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Föreliggande rapport analyserar de svenska universitetens presta-
tioner med avseende på internationella vetenskapliga artiklar och 
deras kvalitet. Detta görs utifrån en metod som bygger på relativ 
(fältjusterad) artikelproduktion och relativ (fältnormaliserad) cite-
ringsgrad. Förslaget visar att såväl ett produktionsmått som ett 
mått på kvalitet kan användas vid fördelning av direkta statliga 
forskningsanslag. 

Syftet är att ta fram ett underlag för konkurrensutsatta direkta 
statsanslag till universiteten. Målsättningen är att ge varje univer-
sitet ett värde som återspeglar dess samlade vetenskapliga produk-
tion och kvaliteten på den produktionen under en given tidsperiod. 
Värdet skall vara så beskaffat att det kan användas som fördel-
ningsnyckel. Efter en inledande genomgång av vilka krav som bör 
ställas på fördelningsmodeller, följer vårt förslag till metod och vårt 
tillvägagångssätt. Rapporten avslutas med en tillämpning av model-
len på forskningsproduktionen vid svenska universitet under perio-
den 2001–2004. I appendix finns ett antal mer detaljerade metod-
avsnitt. 

Inledning 

Prestationsrelaterade statsanslag till universiteten är i dag under 
utredning i flera länder och tillämpas i länder som Norge, Austra-
lien och England. Dessa system dras med problemet att det är svårt 
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att göra rättvisande jämförelser mellan forskningsområden. 
Publiceringstakten skiljer sig starkt mellan områden; kemi, fysik 
och medicin har väloljade internationella publiceringssystem och 
ett stort antal tidskrifter, medan en rad tekniska forsknings-
områden liksom samhälls- och humanvetenskaperna inte har lika 
väl fungerande publiceringsmarknader. Antalet tidskrifter inom 
respektive område, deras utgivningstakt och bibliotekens förmåga 
att understödja forskningen, skiljer sig åt och dessa omständigheter 
ger utslag i form av skillnader som vi kan benämna ”områdets 
publiceringspraxis”.  

Förutom internationella tidskrifter finns flera andra publice-
ringskanaler: nationella tidskrifter, böcker, kapitel i antologier och 
rapporter. Nationella databaser täcker en del av dessa publicerings-
kanaler men långtifrån allt. Det är förknippat med mycket arbete 
och kräver överläggningar och förhandlingar mellan specialister 
innan ett system för beräkning av alla relevanta nationella publika-
tioner kan sättas i verket. Syftet med föreliggande rapport är att 
diskutera möjligheterna att utveckla ett resurssnålt system dvs. ett 
system som inte belastar forskningssystemet (forskare eller annan 
personal) med insamling av information som, i princip, redan finns 
tillgängliga i internationella databaser. 

Skillnaderna mellan forskningens olika områden gör det nöd-
vändigt att betrakta forskningsproduktiviteten, dvs. antalet artiklar 
per författare, som ett relativt mått. Vi förväntar oss i dag inte 
samma produktivitet, mätt i antal artiklar, av en forskare inom 
statsvetenskap som inom kemi. Vi behöver områdes(fält)justera 
produktiviteten genom att ta fram referensvärden som är giltiga för 
varje område.1 Finner vi en tillförlitlig metod för detta kan vi göra 
rättvisa jämförelser mellan områden. Denna rapport visar hur detta 
kan göras med en metod som liknas vid att uppskatta volymen på 
ett isberg utifrån dess topp. Vi gör detsamma med publiceringsdata. 
Utifrån uppgifter från olika områden går det att med matematisk-
statistiska metoder estimera vad publiceringarna motsvarar i form 
av personal. Att detta är möjligt inom områden som huvudsakligen 
publicerar i internationella tidskrifter är kanske inte så förvånande, 
men det går även att göra för mindre ”isberg” som samhällsveten-
skap och humaniora. 

                                                                                                                                                               
1 Se Schubert & Glänzel (1996) ”Cross-field normalization of scientometric indicators”, 
Scientometrics 36:311–324, jfr van Raan (2004) ”Measuring science”, in (Eds.) Moed et al 
Handbook… 
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För att göra detta möjligt fordras framförallt att vi har tillgång 
till data om publiceringar och dessa data skall vara så beskaffade att 
de samtidigt kan läggas till grund för en funktionell ämnesindel-
ning i forskningsområden. Ämnesskillnaderna är anledningen till 
att vi inte kan använda monografier och nationella databaser (som 
man gör i Norge2): ämnesindelningen finns inte eller kommer att 
vila på en rad osäkerheter (institutionell tillhörighet eller själv-
rapportering). Fördelen med att istället utgå från internationella 
tidskrifter är att ämnesindelningen grundas på ett förhandsbestämt 
system för ämnesklassning3 och att detta system finns i en databas 
som med relativt små arbetsinsatser kan användas för ändamålet. 

Thomson/ISI:s databas ISI Web of Science (WoS) utgör en 
bland forskare ofta använd källa till bibliografisk information och 
referenser. Databasen kan också utnyttjas för bibliometriska analy-
ser med inriktning på produktivitet och citeringsgrad.  

Ett av Web of Science kännetecken är dess utvecklade ämnes-
indelning av tidskrifterna. Var och en av de cirka 9 000 indexerade 
tidskrifterna (inkl. proceedings) har förts till en eller flera 
tidskriftsklasser (ämnesområden). En tidskrift kan alltså tillhöra 
flera ämnesområden. Detta gör att det blir ett omfattande och 
sinnrikt system för att beskriva tidskriftens ämnesmässiga karaktär. 
I tabell 1 visas hur tidskrifter inom området ”trä och papper” 
klassificerats av ISI. Ett antal tidskrifter är klassade som enbart 
Materials Science, Paper & Wood (rad 1), men många tidskrifter 
har en dubbel tillhörighet (rad 2). Vidare finns också tidskrifter 
som har tilldelats ytterligare flera klasser (rad 3 och 4).  
 
Tabell 1  Exempel på hur Thomson/ISI klassificerar tidskrifter i 

mikroklasser 

 
 
I dag används 242 tidskriftsklasser för att klassificera tidskrifts-
beståndet. Dessa kallar vi mikroklasser. Det ger ett stort antal 
kombinationsmöjligheter och det är inte ovanligt att tidskrifterna 

                                                                                                                                                               
2 Vekt på forskning. Universitets- og høgskolerådet. November 2004. 
3 ISI:s metod för detta arbete framgår av: 
http://scientific.thomson.com/free/essays/selectionofmaterial/journalselection/ 

 

rad SC 1 SC 2 SC 3

1 Materials Science, Paper & Wood

2 Forestry Materials Science, Paper & Wood

3 Forestry Materials Science, Paper & Wood Materials Science, Textiles

4 Materials Science, Paper & Wood Materials Science, Textiles Polymer Science



Bilaga 8 SOU 2007:81 

 

 

392 

skär över de stora disciplingränserna, ett faktum som bland annat 
använts för att beskriva forskningen som alltmer gränsöver-
skridande och tvärvetenskaplig (Hicks & Katz 1996; Sandström et 
al. 2005). Mikroklasserna är en viktig förutsättning som gör det 
möjligt att jämföra citeringsgraden utan att jämföra äpplen och 
päron. Högenergifysiker jämförs med sina kolleger och ekonomer 
med sina kolleger. Citeringsgraden är en god indikator på hur 
användbar forskningen är för andra forskare och ger därför ett mått 
på uppmärksamheten. Använder vi mikroklasserna som utgångs-
punkt för den normaliserade citeringsgraden per dokumenttyp och 
per år får vi fram ett värde som anger hur betydelsefull forskningen 
är för andra forskare och fungerar därmed som en indikator för 
forskningens kvalitet. Mer i detalj om metoden för detta finns 
återgivet i appendix 2.  

Dessa mikroklasser kan slås samman till större makroklasser, 
vilka representerar stora forskningsfält med ungefär liknande 
arbets- och publiceringsförhållanden. Makroklasserna kan användas 
för att skapa referensvärden för produktiviteten, dvs. hur många 
artiklar som en normalförfattare skriver per tidsperiod. [Mikro-
klasser och makroklasser återges i appendix 1.] Indelningen bygger 
här på ett empiriskt underlag i form av 51 000 nordiska univer-
sitetsforskare och deras publiceringsbeteende. Hur de publicerar 
sig över olika tidskriftsklasser ligger till grund för en klustring av 
tidskriftsklasserna.4 Denna metod grupperar tidskriftsklasser, i det 
här fallet utifrån hur ofta enskilda författare publicerar mellan dessa 
klasser. Tillvägagångssättet ger oss 23 makroklasser, vilka i stor 
utsträckning påminner om de s.k. SPRU-klasser som ursprungligen 
presenterades av Katz m.fl. (1995), men som sedermera har för-
finats, dels genom Thomson/ISI:s eget arbete inom Essential 
Science Indicators, dels genom arbeten av ledande internationella 
bibliometriker.5 Figur 1 visar hur makroklasserna förhåller sig till 
varandra.  
 

                                                                                                                                                               
4 Klustringen har skett med hierarkisk klustring, average link-metodik. 
5 Se Field Definitions på http://in-cites.com/field-def.html. Jfr forskarna i Leuven som 
föreslagit en klassning i 100 mikroklasser, jfr. Glänzel & Schubert (2003). 
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Figur 1  Makroklasser av tidskriftsklasser (mikroklasser). Figuren är ett 

exempel 

 

Publiceringar som underlag för resursfördelning 

Ett antal villkor bör vara uppfyllda när vi använder data om univer-
sitetens artikelproduktion som underlag för resursfördelning: 

1. Könsneutralitet: prestationssystemet skall vara oberoende hur 
kvinnor och män är fördelade mellan ämnesområden.  

2. Skalneutralitet: metoden bör vara konkurrensneutral i förhål-
lande till forskningsfältens storlek. Om ett område är stort 
(kemi) eller litet (allergi) skall i princip varken leda till för- eller 
nackdelar förutsatt att kvaliteten är densamma. 

3. Framtidsneutralitet: metoden skall bidra till att utveckla svensk 
forskning för framtiden. Den skall gynna den forskning som 
har hög kvalitet och områden där Sverige har betydelsefulla 
bidrag att lämna. Det innebär också att områden där svenska 
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forskare av tradition publicerar stora andelar inte särskilt skall 
gynnas. 

4. Hierarkineutralitet: Graden av hierarki i det akademiska 
systemet varierar över tid och mellan områden. Vissa tider och 
inom vissa områden ges forskningsledarna större resurser, 
andra tider är det förnyelsen och mångfalden som premieras 
genom forskningsmedlen sprids ut på flera. Produktivitets-
systemet bör vara neutralt i förhållande till forskarnas ålder, 
status och etablering. 

