84 0,59 8,33 0,63 337,20 0,98 42,17 1,89 540,54 0,93 

Economics, 
Econometrics and 
Finance 

57,17 0,44 10,25 0,30 258,20 0,92 53,95 2,22 379,57 1,02 

Energy 31,79 0,81 4,33 1,14 58,80 1,15 11,50 2,51 106,43 1,20 
Engineering 334,75 0,61 21,03 0,53 512,82 1,15 68,82 2,54 937,42 1,04 
Environmental 
Science 

95,38 0,50 11,33 0,64 295,75 0,97 35,20 1,60 437,66 0,91 

General 29,25 0,48 6,00 0,54 25,83 0,59 3,00 6,43 64,08 0,81 
Health Professions 37,58 0,37 2,33 0,30 98,40 0,83 11,75 1,28 150,07 0,74 
Immunology and 
Microbiology 

38,95 0,46 5,17 0,37 136,69 1,13 12,65 2,07 193,46 1,04 

Materials Science 95,05 0,51 5,33 0,59 239,75 1,07 20,87 2,63 361,00 1,01 
Mathematics 90,48 0,66 7,53 0,93 439,49 1,01 103,95 2,11 641,46 1,14 
Medicine 1067,32 0,32 128,12 0,42 2083,63 0,94 187,32 2,28 3466,38 0,80 
Neuroscience 23,48 0,59 4,08 0,62 135,86 1,00 27,25 2,03 190,68 1,09 
Nursing 79,28 0,33 14,83 0,40 153,57 0,79 7,17 1,32 254,85 0,64 
Pharmacology, 
Toxicology and 
Pharmaceutics 

113,85 0,37 11,83 0,61 168,93 0,99 16,08 1,52 310,70 0,78 

Physics and 
Astronomy 

92,52 0,72 6,75 0,49 315,55 1,04 33,03 3,54 447,85 1,15 

Psychology 47,95 0,36 9,17 0,46 367,13 1,01 54,75 1,81 479,00 1,03 
Social Sciences 282,28 0,53 51,42 0,52 1256,77 0,86 334,87 1,49 1925,33 0,91 
Veterinary 25,25 0,41 5,00 0,56 90,42 0,65 8,83 1,27 129,50 0,64 
Totalt 3451 0,48 411 0,53 9770 0,97 1545 1,91 15177 0,94 
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Figur 1. Fraktionerade SNIP-medelvärden för 27 ämneskategorier för de fyra kategorierna -1, 0, 1 och 2. 
”Total” gäller SNIP-medelvärdena för de fyra kategorierna utan hänsyn till ämneskategorier. 
 
För de fyra fördelningarna av SNIP-värden motsvarande de fyra kategorierna -1, 0, 1 och 2 beräknades 
percentiler vid p = 0,05, 0,06, …, 0,99 för att komplettera den bild som ges av medelvärdena (vilka 
ges i sista raden i tabell 1). Figur 2 visar utfallet av beräkningarna. Kurvan för kategori 2 ligger 
konsistent över kurvan för kategori 1, och den senare kurvan ligger konsistent över kurvorna för 
kategorierna 0 och -1. Medianen, d v s percentilen vid p = 0,50, för kategori 2 är 1,61 medan 
medianerna för kategori 1, 0 och -1 är 0,85, 0,45 och 0,38, respektive. Samma mönster fås därmed 
som ifråga om medelvärden: värdena ökar konsistent när vi går från kategori -1, via kategorierna 0 och 
1, till kategori 2. Varje median är mindre än det motsvarande medelvärdet, vilket förklaras av att de 
fyra fördelningarna är positivt sneda, vilket är vanligt för scientometriska fördelningar. 
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Figur 2. SNIP-percentiler vid p = 0,05, 0,06, …, 0,99 för samtliga fyra kategorier. SNIP-percentilerna 
motsvarande p = 0,5 är de fyra fördelningarnas medianer. 
 