5. Samarbetsincitament: systemet skall stimulera till samarbete 
mellan institutioner och mellan länder. Trenden mot ökat 
internationellt samarbete är tydlig och effekten i form av ökad 
citeringsgrad är väldokumenterad. Ett svenskt prestations-
baserat system bör understödja detta. 

6. Systemet skall ge incitament att publicera artiklar i interna-
tionella vetenskapliga och tekniska tidskrifter. Alla artiklar har 
ex ante lika stora chanser att få kollegernas uppmärksamhet. 
Incitamenten får inte vara en hämsko på publiceringsverk-
samheten, men skall inte heller stimulera till överpubliceringar 
(skivad publicering; publiceringshysteri).  

7. Systemet skall uppfattas som rättvist i den meningen att det så 
långt möjligt likställer olika forskningsområden.  

Prestationssystem i andra länder 

Rapportens utgångspunkt är att en kvalitetsindikator bör ingå i ett 
svenskt prestationssystem. RUT-utredningen är inte helt tillfreds 
med den norska modellen som genom att använda flera olika 
publiceringskanaler gjort det omöjligt att mäta faktisk uppmärk-
samhet och användning, dvs. citeringar. Den enda databas som 
erbjuder såväl möjligheter att fältnormalisera som indexering av 
referenser (citeringar) är Web of Science. Om forskares produk-
tion av läroböcker, av antologibidrag m.m. skall tas med blir resul-
tatet ofelbart att man tvingas att gå omvägen över tidskrifternas 
ryktbarhet och detta i form av konsensuskonferenser som efter 
förhandlingar mellan representanter för olika lärosäten fastställer 
vilka förlag och vilka tidskrifter som ges en högre viktning. Även 
om man inte explicit använder ”Journal Impact Factor” i den 
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norska modellen innebär det norska systemet att man valt att 
tilldela vissa tidskrifter högre poäng oavsett om norska artiklar i 
tidskriften ifråga blir uppmärksammade eller inte.6 Avgörande är 
således den förväntade uppmärksamheten och inte den faktiska 
betydelse som artikeln eller boken kommer att få i form av att 
andra forskare använder och hänvisar till verket. Inom medicinska 
fält är det i stort sett endast tidskrifter med hög Journal Impact 
Factor som tilldelats den högre nivån i det norska systemet. Inom 
samhällsvetenskapliga områden har forskarna tenderat att gynna 
tidskrifter som de själva har kontroll över och inom humaniora 
finns överhuvudtaget inga prioriterade tidskrifter.7 

Sammantaget riskerar det norska systemet att snarare låsa fast 
forskningen i dess nuvarande publikationstraditioner. Systemets 
största svaghet är att det inte heller omfördelar några medel. 
Genomförda analyser av de två senaste norska omgångarna visar att 
man för humaniora och medicin lika gärna kunde räkna huvuden, 
dvs. förutom den ytterst marginella omfördelningen i det norska 
systemet är effekten densamma som om staten fördelade pengar i 
relation till hur många personer institutionerna förmår att finan-
siera på tillgängliga medel.8 Konklusionen är att det norska syste-
met verkar vara ett förhållandevis kostsamt sätt att komma fram till 
något ganska trivialt. Något annat var inte heller att förvänta. 
Räknas alla publiceringar och viktas efter en någorlunda acceptabel 
modell kommer skillnaderna på universitetsnivå att jämnas ut.  

I så måtto är den norska modellen ganska oförarglig, men det 
kan också riktas en skarpare kritik mot det norska förslaget. 
Viktningssystemet utgår från publiceringstraditioner som stämmer 
överens med två extremvarianter i nuvarande forskning: å ena sidan 
de som publicerar många tidskriftsartiklar (kemi, fysik och 
medicin) och, å andra sidan, de områden som publicerar mono-
grafier (humaniora). Men mellan dessa extremer finns ett stort 

                                                                                                                                                               
6 I princip kan det vara en artikel i en tidskrift som får alla citeringar och således drar upp 
medelvärdet för tidskriftens journal impact factor. 
7 Det finns två olika synsätt på frågan om kollegial kontroll: i det ena fallet tänker man sig 
denna kontroll som en funktion av internationella processer, dvs. tidskrifternas referee-
system, rådens bedömningar av anslag etc., och i det andra fallet som en fråga på lokal nivå. 
Sörlin och Gundelach (2006) gör sig till tolk för den senare uppfattningen utan närmare 
motivation. Mot deras ståndpunkt kan anföras en hel rad auktoritativa normativa analyser av 
t.ex. Robert K. Merton (1938) och forskningssociologer i hans efterföljd. Forskarnas 
kolleger är alla som ingår i det professionella systemet. Det varken kan eller bör begränsas 
till dem man möter i korridoren. Vältalig argumentation för denna ståndpunkt har formu-
lerats av Stefan Björklund (1996), Sverker Gustavsson (1971), Thorsten Nybom (1997). 
8 Gunnar Sivertsen, Presentation på 12:e nordiska bibliometrikonferensen i Köpenhamn 
13−14 september 2007, rapporterade samma resultat. 
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antal områden med en mix av artiklar och rapporter (konferens-
rapporter) och publiceringstalet för dessa områden (matematik, 
ingenjörsvetenskaper, odontologi, ekonomi och allmän samhälls-
vetenskap) är ganska litet inom de av det norska systemet god-
kända publiceringsformer. Mycket riktigt är det ingenjörs-
vetenskaperna (NTNU) som förlorar i det norska systemet.9 Vi 
presenterar i denna rapport en modell som gör att matematik, 
ingenjörsvetenskap och ekonomi jämförs med sina kolleger i 
Norden såväl med avseende på artikelproduktionen som med 
avseende på artiklarnas citeringsgrad, dvs. uppmärksamhet och 
användningsfrekvens. Vi visar dessutom att ingenjörsvetenskaperna 
i Sverige gör bra resultat och att staten borde ge en större andel av 
de direkta anslagen till tekniska högskolor som Chalmers och 
KTH. 

I det norska systemet fraktionaliseras samarbetsartiklar efter 
antalet författare, vilket, om systemet omfördelade större resurser 
än för närvarande (1,8 procent), skulle kunna leda till att medi-
cinska forskare försökte minska antalet författare per publikation. 
Det ligger i samarbetets natur att man hellre inkluderar än exklu-
derar. Jämfört med ämnesområden som inte har sådan publice-
ringspraxis kan hävdas att t.ex. medicin och kemi sannolikt 
underskattas i det norska systemet. 

Australien har sedan femton år baserat en del av den statliga 
basfinansieringen till universiteten på ett prestationssystem. Detta 
har utgått från antalet artiklar i internationella vetenskapliga tid-
skrifter. Efter tio år stod det klart att det påverkat forskarnas 
beteende i en prestationsmässigt negativ riktning (Butler 2003). 
Klara och entydiga incitament gjorde att forskarna successivt ökade 
sin publicering och övergick till allt mindre krävande tidskrifter 
och till tidskrifter med allt lägre genomsnittlig faktisk citerings-
grad. Sedan denna oavsedda effekt blivit klarlagd har den 
australiska regeringen påbörjat ett arbete för att ansluta till två 
andra tillgängliga modeller: 1) den engelska RAE-modellen och 2) 
den fältnormaliserade citeringsgraden. I korthet betyder denna nya 
Research Quality Framework10 att man förutom att ta med samtliga 
vetenskapliga publiceringskanaler också skall beräkna citeringsgrad 
för internationella artiklar samt bedöma samtliga forskargrupper 
inom ramen för ett system med femton ämnespaneler. I en ganska 
                                                                                                                                                               
9 Muntlig uppgift från prodekan Ingvald Strømmen, NTNU, Norge. Sivertsen vidimerade 
dessa uppgifter på Köpenhamnskonferensen sept 2007 (se not 8). 
10 Se vidare på DEST hemsida [http://www.dest.gov.au]. 
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komplicerad modell, som sannolikt kommer att ockupera en stor 
del av det australiensiska forskningssystemets forskarkrafter under 
2008, tänker man sig att forskarna skall skicka in en fullständig 
rapportering av all produktion inom samtliga godkända publika-
tionstyper, varav det finns ett femtontal, alla mottagna externa 
anslag samt en hel del annat. En apparat för att ta emot detta 
material är planerad, men hela modellen är starkt ifrågasatt. Rap-
porter från Australien säger att politikerna vill ta bort stora delar av 
de mest kostsamma inslagen i förslaget och att systemet istället blir 
helt baserat på metrik, dvs. på analyser av publiceringar, tilldelade 
medel och personalkostnader. Samma väg synes det engelska 
HEFCE (Higher Education Funding Council for England) vara 
inne på när man där har inlett en ett arbete för att med hjälp av fält-
normaliserad citeringsgrad få in en mer systematisk kvalitetsindi-
kator som grundval för tilldelningen av basmedel.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att det i den pågående debat-
ten finns en viss enighet om behovet av att införa en kvalitets-
indikator i sammanhanget. Det som saknas är ett förslag som 
lyckas att kombinera produktion och kvalitet.  

Artikelproduktionen 

När vi närmar oss forskarnas produktivitet stöter vi genast på ett 
antal spörsmål. Ett problem gäller de naturliga skillnaderna i 
artikelproduktion inom forskningen till följd av områdens karaktär 
och tidskrifternas publiceringspraxis. Sättet att hantera detta är, 
som redan påtalats, att ta hänsyn till forskningsfältet och att 
normalisera produktionen. Annars jämför vi äpplen med päron. Vi 
använder Thomson/ISI:s tidskriftsklasser, men för samman dem 
till ett mindre antal makroklasser (enligt appendix 1).  

Ett annat problem som dyker upp och kräver vårt ställnings-
tagande är det faktum att den vetenskapliga produktiviteten är 
skevt fördelad i populationen av forskare. En stor grupp har inga 
publiceringar, en annan stor grupp har någon enstaka publicering 
och en liten grupp har flera eller många publiceringar. För den 
vetenskapliga produktionen gäller således en särskild matematik 
och särskilda regler eftersom vi har att göra med ett material som 
inte låter sig hanteras med statistiska metoder som bygger på 
normalfördelningar (Price 1963). Det är t.ex. inte meningsfullt att 
använda medelvärdet av de aktiva författarnas produktivitet efter-
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som det värdet inte ger oss särskilt mycket information om hur 
området ser ut och skall karakteriseras. Inte heller medianen ger 
oss ett användbart referensvärde. Det blir svårt att på ett distinkt 
sätt skilja mellan forskningsfälten såvida vi inte närmar oss 
problemet från ett annat håll.  

Man kan tycka att det vore en lätt sak att ta fram produktivitet 
per författare vid universiteten. Statistik finns per forskningsämne 
(från SCB) och uppgifter om publiceringar kan fås från 
Thomson/ISI. Så är inte fallet. För det första saknar vi två viktiga 
element när det gäller författarna. Thomson/ISI-data är bristfälliga 
när det gäller kopplingen mellan författarnamnet och adressupp-
giften. Artiklar med ett namn och en adress ger oss inga problem, 
men så fort det blir flera författare och flera adresser uppstår det 
tveksamheter. Vi får nöja oss med att det första författarnamnet 
kan kopplas till den första adressen. Därutöver kan vi också 
använda uppgifter i fältet för reprint author (den författare som 
mottar korrespondens kring artikeln). Men det finns naturligtvis 
ett antal namn som förekommer på artiklarna men som aldrig 
framträder som första författare eller som reprint author. Till saken 
hör att vi dessutom har svårt att skilja dessa ”dolda författare” från 
dem som inte alls bidrar till artiklarna. 

Ligger det då inte inom möjligheternas ram att få fram vilka 
personer vid universiteten som har bidragit till respektive artikel? I 
princip ja, men det skulle vara förknippat med en mycket stor 
arbetsinsats.11 Vi vill hävda att det vore onödigt att ta fram sådana 
uppgifter. Det finns nämligen ytterligare en svårighet som kompli-
cerar beräkningen av en direkt författarproduktivitet. Eftersom vi 
tänker oss att det behövs en ämnesnormalisering av materialet i 
tidskriftsklasser eller motsvarande skulle det vara nödvändigt att 
koppla artiklarna till antalet personer som uppges vara verksamma 
inom respektive område vid respektive universitet. Detta låter sig 
inte göras två skäl: 1) ämnesindelningarna är inte kongruenta med 
varandra; 2) SCB:s statistik samlas in på ett sätt som inte tillåter 
fördelning av publikationer (t.ex. har den grundats på generalise-
ringar utifrån uppgiftslämnarna vilka ofta varit administrativ per-
sonal).  

En illustration till detta problem återfinns i tabell 2 och 3. Den 
förra visar hur personalen är fördelad vid universiteten enligt SCB:s 
                                                                                                                                                               
11 Vår kanske mest kritiska synpunkt på den norska modellen är att den medför arbets-
krävande moment. Det förefaller oekonomiskt att införandet av incitament för med sig stora 
kostnader. Det är resurser som istället kan användas för forskning. 
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statistik och tabell 3 visar statsanslagens fördelning per universitet. 
De avsevärda diskrepanserna mellan de båda visar att vi är 
hänvisade till att ta fram en metod för beräkningar som inte är 
beroende av FoU-statistiken eller av hur forskningsmedlen fördelas 
per universitet. Redan exemplet SLU illustrerar detta. SLU är ett i 
högsta grad diversifierat universitet med många olika verksamheter 
som vart och ett har sina egna specifika produktionsvillkor och 
man kan roa sig med att räkna hur många makroklasser av appendix 
1 som SLU är verksamma inom. 

Beräkning av artikelproduktionen 

Det går dock att ta fram ett produktivitetsmått även om vi inte har 
tillgång till den exakta fördelningen av den forskande personalen. 
För att göra det vänder vi oss till den bibliometriska forskningen. 
Sedan länge har man varit intresserad av problemet med forsk-
ningsproduktivitet inom ramen för material med starkt skeva för-
delningar. Alfred J. Lotka var den som först försökte finna regel-
bundenheter i publiceringsaktiviteten hos författare till vetenskap-
liga artiklar. I en uppsats visade han att antalet författare till n 
publikationer i en särskild population är 1/n2 av antalet författare 
som producerar en enda publikation (Lotka 1926). Uttryckt på 
annat sätt innebär det att ungefär 60 procent av alla författare 
endast har producerat en enda publikation (under en given 
mätperiod). Vi har redan framhållit att antalet publiceringar per 
författare inte är normalfördelade och det bibliometrikerna under 
1980-talet började intressera sig för var hur dessa skeva fördel-
ningar kunde läggas till grund för förståelsen av regelbundenheter 
och till grund för bibliometriska indikatorer. 
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Tabell 2  Personal (FoU-årsverken) per enhet och VO, bå 2005 

Källa: SCB UF 13 SM 0601 tabell 20 (data bygger fr o m 2006 på enkäter, dvs. självrapportering 
från enskilda forskare, tidigare gjordes detta per institution). Observera att SCB inte ger enskilda 
uppgifter för Södertörn. 

 Univ HUM-SAM MED NAT TEK summa

01 Uppsala univ 560 550 626 100 1836

02 Lunds univ 504 617 380 544 2045

03 Göteborgs univ 572 567 326 1465

04 Stockholms univ 616 2 628 27 1273

05 Umeå univ 373 305 244 68 990

06 Linköpings univ 216 260 36 390 902

07 Karolinska inst 1657 1657

08 KTH 965 965

09 Luleå tekniska univ 55 10 268 333

10 Sv lantbruksuniv 861 861

11 Karlstads univ 147 12 36 33 228

12 Växjö univ 104 9 3 24 140

13 Örebro univ 199 19 51 269

33 Mittuniv 64 17 41 44 166

51 Södertörn 0

17 Chalmers 733 733

18 Handelshögskolan 74 74

3484 4025 3232 3196 13937
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Tabell 3  Statliga direktanslag till lärosäten (Mnkr) per anslagspost, bå 

2007 

 
Källa: Budgtetprop 2007 Utgiftsområde 16 (vol 8). SUMMA-kolumnen innefattar ej hyror, men 
samtliga andra poster. 
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I ett flertal teoretiska analyser med empiriska illustrationer bidrog 
bland andra Tibor Braun, Wolfgang Glänzel, Andras Schubert och 
Andras Telcs under slutet av 1980-talet till att klargöra att 
författarpopulationen fördelar sig som en Waringfördelning, vilket 
innebär att vissa regler kan tillämpas på dessa material, naturligtvis 
helt andra än dem som gäller för normalfördelningar (Glänzel, 
Schubert & Telcs 1984, Schubert & Glänzel 1984; Telcs, Glänzel & 
Schubert 1985; Glänzel & Schubert 1985; Egghe & Rousseau 1986; 
Braun, Glänzel & Schubert 1990). Genom att analysera de aktiva 
författarnas artikelfrekvens under en given tidsperiod kunde de 
också estimera antalet potentiella författare, dvs. författare med 
noll publiceringar och författare som publicerar men inte just inom 
den korta tidsperiod det var frågan om. Man hade funnit en metod 
för ”potential authors”12 som också gav ett estimat över hur många 
som ingick i respektive lands forskningssystem. I en tillämpning 
gavs estimat över forskningspersonalens omfattning i USA:s 
delstater (Schubert och Telcs 1989) och detta jämfördes med 
census-data för FoU-personal. Genom att utnyttja sin ”isbergs-
metodik” lyckades författarna mycket exakt estimera totalsiffrorna 
för USA:s FoU-personal. Liknande undersökningar gjordes av 
länderna i Östeuropa (Schubert & Telcs 1986) och dessa visade att 
Unescos forskningsstatistik kraftigt överskattade forskningsperso-
nalen i dessa länder.13 Slutsatsen var att Waringdistributioner 
utgjorde ett användbart, teoretiskt baserat, verktyg för att göra 
estimeringar av FoU-personalen utifrån publiceringsdata. 

I vår modell utnyttjar vi deras metodik dock utan att vara intres-
serade av det faktiska antalet forskare vid respektive universitet. 
Hur många forskare som ligger bakom produktionen behöver vi 
inte ha uppgifter om. Poängen med vårt förslag är denna: vi tar 
fram ett värde på vad universitetets produktion av artiklar motsvarar 
i antal normalproducerade författare. Den enda information vi 
behöver är alltså antalet artiklar i ISI-databasen fördelat per univer-
sitet. 

Konstaterar vi att vi har att göra med Waringfördelningar kan vi 
jämföra områden som till synes ser ut att vara helt skilda, men som 
har egenskaper som förenar dem. Vi kan t.ex. sluta oss till att de 
forskningsområden som uppvisar Waringfördelningar har ungefär 
samma belöningssystem och hierarkier [reward system in science 
or the position of the scientific elite (Braun et al 1990)]. Huruvida 
                                                                                                                                                               
12 Även kallad ”scientific publication potential”, se Schubert & Telcs (1989), s. 296. 
13 Se även Braun, Glänzel & Schubert (1990) som undersöker OECD-data. 
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de kan betraktas som ”normala” (europeiska och/eller ameri-
kanska) forskningsfält är självklart en empirisk fråga. Vi lägger 
fram våra undersökningsresultat längre fram. I figuren här bredvid 
(utan nummer) visas den typiska fördelningen inom ett av de större 
områdena under perioden 2001–2004. På x-axeln antal artiklar och 
på y-axeln antal författare med n artiklar.  
 

 
 
Tillvägagångssättet är följande: Vi beräknar fördelningen av artiklar 
per författare inom vardera av de 23 områdena. Vi utnyttjar 
uppgiften om förste författare och reprint author (RP) och har 
namnrättat dessa på nordisk nivå för att erhålla ett stabilt 
referensvärde som inte i alltför stor utsträckning är beroende av att 
namnfelen tar ut varandra i de stora talens lag.14 Vi skapar utifrån 
detta en databas för författarstrukturen inom respektive ämne. Hur 
många författare har en artikel, hur många har två etc.? Skälet att 
alla författarnamn inte används är att metoderna ännu inte är 
utprövade för sådan författarräkning.  

                                                                                                                                                               
14 Ett litet antal tidskrifter inom samhällsvetenskap och humaniora uppger inte reprint 
author adress. Eftersom detta är områden med få författare per artikel och mycket få sam-
arbeten över institutionsgränserna utgör detta inget problem. Första adressen fångar upp 
den nödvändiga informationen, vilket också framgår av en analys vi genomfört av SOC-
artiklar från GU och SU. Färre än 1 procent av artiklarna saknar RP-adress och alla utom en 
artikel placerar artikeln till korrekt universitet på första adressen. 
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Att det finns skillnader mellan områden är egentligen av mindre 
betydelse, liksom att alla författare inte är representerade i 
materialet. Den metod vi använder gör att skillnader mellan två 
områden där det ena har 1 000 artiklar på 50 författare och det 
andra har 500 författare på lika många artiklar är fullt jämförbara. 
En förutsättning är naturligtvis att skillnaderna är en återspegling 
av publiceringsmönster som är generella i Norden eller Europa.  