Flera intressanta observationer gällande avvikande fall kan göras. Tidskriften Foundations and Trends 
in Machine Learning finns i kategorin -1, och finns därmed inte i No-listan. Kategorin har SNIP-
medelvärdet 0,48, och tidskriften har SNIP-värdet 12,40, vilket motsvarar ordningstalet 9 när de 
15177 källorna sorteras fallande efter SNIP-värden.10 I kategorin 0 (icke-vetenskaplig kanal), med ett 
SNIP-medelvärde på 0,53, har tidskriften Statistics Surveys SNIP-värdet 4,96, vilket motsvarar 
ordningstalet 90 när källorna sorteras fallande efter SNIP-värden. Vidare har de båda humanistiska 
tidskrifterna Antiquite Tardive and Revue Romane, båda i kategori 2 (vetenskaplig kanal med särskilt 
stor prestige) SNIP-värdet 0. 
 
3.1 Multinominal logistisk regressionsanalys 
 
7589 källor drogs slumpmässigt ur datamängden av de 15177 källorna. Källorna i den resulterande 
mängden användes som träningsdata vid framtagning av analysens regressionsmodell, medan 
mängden av de resterande 7588 källorna sedan användes för att testa hur väl modellen korrekt 
klassificerar de 7588 källorna. 
 
Eftersom vi har fyra kategorier på den beroende variabeln innehåller regressionsmodellen tre 
regressionskoefficienter för SNIP. Kategorin -1 (”Ej i No-listan”) sattes  till referenskategori, d v s 
den kategori med vilken de tre andra kategorierna jämförs. Låt P(kategori = x) vara sannolikheten för 
att en källa tillhör kategori x, där x = 0, 1, 2, och låt P(kategori = -1) vara sannolikheten för att en källa 
tillhör kategorin -1. En given regressionskoefficient för SNIP, β, estimerar hur mycket ln(P(kategori = 
x)/P(kategori = -1)) ändras när SNIP ökar med 1, d v s hur mycket den naturliga logaritmen för oddset 
för att en källa tillhör kategori x jämfört med kategori -1 ändras när SNIP ökar med 1.  
 
ln(P(kategori = 2)/P(kategori = -1)) ökar med β = 3,207 när SNIP ökar med 1, och oddset blir ca 25 
gånger större vid en sådan ökning av SNIP. β avviker i detta fall signifikant från 0, nollhypotesens 
värde (p < 0,01).11 β för ln(P(kategori = 1)/P(kategori = -1)) är positivt och avviker signifikant från 0 

                                                 
10 Foundations and Trends in Machine Learning tillhör (endast) ämneskategorin Computer Science, vilken vi 
refererar till början på detta avsnitt. Tidskriften har det klart största fraktionerade SNIP-värdet i kombinationen 
av denna ämneskategori och kategori -1. Även om tidskriften tas bort från kombinationen är SNIP-medelvärdet 
1,45 gånger större än SNIP-medelvärdet för kombinationen Computer Science och kategori 0 (1,6 gånger större 
utan borttagning, vilket rapporterats ovan). 
11 Notera dock att antalet observationer är stort, 7589, och det är därmed sannolikt att signifikanta avvikelser 
erhålls. 
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(p < 0,01). Intressant nog är även β för ln(P(kategori = 0)/P(kategori = -1)) positivt, och avviker 
signifikant från 0 (p < 0,01). Detta sistnämnda utfall försvagar i någon utsträckning den kritik för 
undertäckning av källor som riktats mot den norska modellen, eftersom källor, som inte finns i No-
listan, associeras med mindre SNIP-värden jämfört med de källor, vilka bedömts som icke-
vetenskapliga (jfr även medelvärdena och medianerna för kategorierna -1 och 0). 
 
Figur 3 visar hur regressionsmodellen predicerar sannolikheter för kategortillhörighet för källor vid 
olika värden på SNIP. Följande värden på SNIP användes: 0, 0,1, 0,2, 0,3, …, 53 (det maximala SNIP-
värdet är 52,92). Vid ett givet SNIP-värde predicerar modellen fyra sannolikheter, en för varje 
kategori, och summan av de fyra sannolikheterna är lika med 1. Vid SNIP = 3,4 är de 
modellpredicerade sannolikheterna för tillhörighet i kategorierna 1 och 2 approximativt 0,5, och 
därmed är sannolikheterna för tillhörighet i de båda andra kategorierna nära 0. När SNIP växer från 
3,4 minskar de predicerade sannolikheterna för tillhörighet i kategori 1 samtidigt som motsvarande 
sannolikheter för kategori 2 ökar. Vid SNIP = 10 är den modellpredicerade sannolikheten för 
tillhörighet i kategori 2 mycket nära 1. 
 