En inte oviktig egenskap hos metoden är att alla publicerande 
författare inom ett område betraktas som ett urval av alla ”poten-
tiella” författare, dvs. alla faktiska forskare. Vi har ju att göra med 
en avgränsad tidsperiod som i en del fall kan uppfattas som alltför 
kort. Genom metodiken är det möjligt att estimera ett tal för hur 
många artiklar författarna på området skriver i genomsnitt. Och 
utifrån det talet kan vi räkna fram ett storleksmått per universitet som 
är representativt för dess publiceringsverksamhet.15 

Beräknade data för artiklar per unik författare läggs till grund 
för ämnesvisa tabeller som innehåller de referensvärden som gäller 
för Norden. Referensvärdet framkommer genom att vi använder 
den punkt där regressionslinjen för det plottade, trunkerade popu-
lationsmedelvärdet16 skär y-axeln för respektive område. Regres-
sionslinjen skapas genom att medeltalet beräknas och trunkeras 
(först med alla författare, därefter tas de med en artikel bort och 
medvärdet beräknas för resterande och så vidare). Mer om detta 
tillvägagångssätt i den tekniska bilagan 3. 

För varje universitet och ämnesområde delas antalet artiklar från 
universitetet med referensvärdet för ämnesområdet. Detta ger ett 
fältjusterat värde för produktionstalet. Därmed får vi fram ett 
storleksmått per universitet, vilket är en viktig förutsättning för att 
måtten skall kunna användas till att fördela anslag per universitet. 
Uppsala universitet är väsentligt större än Karlstads universitet och 
denna skillnad återspeglas i den områdesjusterade produktionen.  

För att korrekt avspegla författarpopulationens fördelning 
mellan universitet och över makroklasser har vi delat upp analysen i 
två delar: perioden 2001−2002, samt perioden 2003−2004 har 
analyserats separat och därefter har ett medeltal erhållits för dessa 
båda perioder. Anledningen är att vi på det sättet i möjligaste mån 
                                                                                                                                                               
15 En genomgång av metodens tekniska detaljer ges i appendix 3. Varje enskild forskare kan 
endast tillhöra en makroklass och fördelas till den makroklass till vilken flest publikationer 
identifieras. 
16 Detta innebär att medelvärdet för hela populationen räknas ut, sedan medelvärdet för alla 
författare med fler än en artikel, sedan medelvärdet för alla författare med fler än två artiklar 
osv. Antalet artiklar bildar x-axeln och de olika medelvärdena y-axeln. 
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kan undvika effekter dels av forskares flytt mellan universitet (jfr 
Schubert & Telcs 1989), dels av att flödet av personer som går in 
och ut i forskarpopulationen. Minst 1 000 artiklar bör ingå i makro-
klassen för att den skall ge stabila, statistiskt säkra beräkningar 
(Schubert & Telcs 1985) och för den skull har några makroklasser 
beräknats över en fyraårsperiod (DENT, ECON, GEO, SOC och 
HUM). 

Det bör framhållas att denna rapport i första hand redovisar en 
metodik för att beräkna de direkta statsanslagens fördelning. När 
det gäller adressunifiering är det i allt väsentligt en öppen fråga 
huruvida universitetssjukhusens artiklar skall räknas in i univer-
sitetens produktion. På grund av universitetsnamnets höga prestige 
är det också troligt att många sjukhusforskare gärna använder 
universitetsadressen. Vi menar att det i framtiden är möjligt att 
med små medel korrigera eventuella fel till följd av detta, bl.a. med 
hjälp av personalförteckningar från universiteten.17 

Norden eller Europa, vilket skall vara basen för jämförelserna? 
Vi har, som framgått ovan, gjort beräkningar på ett nordiskt mate-
rial under perioden 2001−2004. Av flera skäl föredrar vi nordiska 
data, dels därför att vi kan namnrätta på nordisk nivå och få god 
överensstämmelse med det faktiska antalet artikelförfattare, dels 
för att vi har bättre kontroll över namnsbruket inom Norden. 
Utgår vi i stället från europeiska data (11 EU-länder+Norge), ger 
det något andra referensvärden framförallt för humaniora medan 
det för klinisk medicin inte blir några nämnvärda skillnader. 
Orsaken till att humaniora får andra referensvärden är att ISI 
indexerar ett stort antal tyskspråkiga tidskrifter, vilka ur nordisk 
synvinkel ger referensvärden som inte kan sägas vara represen-
tativa. Ett alternativ vore att begränsa undersökningen till engelska 
som framstår som ”vetenskapens språk”, men av förståeliga skäl 
finns det problem också med ett sådant tillvägagångssätt. Vi har 
därför stannat vid att använda Norden (Sverige, Norge Finland och 
Danmark) för att få fram referensvärden. 

Varför ger denna metod (Waring) ett representativt referens-
värde och på vilket sätt är den bättre än andra metoder? Det 

                                                                                                                                                               
17 Beräkningar som vi genomfört på enskilda universitet visar att det förvisso förekommer att 
universitetsanställda skriver ”univ hosp” adresser liksom det förekommer att icke-anställda 
uppger universitetsadress. Landstingsanställda läkare som genomför forskarutbildning 
använder inte sällan univ-adress för markera sin akademiska tillhörighet, men de förekom-
mer inte på universitetets lönelista. Om regeringen i framtiden tar beslut om ett system 
enligt en modell som liknar den här kan universiteten förutsättas genomföra rutiner som 
resulterar i adekvata adressuppgifter. 
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främsta skälet är att metoden på ett elegant sätt representerar 
materialet i sin helhet. Problemet för alla andra metoder – medel-
värdet, medianen och Priceunit, dvs. att ta en rotdel av antalet 
författare (Derek de Solla Price’s square root law, 1976, jfr Glänzel 
& Schubert 1985) är att de alla har den svagheten att antingen 
huvudet (botten) eller svansen (toppen) påverkar oproportionerligt 
mycket. I relation till dessa metoder är Waringvärdet vida över-
lägset. 

Vad betyder Waringvärdet? 

Det bör framhållas att Waringvärdet inte är ett mått på antalet 
författare utan snarare ett mått på vad antalet artiklar motsvarar i 
form av medelproduktiva forskare. Om ett universitet har en 
normalproduktion (med nordiska mått mätt) kommer Waring-
värdet att stämma överens med antalet anställda under en tvåårs-
period. Har däremot universitetet en låg produktivitet kommer 
värdet att ligga lägre än antalet anställda. Således går det i princip 
att utifrån Waringvärdena göra prognoser över hur många forskare 
det finns vid ett universitet. Vi har getts möjligheten att utnyttja 
personaldata från Linköpings universitet och KTH för att pröva 
detta. Våra data visar att metoden ger ganska precisa skattningar av 
personalomfattningen. Det bör påpekas att vi nu inte talar om 
antalet författare utan om antalet anställda forskare oavsett deras 
anställningsform. Vi förutsätter att varje universitet har en genom-
snittlig fördelning av heltids- och deltidsforskare. Vi kan också se 
att det finns en rimlig överensstämmelse mellan Waringvärdena 
(förutsatt att de grupperas) och fakultetsområdenas personaldata. 
En annan fördel med metoden visar sig om vi jämför referensvärdet 
med medelvärdet på två respektive fyraårsperioder. När perioden 
fördubblas bör även referensvärdet fördubblas. Detta är fallet för 
referensvärdet men inte för medelvärdet. 

Beräkning av citeringsgrad 

Citeringar är i första hand ett mått på användbarhet snarare än 
”kvalitet”. Även om det finns anledning att vara försiktig kan 
citeringar användas som ”at least a partial indicator of scientific 
quality” (Seglen 1992). Med Internet har forskningen blivit global 
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på ett genomgripande sätt (forskarna har tidskrifterna tillgängliga i 
sina datorer) och uppmärksamhet/användbarhet är till följd av 
detta det sannolikt bästa sättet att rangordna universitet och insti-
tutioner.  

Fältnormaliserad citeringsgrad är numera en närmast självklar 
metod inom all bibliometrisk forskning och har varit standard-
metod sedan början av 1990-talet. Glänzel (1996), samt Schubert & 
Braun (1996) sammanfattade diskussionen vid 1990-talets mitt. 
Drygt tio år senare, med många och alltmer aktiva intressenter, är 
det synnerligen viktigt att forskningens bästa metoder används för 
undersökningarna (även i policysammanhang). Metoden med fält-
normaliserad citeringsgrad har nämligen en svaghet: det krävs till-
gång till hela databasen för att referensvärden skall kunna skapas. 
En detaljerad beskrivning av metoden finns i appendix 2. 

Fältnormalisering handlar om två saker: För det första att 
jämföra likar med likar och för det andra att med normaliserade 
värden kunna jämföra över ämnesgränserna. En fråga som ofta 
uppkommer är huruvida citeringsgraden är relaterad till antalet 
artiklar. Får högproduktiva forskargrupper högre citeringsgrad? 
Holländaren van Raan har i flera arbeten (2004, 2006) undersökt 
den fältnormaliserade indikatorns egenskaper. Vi har genomfört en 
undersökning av denna aspekt och kommer fram till att det inte 
finns anledning att tala om skalfördelar i detta sammanhang. Mäng-
den artiklar garanterar inte en god citeringsgrad.18 

Vid mätning av fältnormaliserad citeringsgrad intresserar vi oss 
endast för de artiklar som förekommer i tidskrifter som publicerar 
på vetenskapens internationella språk, vilket i de flesta fall är 
engelska. Web of Science indexerar ett antal i huvudsak nationella 
tidskrifter, t.ex. Moderna språk, Sociologisk forskning, Nordisk 
psykologi, Läkartidningen, Konsthistorisk tidskrift, Ekonomiska sam-
fundets tidskrift (fi), Svensk Papperstidning, Internasjonal politik 
(no), Historisk tidsskrift (no). Endast ett litet antal svenskspråkiga 
artiklar förekommer i materialet. Tidskrifterna har en i bästa fall 
nordisk läsekrets, men kolleger runt om i världen har inga eller små 
möjligheter att läsa och referera till artiklarna. Nordiska biblio-
metriker har rutinmässigt tagit bort dessa tidskrifter när de gjort 
internationella jämförelser (tidskrifterna inkluderas dock i vår pro-
duktionsberäkning). Vi ansluter till denna praxis och utvidgar den 

                                                                                                                                                               
18 Sandström & Sandström (2007b). 
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– för att ha god marginal i citeringshänseende – till att gälla alla 
artiklar i icke-engelskspråkiga tidskrifter.  

Det medicinska vetenskapsområdet står för nära hälften av de 
svenska publiceringarna. Kvoten mellan publiceringar per år och 
per årsverke blir för medicin drygt 2 och för naturvetenskap 1,5 
och för teknikvetenskap 1 och slutligen för hum-sam knappt ¼ 
publikation per år. Skillnaderna är således avsevärda mellan områ-
dena. Delvis beror detta på att man utnyttjar skilda publicerings-
kanaler. Inte mer än cirka 30 procent av referenserna i samhälls-
vetenskapliga artiklar går till indexerat material (av ISI) medan 
resten är referenser till böcker, rapporter och kapitel i bok. 
Andelen är närmare 80−90 procent för medicin och flertalet natur-
vetenskapliga områden (Moed 2005, s. 126 f.).  

Humanistisk forskning har ett avvikande beteende när det gäller 
citeringar mellan artiklar. Ett antal artiklar kan med få citeringar få 
höga fältnormaliserade värden. Av detta skäl, och efter diskussioner 
med internationella bibliometriker, föreslår vi att det humanistiska 
området sätts till 1,0 i CPP/FCSm.19 Det är viktigare att univer-
siteten producerar artiklar i den internationella vetenskapliga dis-
kussionen än att de mäts med citeringsindex. 

Vi redovisar i tabell 4 (nedan) jämförelser mellan våra ”Waring-
baserade referensvärden”, aritmetiskt medelvärde och median för 
respektive makroklass. Här finns också en beräkning av antal 
artiklar och den fältnormaliserade citeringsgraden per makroklass. 
 

                                                                                                                                                               
19 Man kan också tänka sig att låta CPP/FCS-värdet variera mellan t ex 0,8 och 1,2. 
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Tabell 4  Jämförelse mellan referensvärden för makroklasser (Norden). 

Waringreferensvärden och median för 23 makroklasser 

 
Anm: Tabellen avser 2-åriga genomsnittsvärden för WaringRef, Medelvärde och Median grundade 
på 2001−2002 och 2003−2004. 
* Detta värde (Multi) utgör medel av samtliga klasser. 

Förslag 

I det följande ges ett konkret förslag till hur forskningsproduk-
tivitet och citeringsgrad kan användas som fördelningsnyckel av 
statliga direktanslag till universiteten. 

 

KLASS

SUMMA 

Waring* 

CPP/FCSm

SUMMA

Waring

Antal frak 

artiklar CPP/FCSm

Waring

Ref

Medel-

värde Median

AGR 2664 1897 1934,5 1,40 0,51 1,61 1

BIOL 2269 1714 1851,5 1,32 0,54 1,65 1

BIOMOL 1291 1297 1867,5 1,00 0,72 1,71 1

CELL 1766 1737 2292,5 1,02 0,66 1,70 1

CHEM 1118 800 2111 1,40 1,32 2,17 1

CLIN 1727 1459 1984 1,18 0,68 1,76 1

CLIN_II 1464 1411 2624 1,04 0,93 1,97 1

COMPMATH 2234 1761 1691 1,27 0,48 1,55 1

DENT 566 479 536,5 1,18 0,56 1,66 1

ECON 656 619 483 1,06 0,39 1,44 1

ENG 1830 1420 1477 1,29 0,52 1,60 1

ENV 1543 1286 1260,5 1,20 0,49 1,62 1

GEO 737 651 624,5 1,13 0,48 1,60 1

HEALTH 1436 1315 1025,5 1,09 0,39 1,50 1

HUM 2288 2288 274,5 1,00 0,06 1,16 1

IMMUN 1087 1108 1573,5 0,98 0,71 1,75 1

MATSCI 2656 2160 3498,5 1,23 0,81 1,89 1

MULTI* 153 129 159,5 1,19 0,62 *

NEURO 758 716 1346,5 1,06 0,94 1,95 1

PHARM 584 451 640,5 1,30 0,71 1,97 1

PHY 1713 1501 3123 1,14 1,04 2,09 1

PSYC 726 835 968,5 0,87 0,58 1,66 1

SOC 2075 1721 723 1,21 0,21 1,33 1
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Tidsperiod och citeringsfönster 

Vi har av flera skäl valt perioden 2001−2004. Det första är att den 
senaste delen av databasen (efter 1997) innehåller kompletta upp-
gifter. Ett annat skäl är att systemet inte bör bygga in alltför stora 
trögheter (genom att täcka en lång tidsperiod). Citeringsfönstret är 
ett tredje skäl; det ger citeringar till artiklar från 2001 fram till juni 
2007, för 2002 fram till juni 2007 osv. Av våra undersökningar att 
döma ger kombinationen av flera citeringsfönster tillförlitliga resul-
tat även för områden som teknik och humanvetenskap. Särskilt 
humaniora och samhällsvetenskap har en struktur med kvartals-
tidskrifter som ofta har höga ”rejection rates”, vilket medför långa 
ledtider för publiceringar. Detta gör att det kan ta lång tid innan 
artiklar får citeringar. De undersökningar som publicerats (t.ex. 
Adams 2005) om citeringsfönstret och relationen mellan korta och 
längre citeringsfönster grundar sig på medicin och naturvetenskap. 
Självklart kan den här redovisade metoden användas med kortare 
citeringsfönster och mer aktuella artiklar. År 2007 när denna 
rapport författas är det görligt att införliva artiklar från 2005−2006 
med citeringar till maj 2007. Med en sådan metod följer inga 
avsevärda nackdelar om vi håller oss till stora universitetsenheter 
med många artiklar, men ett flertal områden skulle få något osäkra 
citeringsdata och flera universitet skulle inte kunna ges en 
tillförlitlig citeringsgrad. Dessa eftersläpningar är sannolikt en 
nödvändig konsekvens om man vill utnyttja de möjligheter som 
faktiska citeringsdata erbjuder. Alternativet med ”journal impact 
factor” avskräcker. 

Ekonomiskt, transparent och enkelt 

Måtten bör vara enkla att ta fram och i möjligaste mån transparenta 
för lärosätena. De bör även känna att de har möjlighet att genom 
gemensamma ansträngningar förbättra sina resultat i framtiden. 

Kostnaderna först. Föreliggande förslag är mycket kostnads-
effektivt. Vi menar, till skillnad från dem som vill samla in alla 
former av publiceringar, att ett sådant omfattande arbete är 
onödigt. Ett kostnadsdrivande fördelningssystem som den norska 
modellen kräver att det byggs upp en enhet (eller avsätts personer 
från universitetsbiblioteken) vilka får till uppgift att sammanställa 
uppgifterna från olika databaser (artiklar, böcker, kapitel i bok 
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etc.). Det kommer att krävas omfattande arbete av forskare i 
konsensuskonferenser för att enas om vilka tidskrifter som skall 
räknas, vilka bokförlag som skall ingå etc. Enligt vår mening utgör 
den fältnormaliserade citeringsgraden en bättre indikator för 
forskningskvalitet än att enbart utgå från i vilken tidskrift en artikel 
publicerats. Norrmannen Per Seglen har nogsamt inskärpt att det 
inte finns någon relation mellan en enskild artikels citeringsgrad 
och tidskriftens (Seglen 1997). 

Transparens är inte självklart något man förknippar med den 
fältnormaliserade metoden. Vi vill dock påminna om att många 
universitetsledningar redan i dag arbetar med den metoden och 
kommunicerar den till sina forskare. Detsamma kan inte sägas om 
Waringmetoden, vilken i sina abstrakta tekniska detaljer är betyd-
ligt svårare att kommunicera.  

Till modellens fördelar hör kombinationen av kvantitet och 
kvalitet. Det är ytterligt svårt att manipulera citeringsgraden. 
Många men svaga publiceringar lönar sig inte. Kvaliteten väger allt-
för tungt. Självklart bör områden som har hög publiceringsfrekvens 
inte tvingas att öka sina ansträngningar eftersom konkurrensen om 
publiceringsutrymmet sannolikt redan är mycket stor. Viktigare är 
att dessa forskare satsar så mycket som möjligt på att förbättra sin 
citeringsbild. Det är det bästa sättet att använda statliga basmedel. 

Tillvägagångssätt och genomförande 

Steg 1  Områdesjusterad artikelproduktion 

Vi har följt Waringmetoden som den beskrivits ovan. Ett problem 
att lösa är att unifiera författarnamnen. Alla universitetsartiklar 
med nordisk adress i RP (reprint author)-fältet eller nordisk 
förstaadress har manuellt korrigerats för det faktum att bruket av 
förnamnsinitialer förändras över tid. En tendens är att alltfler 
författare har blivit medvetna om förväxlingsrisken i Web of 
Science och har således lagt sig till med ett ”artistnamn” bestående 
av två eller flera initialer till efternamnet. Det skiftande bruket 
innebär således ett behov av att unifiera namnen ibland är det också 
nödvändigt att lägga till en initial (x, y, z, w) för att skilja mellan 
författare med samma efternamn. Sverige är närmast unikt i så 
måtto att våra son-namn är mycket vanligt förekommande. I Norge 
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och Danmark är det dessutom mer vanligt att använda sig av 
mellannamn.  

Med Norden avses här fyra länder: Danmark, Norge, Finland 
och Sverige. Det finns många likheter mellan dessa länder men 
också intressanta skillnader. Vi bedömer dock att dessa fyra länder, 
med bred marginal, utgör en tillräcklig bas för att få fram 
representativa referensvärden. Analysen har begränsats till univer-
siteten i Norden.  

För varje universitet och ämnesområde delas antalet artiklar från 
universitetet med referensvärdet för ämnesområdet. Detta ger ett 
värde på hur många forskare som det antalet artiklar motsvarar. Tio 
högproduktiva forskare kan med andra ord publicera lika mycket 
som en genomsnittlig grupp av 20 forskare. De olika värdena per 
ämnesområde adderas sedan till en summa av ”forskningspro-
ducenter”, det antal forskare som produktionsvärdet motsvarar. 
Innan summeringen multipliceras värdet för varje ämnesområde 
med motsvarade kvalitetsvärde som tas fram i steg 2. 

Steg 2 Fältnormaliserad citeringsgrad 

En fältnormaliserad citeringsgrad för svenska universitet har tagits 
fram (metodiken beskrivs i appendix 2). Alla artiklar med svensk 
adress – så gott som alla svenska artiklar – i Web of Science under 
perioden 1998–2005 har körts mot LiU/KTH-databasen, vilken 
innehåller beräknade värden (tidskriftsnormaliserade och fältnor-
maliserade). Vi har valt att ta med alla artiklar från respektive läro-
säte, dvs. inte enbart de som ingår i vårt Waringbaserade produk-
tionstal. Ett skäl är att det svenska systemet för incitament bör 
understödja internationellt samarbete. Eftersom artiklar tillkom-
mer i sådana samarbeten tenderar de att ceteris paribus få högre 
citeringsgrad. Alltså bör det inte skapas något som motverkar 
detta. Om vi går från lärosätenas alla artiklar till de artiklar som har 
svenska universitetsadresser i first author och reprint author sjunker 
citeringsgraden något för varje universitet. Den sjunker förvisso 
mer för de mindre universiteten än de större, men det är frågan om 
marginella effekter och det är en minskning som grovt taget är lika 
för alla. Också av detta skäl finns all anledning att vara så komplett 
som möjligt i underlaget för citeringsanalysen. En begränsning av 
underlaget skulle knappast ge oss bättre information. 
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Steg 3 Sammanräkning 

Nu har vi å ena sidan ett produktionsvärde (Waringmåttet enligt 
steg 1) som dessutom är ett storleksmått per makroklass och uni-
versitet. Å den andra sidan ett kvalitetsvärde (steg 2) per makro-
klass och universitet. Dessa två värden multipliceras till ett värde 
per makroklass och per universitet.  