 
Figur 3. Predicerade sannolikheter för kategoritillhörighet över SNIP-värden. 
 
I tabell 2 rapporteras hur väl regressionsmodellen korrekt klassificerar de 7588 källorna i den mängd, 
som inte användes vid framtagning av modellen. För en given källa predicerar modellen fyra 
sannolikheter, en för varje kategori, och källan tilldelas den kategori med den största predicerade 
sannolikheten. 69,2 % av källorna klassificeras korrekt av modellen (sista raden/sista kolumnen). 
Detta värde kan jämföras med motsvarande värde då källorna slumpmässigt, och proportionellt, 
fördelas över kategorierna. Det sistnämnda värdet fås genom att summera kvadraterna på de fyra 
observerade andelarna källor de fyra kategorierna står för, och multiplicera resultatet med 100: (0,2222 
+ 0,0262 + 0,6522 + 0,0992) ´  100 = 48,5 %, där exempelvis 0,222 och 0,026 är andelen källor i 
kategorierna -1 och 0, respektive. Om vi tillämpar tumregeln att en multinominal logistisk 
regressionsmodell är användbar om den andel nya, korrekt klassificerade fall med minst 25 % 
överskrider motsvarande slumpmässigt genererade andel blir slutsatsen att ifrågavarande modell är 
användbar: (1,25 ´  48,5) = 60,6 <  69,2. 
 
Man får dock konstatera att ingen av de 201 källorna i kategorin 0 klassificeras korrekt: av raden för 
kategori 0 framgår att 55 av de 201 observerade källorna i kategorin har tilldelats kategori -1, ingen av 
källa har tilldelats kategori 0, 145 har tilldelats kategori 1 och 1 har tilldelats kategori 2. Detta utfall 
för kategori 0 överensstämmer med figur 3: för varje använt SNIP-värde finns en kategori med en 
större predicerad sannolikhet än den predicerade sannolikheten för kategori 0. 
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Tabell 2. Klassifikationstabell för källor, som inte användes vid framtagning av regressionsmodellen. Antal 
källor = 7588. 
 Predicerade  
Observerade -1 0 1 2  % korrekta 
-1 606 0 1072 8 35,9 
0 55 0 145 1 0,0 
1 319 0 4579 49 92,6 
2 4 0 686 64 8,5 
Totalt, % 13,0 0,0 85,4 1,6 69,2 
 
4 Avslutande synpunkter 
 
Vi har i denna studie belyst relationen mellan indikatorn SNIP och nivåerna i den norska 
modellen/kategorin av icke-bedömda källor. Resultatet visar att ett samband finns mellan SNIP-värden 
och de fyra kategorierna. Detta är kanske inte oväntat (som nämnts ovan är en av 
bedömningsgrunderna i Norge i vilken utsträckning tidskrifterna citeras), men sambandet ger likväl 
stöd för, givet att man betraktar SNIP som en indikator med en hög grad av validitet, att de manuella 
tilldelningar av källor till nivåer som görs i Norge är rimliga. Omvänt kan man hävda, om man 
betraktar de manuella tilldelningarna som i huvudsak rimliga, att studien ger stöd för att SNIP är en 
indikator med en hög grad av validitet. Man ska dock vara medveten om att studiens resultat är 
förenligt med att såväl SNIP som de norska tilldelningarna har defekter som samvarierar. 
 
Gällande den kritik för undertäckning av källor som riktats mot den norska modellen försvagas 
kritiken i någon utsträckning av studiens resultat, eftersom källor, som inte finns i No-listan, 
associeras med mindre SNIP-värden jämfört med de källor, vilka bedömts som icke-vetenskapliga.  
 
Som framgår av resultatavsnittet finns fall som avviker från det allmänna mönstret, t ex tidskrifter med 
relativt stora SNIP-värden som antingen inte bedömts i Norge eller där tilldelats nivå 0. Det kan finnas 
anledning för dem som är involverade i bedömningarna att titta närmare på avvikande fall. 
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