Universitetens samlade värde räknas sedan ihop, divideras med 
det totala värdet och ger en procentsats, vilken kan användas vid 
fördelning av statsanslaget.  

I appendix 4 ges samtliga värden per makroklass. Där framgår 
hur olika klasser bidrar till universitetens värden. Det blir tydligt 
att citeringsgraden väger tungt i sammanhanget. 

Resultat  

Tabell 5 redovisar effekterna av beräkningsmodellen per univer-
sitet. Kolumn A visar antalet artiklar per universitet och kolumn B 
det genomsnittliga referensvärdet för universitetets artiklar. När vi 
dividerar antalet artiklar med referensvärdet (per makroklass, i 
tabellen visas ett genomsnitt) erhåller vi Waringvärdet som framgår 
av kolumn C. Waringvärdet multipliceras med den fältnorma-
liserade citeringsgraden, CPP/FCSm, vilken framgår av kolumn D. 
Resultatet, ett kombinerat produktions- och kvalitetsvärde per 
universitet, framgår av kolumn E. Observera att det är nödvändigt 
att gå till appendix 4, tabell A−D för dem som i detalj vill följa 
beräkningsmodellen. 
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Tabell 5  Prestationsrelaterade statsanslag. Förslaget i sin helhet sorterat 

efter sammanlagda värdet (kolumn E) 

 
 
Modellen gör framförallt att universitet och forskargrupper kan 
jämföras med varandra trots att deras forskning har olika inrikt-
ningar och profiler. Av tabellen (tabell 5) framgår att Karolinska 
institutet har en stor artikelproduktion, landets största, men detta 
är inom högproduktiva områden, vilket antyds av det höga 
medelreferensvärdet för Waringref i kolumn C. Modellen korri-
gerar således Waringvärdena så att varje universitet får en med 
andra universitet jämförbar produktion. Karolinska institutet har, 
även inräknat denna justering, en hög produktivitet och medelgod 
citeringsgrad jämfört med andra nordiska universitet.  

Omfördelar Waringmodellen resurser eller blir utfallet det som 
kunde förväntas av hur många artiklar respektive universitet pro-
ducerar? Svar på den frågan ges i tabell 6, som visar procentuella 
fördelningar av artiklar, Waringvärden och det sammanlagda 
SUMMAN av Waring multiplicerat med CPP/FCSm. Tabellen 

Kolumn A B C D E

UNIV

Antal frak 

artiklar

AVG 

Waring

Ref

Waring-

värdet CPP/FCSm

SUMMA 

Waring *   

CPP/FCSm

LU 5 269 0,60 4 401 1,15 5 059

UU 4 824 0,59 4 115 1,23 5 049

KI 5 373 0,70 3 816 1,16 4 438

GU 3 360 0,53 3 140 1,09 3 424

SU 2 517 0,49 2 560 1,22 3 119

KTH 2 824 0,67 2 104 1,21 2 551

SLU 2 193 0,54 2 022 1,23 2 496

CTH 2 402 0,68 1 757 1,21 2 126

UMU 1 855 0,57 1 641 1,14 1 871

LIU 2 009 0,61 1 659 1,00 1 663

LTU 522 0,56 467 0,96 447

HHS 163 0,34 240 1,16 279

ORU 203 0,49 207 1,04 215

KAU 204 0,46 219 0,96 211

MIU 198 0,52 189 0,96 182

VXU 91 0,40 113 1,05 119

34 004 0,59 28 651 1,16 33 249
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visar att det är frågan om substantiella omfördelningar till följd av 
modellen. Om vi ställer SUMMA-värdet i relation till direkt-
anslagen som de såg ut 2007 blir effekterna betydande för flera av 
universiteten. 

Tabell 6 visar effekten i statsanslag såvida hela det direkta stats-
anslaget skulle fördelas i enlighet med ett prestationssystem. 
Andelen av medlen som skall fördelas efter prestation påverkar 
självfallet utfallet, men en jämförelse mellan kolumn H och kolumn 
I, som är 2007 års fördelning av de direkta statsanslagen antyder i 
vilken riktning en eventuell tillämpning skulle påverka respektive 
universitet. Handelshögskolan, KTH, Chalmers, Lund, SLU, Upp-
sala och Karolinska tillhör vinnarna, medan Umeå, Göteborg, Luleå 
och Linköping samt de mindre universiteten står stilla eller 
förlorar. 
 
Tabell 6  Jämförelse i procent mellan antal artiklar, Waringvärden och 

SUMMA sorterat efter SUMMA-värdet (kolumn H) 

 
Anm: Kolumn I bygger på direktanslaget för forskning och forskarutbildning som det beräknas i 
tabell 3. 

 

Kolumn F G H I

UNIV

Procent 

artiklar

Procent 

Waring

Procent 

SUMMA 

kol E

2007 direkt 

anslag %

LU 15,50 15,36 15,22 14,33

UU 14,19 14,36 15,19 13,16

KI 15,80 13,32 13,35 11,17

GU 9,88 10,96 10,30 12,53

SU 7,40 8,93 9,38 8,30

KTH 8,31 7,34 7,67 4,74

SLU 6,45 7,06 7,51 6,70

CTH 7,06 6,13 6,39 4,46

UMU 5,46 5,73 5,63 9,21

LIU 5,91 5,79 5,00 5,88

LTU 1,54 1,63 1,35 2,25

HHS 0,48 0,84 0,84 0,57

ORU 0,60 0,72 0,65 1,81

KAU 0,60 0,76 0,63 1,55

MIU 0,58 0,66 0,55 1,76

VXU 0,27 0,40 0,36 1,59

100 100 100 100
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En tydlig effekt är att de tre största universiteten vinner resurser 
och att de små universiteten förlorar. Samtidigt är detta mönster 
inte enhetligt. Handelshögskolan är en liten enhet som gör bra 
resultat. Även de större tekniska högskolorna har mycket goda 
resultat.  

Ett tydligt drag i tabell 5 är att universitet med större samlade 
resurser, dvs. direkta statsanslag plus externa medel, har en tendens 
att få ökad andel av Waringvärdena. Detta är en fullkomligt naturlig 
konsekvens av metoden: ju större resurser desto större möjligheter 
att anställa och att producera resultat. Av detta följer att det kan 
diskuteras huruvida förmågan att attrahera externa anslag i presta-
tionssystemet skall inkluderas i underlaget. Detta görs i det 
australiensiska Research Quality Framework (RQF). I förstone 
förefaller det vara tårta på tårta, men det sänder en tydlig signal till 
forskningssystemet att expandera resurserna på alla tillgängliga sätt 
förutsatt att man kan producera kvalitet. 

Avslutning 

Den här föreslagna metoden har en rad fördelar jämfört med andra 
prestationsbaserade system. Waringmodellen utgår från den inter-
nationella forskningens dynamik. Den använder inga nationella 
ordningar i form av konsensusgrupper eller nationella databaser. 
Internet har kraftigt påskyndat forskningens globalisering och alla 
forskare har i dag tillgång till i stort sett alla världens senaste 
resultat som de publiceras i tidskrifter och öppna artikelarkiv. 
Systemet kombinerar ett produktionsmått med ett uppmärksam-
hetsmått, i det senare fallet den faktiska citeringsgraden. Detta 
mått säger hur användbar forskningen är för kolleger runt om i 
världen. Andra system som det norska bygger på tidskrifterna 
klassas efter förväntad betydelse och eventuell impact, vilket är 
mycket osäkert och inte säger något om hur specifika artiklar 
uppmärksammas. 

Uppfyller modellen de krav som vi formulerade i rapportens 
inledning? Låt oss avsluta med att kort beröra de sju punkterna.  

1. Könsneutralitet: Waringmodellen som bygger på faktiska cite-
ringar och fältnormaliserad citeringsgrad ger alla, oavsett kön, 
status och ålder, samma möjligheter och är i så måtto helt kon-
kurrensneutral. Kvinnor har dokumenterat lägre produktionstal 
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vilket dock kompenseras av de ofta får högre citeringsgrad på 
sina artiklar (Xie & Shauman 1998; Sandström & Hällsten 2007, 
Sandström & Sandström 2007). Snedfördelningen mellan 
kvinnor och män inom olika ämnesområden, s.k. horisontell 
arbetsfördelning mellan könen (se Lindberg, Riis och Silander 
2005) är även den väldokumenterad. Knyts incitament enbart till 
antalet publiceringar kommer ämnesområden som har hög 
kvinnoandel att missgynnas eftersom kvinnliga forskare ofta har 
andra publiceringsstrategier. Waringmodellen medför att kva-
liteten vägs in i summan av universitetens produktion. 

2. Skalneutralitet: Waringmodellen medför att ämnesområden görs 
likvärdiga, jämförbara och modellen är således oberoende av 
områdenas storlek. Universitetsledningar kan fortsatt satsa på 
olika områden av strategiska skäl eller för att man förväntar sig 
en god produktion och god citeringsgrad. 

3. Framtidsneutralitet: Waringmodellens egenskaper gör att det 
finns incitament att följa den internationella forskningens cite-
ringsmönster, dvs. forskarna har incitament att följa forsknings-
frontens utveckling och ge bidrag till att flytta fronterna.  

4. Hierarkineutralitet: Waringmodellen tar inga hänsyn till vem 
som publicerar. Låt oss ta två extremfall: i det ena står en 
professor per ämnesområde bakom alla publikationer (medhjäl-
parna är osynliga) och i det andra fallet är alla medarbetarna 
medverkande och publikationerna utspridda över hela perso-
nalen. Modellen är helt oberoende av vem och hur många som 
publicerar. Antalet publiceringar sätts i relation till ett referens-
värde. Det tal som ges (Waringvärdet) motsvarar ett antal 
forskare som antingen står med på publikationerna eller kan 
antas ligga bakom dessa publikationer. Endast om svenska 
publiceringsnormer helt avviker från nordiska kan man tänka sig 
att det skulle uppstå skevheter. Inget i vårt material antyder att 
så skulle vara fallet. 

5. Samarbetsincitament: Waringmodellen bygger på två separata 
steg. Det första räknar publiceringar med förste författare och 
reprint AU från de svenska universiteten. I det andra steget 
räknas citeringsgraden till alla publikationer från universitetet 
oavsett författarordningen. Ett universitet har således starka 
incitament att delta i internationella samarbeten eftersom dessa 
ofta har högre citeringsgrad än andra artiklar. Universitetets 
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totala citeringsgrad baserat på alla publiceringar under perioden 
utgör den andra komponenten i den sammanräknade summan. 
Således finns all anledning att eftersträva goda internationella 
samarbeten. 

6. Stimulera expansion och ökat antal publiceringar: Prestations-
systemet bör helst inte lägga några som helst band på univer-
sitetens naturliga drift till expansion och utvidgning. Waring-
modellen medför inga sådana begränsningar, men förutsätt-
ningen är naturligtvis att det går att upprätthålla en rimlig 
kvalitet på verksamheten. Erfarenheterna från det australiensiska 
försöket med raka publiceringspremier under 1990-talet är 
avskräckande. Kvaliteten sjönk drastiskt (se Butler 2003). 
Waringmodellen medför ett korrektiv genom att den fältnor-
maliserade citeringsgraden vägs in i sammanräkningen. Utförda 
analyser (Sandström & Hällsten 2006, Sandström & Hällsten 
2008) antyder att forskningsråden tenderar att gynna forskare 
med många publiceringar i sitt forskningsstöd. Den här meto-
den justerar detta och ger citeringsgraden en ordentlig viktning.  

7. Kommer modellen att innebära fortsatt internationalisering av 
forskningen? Modellen bör kunna accepteras av humanister och 
samhällsvetare eftersom de inte missgynnas utan deras publika-
tioner viktas högt, en humanist får 11,1 Waringpoäng per 
artikel. Med den föreslagna metoden får således humaniora och 
samhällsvetenskap kraftfulla incitament att öka aktiviteten på 
den internationella publiceringsmarknaden. Detta medför att 
resultat presenteras för andra forskare, att forskningen utsätts 
för kritik och synpunkter från kompetenta kolleger och att 
svenska forskare kan få erkännande från sina kolleger runt om i 
världen för sina bidrag.  

*** 

Tillkännagivande: Författarna vill härmed uttrycka sin tacksamhet 
för den hjälp och de pedagogiska kommentarer som RUT-utred-
ningen och dess kansli bistått med. Vidare vill vi framhålla den 
betydelsefulla hjälp som Wolfgang Glänzel, Timo Koski och Ulf 
Heyman bidragit med i form av matematiska förklaringar samt 
konstruktiva och kritiska synpunkter. Ett särskilt tack riktar vi till 
Peter Ingwersen vid Danmarks Biblioteksskole, som på RUT-
utredningens uppdrag haft vänligheten att läsa och ge synpunkter 
på detta underlag.  
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Appendix 1 Mikro och makroklasser (field definitions) 

 
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE AGR 

AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY AGR 

AGRICULTURE, SOIL SCIENCE AGR 

AGRONOMY AGR 

FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY AGR 

FORESTRY AGR 

HORTICULTURE AGR 

MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD AGR 

MYCOLOGY AGR 

PLANT SCIENCES AGR 

VETERINARY SCIENCES AGR 

BEHAVIORAL SCIENCES BIOL 

BIODIVERSITY CONSERVATION BIOL 

BIOLOGY BIOL 

ECOLOGY BIOL 

ENTOMOLOGY BIOL 

EVOLUTIONARY BIOLOGY BIOL 

FISHERIES BIOL 

LIMNOLOGY BIOL 

MARINE & FRESHWATER BIOLOGY BIOL 

OCEANOGRAPHY BIOL 

ORNITHOLOGY BIOL 

ZOOLOGY BIOL 

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY BIOMOL 

ANATOMY & MORPHOLOGY CELL 

BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS CELL 

BIOPHYSICS CELL 

BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY CELL 

CELL BIOLOGY CELL 

DEVELOPMENTAL BIOLOGY CELL 

GENETICS & HEREDITY CELL 

MICROBIOLOGY CELL 

MICROSCOPY CELL 

CHEMISTRY, ANALYTICAL CHEM 

CHEMISTRY, APPLIED CHEM 

CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR CHEM 

CHEMISTRY, MEDICINAL CHEM 

CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY CHEM 
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CHEMISTRY, ORGANIC CHEM 

CRYSTALLOGRAPHY CHEM 

POLYMER SCIENCE CHEM 

ANDROLOGY CLIN 

ANESTHESIOLOGY CLIN 

CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS CLIN 

CRITICAL CARE MEDICINE CLIN 

EMERGENCY MEDICINE CLIN 

MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY CLIN 

MEDICINE, GENERAL & INTERNAL CLIN 

ORTHOPEDICS CLIN 

PARASITOLOGY CLIN 

PERIPHERAL VASCULAR DISEASE CLIN 

RADIOLOGY, NUCLEAR MED & MED IMAGING CLIN 

RESPIRATORY SYSTEM CLIN 

RHEUMATOLOGY CLIN 

SPORT SCIENCES CLIN 

SURGERY CLIN 

TRANSPLANTATION CLIN 

TROPICAL MEDICINE CLIN 

UROLOGY & NEPHROLOGY CLIN 

PHYSIOLOGY CLIN 

NUTRITION & DIETETICS CLIN_II 

OPHTHALMOLOGY CLIN_II 

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM CLIN_II 

GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY CLIN_II 

HEMATOLOGY CLIN_II 

MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL CLIN_II 

OBSTETRICS & GYNECOLOGY CLIN_II 

ONCOLOGY CLIN_II 

PATHOLOGY CLIN_II 

REPRODUCTIVE BIOLOGY CLIN_II 

AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS COMPMATH 

COMPUTER SCI, ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMPMATH 

COMPUTER SCI, CYBERNETICS COMPMATH 

COMPUTER SCI, HARDWARE & ARCHITECT COMPMATH 

COMPUTER SCI, INFORMATION SYSTEMS COMPMATH 

COMPUTER SCI, INTERDIS APPLICATIONS COMPMATH 

COMPUTER SCI, SOFTWARE ENGINEERING COMPMATH 

COMPUTER SCI, THEORY & METHODS COMPMATH 
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INFORMATION SCI & LIBRARY SCI COMPMATH 

MATHEMATICS COMPMATH 

MATHEMATICS, APPLIED COMPMATH 

ROBOTICS COMPMATH 

STATISTICS & PROBABILITY COMPMATH 

MEDICAL INFORMATICS COMPMATH 

COMPUTER SCIENCE, GENERAL COMPMATH 

DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE DENT 

ENGINEERING, BIOMEDICAL DENT 

MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS DENT 

ECONOMICS ECON 

MANAGEMENT ECON 

MATHEMATICS, INTERDIS APPLICATIONS ECON 

OPERATIONS RES & MANAGEMENT SCI ECON 

SOCIAL SCIENCES, MATH. METHODS ECON 

ENGINEERING, MANUFACTURING ENG 

ACOUSTICS ENG 

AGRICULTURAL ENGINEERING ENG 

ENERGY & FUELS ENG 

ENGINEERING, AEROSPACE ENG 

ENGINEERING, CHEMICAL ENG 

ENGINEERING, MECHANICAL ENG 

ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY ENG 

MECHANICS ENG 

THERMODYNAMICS ENG 

TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY ENG 

CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY ENG 

ENGINEERING, CIVIL ENG 

ENGINEERING, PETROLEUM ENG 

IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECH ENG 

ENGINEERING, INDUSTRIAL ENG 

ERGONOMICS ENG 

TRANSPORTATION ENG 

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS ENV 

ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENV 

ENGINEERING, MARINE ENV 

ENGINEERING, OCEAN ENV 

ENVIRONMENTAL SCIENCES ENV 

METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES ENV 

WATER RESOURCES ENV 
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ENGINEERING, GEOLOGICAL GEO 

GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS GEO 

GEOGRAPHY, PHYSICAL GEO 

GEOLOGY GEO 

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY GEO 

MINERALOGY GEO 

MINING & MINERAL PROCESSING GEO 

PALEONTOLOGY GEO 

REMOTE SENSING GEO 

INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE HEALTH 

NURSING HEALTH 

PUBLIC, ENVIRON & OCCUPATIONAL HEALTH HEALTH 

REHABILITATION HEALTH 

HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES HEALTH 

HEALTH POLICY & SERVICES HEALTH 

SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL HEALTH 

ARCHITECTURE HUM 

CLASSICS HUM 

DANCE HUM 

FOLKLORE HUM 

HISTORY HUM 

HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY HUM 

LANGUAGE & LINGUISTICS THEORY HUM 

LITERARY REVIEWS HUM 

LITERARY THEORY & CRITICISM HUM 

LITERATURE HUM 

LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN HUM 

LITERATURE, AMERICAN HUM 

LITERATURE, BRITISH ISLES HUM 

LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN HUM 

LITERATURE, ROMANCE HUM 

LITERATURE, SLAVIC HUM 

POETRY HUM 

RELIGION HUM 

THEATER HUM 

APPLIED LINGUISTICS HUM 

ARCHAEOLOGY HUM 

ART HUM 

HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE HUM 

HISTORY OF SOCIAL SCIENCES HUM 
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MEDICAL ETHICS HUM 

PHILOSOPHY SOC 

FILM, RADIO, TELEVISION HUM 

MUSIC HUM 

ASIAN STUDIES HUM 

ALLERGY IMMUN 

DERMATOLOGY IMMUN 

IMMUNOLOGY IMMUN 

INFECTIOUS DISEASES IMMUN 

OTORHINOLARYNGOLOGY IMMUN 

PEDIATRICS IMMUN 

VIROLOGY IMMUN 

ELECTROCHEMISTRY MATSCI 

ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC MATSCI 

MATERIALS SCIENCE, CERAMICS MATSCI 

MATERIALS SCI, CHARACT. & TESTING MATSCI 

MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS MATSCI 

MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES MATSCI 

MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY MATSCI 

MATERIALS SCIENCE, TEXTILES MATSCI 

METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING MATSCI 

NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY MATSCI 

OPTICS MATSCI 

PHYSICS, APPLIED MATSCI 

PHYSICS, CONDENSED MATTER MATSCI 

TELECOMMUNICATIONS MATSCI 

EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES SOC 

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES MULTI 

CLINICAL NEUROLOGY NEURO 

NEUROIMAGING NEURO 

NEUROSCIENCES NEURO 

PHARMACOLOGY & PHARMACY PHARM 

TOXICOLOGY PHARM 

MEDICINE, LEGAL PHARM 

CHEMISTRY, PHYSICAL PHY 

INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION PHY 

NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY PHY 

PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL PHY 

PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS PHY 

PHYSICS, MATHEMATICAL PHY 
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PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY PHY 

PHYSICS, NUCLEAR PHY 

PHYSICS, PARTICLES & FIELDS PHY 

SPECTROSCOPY PHY 

CRIMINOLOGY & PENOLOGY PSYC 

EDUCATION, SPECIAL PSYC 

FAMILY STUDIES PSYC 

GERIATRICS & GERONTOLOGY PSYC 

GERONTOLOGY PSYC 

PSYCHIATRY PSYC 

PSYCHOLOGY PSYC 

PSYCHOLOGY, APPLIED PSYC 

PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL PSYC 

PSYCHOLOGY, CLINICAL PSYC 

PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL PSYC 

PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL PSYC 

PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL PSYC 

PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL PSYC 

PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY PSYC 

PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS PSYC 

PSYCHOLOGY, SOCIAL PSYC 

SUBSTANCE ABUSE PSYC 

ANTHROPOLOGY SOC 

COMMUNICATION SOC 

EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH SOC 

ETHICS SOC 

ETHNIC STUDIES SOC 

SOCIAL ISSUES SOC 

SOCIAL WORK SOC 

SOCIOLOGY SOC 

WOMEN'S STUDIES SOC 

LAW SOC 

BUSINESS SOC 

BUSINESS, FINANCE SOC 

INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR SOC 

AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY SOC 

AREA STUDIES SOC 

DEMOGRAPHY SOC 

ENVIRONMENTAL STUDIES SOC 

GEOGRAPHY SOC 
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INTERNATIONAL RELATIONS SOC 

PLANNING AND DEVELOPMENT SOC 

POLITICAL SCIENCE SOC 

PUBLIC ADMINISTRATION SOC 

SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY SOC 

URBAN STUDIES SOC 
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Appendix 2 Metodik för bibliometriska undersökningar 

9 000 tidskrifter och ”conference proceedings” indexeras årligen av 
Thomson/ISI och görs tillgängliga i Internetdatabasen Web of 
Science. Indexering innebär att artiklarna registreras med fullstän-
diga bibliografiska data. Det gör att citeringar till artiklar kan följas, 
mätas och vägas. För att bedöma en forskargrupp, en institution 
eller ett universitets kvalitet i forskningen är den uppnådda 
citeringsgraden det mest tillförlitliga måttet. I den internationella 
diskussionen råder samstämmighet på den punkten: Henk Moeds 
lärobok Citation Analysis in Research Evaluation (2005) är ett 
auktoritativt exempel. Databasen WoS Internet ger information om 
faktiska citeringar vid en given tidpunkt. 

Alternativt kan förväntad impact (Impact Factor-IF som hämtas 
från Journal Citation Reports) användas. Det är forskningsekono-
miskt tilltalande, men ger ett betydligt sämre informationsvärde. IF 
beräknas med ett kort citeringsfönster (1 år) och tidskrifter gynnas 
om de har en stor andel citeringsbart material utöver vad som är 
artiklar eller översiktsartiklar. 

Studier av internationella publiceringar blir mer rättvisande om 
hänsyn tas till att citeringsfrekvenser skiljer sig mellan olika forsk-
ningsområden. Dessa skillnader beror på flera förhållanden: antalet 
tidskrifter inom området, antalet referenser per artikel, tidskrif-
ternas utgivningstakt och citeringstraditioner inom området. De 
ovan nämnda IF togs ursprungligen fram av Institute for Scientific 
Information (ISI) för att påvisa dessa skillnader mellan olika forsk-
ningsområden. 

För att göra rättvisa jämförelser över olika områden behövs 
referensvärden per tidskriftskategori. Citeringar per publikation 
(CPP) kan då relateras till referensvärden och ge underlag för ett 
relativt citeringsindex. Referensvärdet kan vara genomsnittet för 
världen, genomsnittet för ett antal EU-länder eller någon annan 
vald avgränsning (Moed 2004).  

Huruvida faktiska citeringsvärden är bra eller dåliga beror alltså 
på jämförelsematerialet. En indikator ger värden om citeringarna i 
förhållande till den tidskrift där artikeln är publicerad. Den genom-
snittliga citeringsfrekvensen (med öppet citeringsfönster) relaterad 
till tidskrifterna kallar vi Journal Citation Score (JCS). CPP/JCS 
ger ett mått på hur artikeln citerats jämfört med en genomsnittlig 
artikel i den aktuella tidskriften. Måttet kan även byggas ut till ett 
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genomsnitt för det specifika set av tidskrifter som enheten arbetat 
med (JCSm).  

Informationen CPP/JCS ger oss en bild av hur väl en institution 
presterar i relation till de tidskrifter i vilka man valt att (eller 
kunnat) publicera sig. En institution som arbetar mot tidskrifter 
med lägre impact kan då ha lättare att få en bra kvot, medan en 
institution med en högre ambitionsnivå lätt kan få ett sämre 
kvotvärde. För att korrigera för detta används ett specifikt mått 
som benämns Field Citation Score (FCS). Med detta mått får vi ett 
referensvärde som baseras på samtliga tidskrifter inom en kategori 
av tidskrifter. Om enheten har satsat på (relativt sett) lågciterade 
tidskrifter kommer man alltså att få en hög CPP/JCSm, men en låg 
CPP/FCSm. 

Måttens karaktär av jämförelser med en internationell referens-
nivå gör att ett värde över 1 innebär att enheten ligger över 
genomsnittet och ett värde mellan 0 och 1 innebär att man ligger 
under världsgenomsnittet. Den internationellt standardiserade 
impactindikatorn CPP/FCSm brukar kallas ”crown indicator” i 
bibliometriska sammanhang. Med denna indikator kan man genast 
se huruvida prestationerna hos ett forskningsinstitut eller ett 
universitet ligger signifikant sämre (värden < 0,5), under (värden 
0,5−0,8), omkring (0,8−1,2), över (1,2−1,5) eller mycket över 
(>1,5) den genomsnittliga standarden för de fält där man är 
verksam. På den valda aggregeringsnivån (univ) kan vi använda 
dessa gränser.  

Kvoten JCSm/FCSm ger en indikation om huruvida de tid-
skrifter i vilka forskarna publicerar sina artiklar ligger över eller 
under genomsnittet för det fält som tidskrifterna tillhör.  
 
Tabell A  Exempel på tidskriftsklasser 

Tidskriftens namn Tidskriftsklasser (subject category) 

ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE Public, Environmental & Occupational Health; 
Toxicology (2 klasser) 

ERGONOMICS Engineering, Industrial; Psychology, Applied; 
Ergonomics; Psychology (4 klasser) 

 
 
Referensvärden skapas per år och per typ av dokument (articles, 
letters och reviews) samt utifrån den klassificering av tidskrifter 
som ISI tillämpar. Referensvärden skapas utifrån de tidskrifts-
klasser som varje tidskrift tillhör. I tabell A ges två exempel. Den 
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första tidskriften har två klasser, den andra har tilldelats fyra. Vid 
beräkning av referensvärden ges den första tidskriften ½ värde från 
vardera av klasserna och i det andra fallet ¼ av varje klass. Systemet 
för beräkning av FCS-värden har således en hög precision. Visser-
ligen är Thomson/ISI:s klassificering inte fri från invändningar, 
men den mycket väl genomförd.  

Fraktionalisering  

Fraktionalisering innebär att varje universitet tilldelas andelar av en 
publicering om man samarbetat för att framställa artikeln. Är det 
två universitet ges var och en ½ artikel, är det tre får varje 1/3-dels 
artikel osv. Sådan fraktionalisering ligger till grund för beräkningen 
av alla artikelvärden i denna rapport.  

Formel för beräkning en enskild artikels CPP/FCSm-värde vid 
”multi-assignation” 

c = antalet citat för publikationen 
fx = FCS-värdet för det x:e ämnesområdet tillhörande publika-
tionen 
x = antal ämnesområden tillhörande publikationen 
 
 

 

x

fcfcfcfc
FCSmCPP x

)/()/()/()/(
/ 321

→++
=

 
 
CPP/FCSm-värdet för publikationen i relation till varje enskilt 
ämnesområde beräknas för sig och adderas sedan ihop. Därefter 
delas detta med antalet ämnesområden. 
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Formel för beräkning av CPP/FCSm med 
författarfraktionalisering 

fx = den x:e artikelns CPP/FCSm-värde 
nx = antalet författare för den x:e artikeln 
x = antal publikationer 
 

x

xx

nnnn

nfnfnfnf
FCSmCPP

/1/1/1/1
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/
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332211

→++
→++

=
 

 
Varje publikations CPP/FCSm-värde beräknas enskilt och divi-
deras sedan med antalet författare. Dessa värden adderas därefter 
och divideras med summan av publikationsandelarna. 

Adressharmonisering 

En nödvändig men tidsödande arbetsuppgift är att harmonisera de 
förekommande adresserna till ett enhetligt namn per univer-
sitet/högskola. Tyvärr är bruket av flera olika och vitt skilda namn 
på lärosätet vanligt förekommande bland forskarna.  

Ofta är det pragmatiska skäl som styr vilken adress man 
använder, dvs. man nyttjar den eller de adress(er) som verkar ge 
högst status. Ett problem är universitetssjukhusen: de är svåra att 
skilja från universiteten. Den princip som har tillämpats i 
föreliggande rapport är att sjukhusen inte räknas till universitetens 
produktion. För några av universiteten kan detta vara till förfång, 
men olika varianter som har prövats leder till små justeringar av den 
faktiska citeringsgraden. En undersökning av de artiklar som 
explicit uppger ”Karolinska Inst” i adressen, dvs. en adress som 
endast innehåller ”Karolinska Hosp” ingår inte, visar att citerings-
graden påverkas endast marginellt – i det här fallet sker en ökning 
med en hundradel. 

Det finns också ett antal forskningsmiljöer som hör till flera 
universitet, dvs. med anknytning till två eller flera universitet. 
Fysikforskare vid SU och KTH arbetar vid en gemensam enhet 
(AlbaNova), liknande förhållanden gäller data- och systemveten-
skap. Gemensamma enheter finns också mellan SU och KI 
(CHESS), vid Göteborgs universitet mellan GU och Chalmers, 
samt vid Uppsala där BMC delas mellan UU och SLU. I de allra 
flesta fall är det möjligt att identifiera hemmahörigheten genom 
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adressens uppbyggnad; det universitet som anges först och det 
postnummer som uppges har fått fungera som identifikator. 

Forskningsinstituten är ytterligare en diffus area omkring 
universitetens verksamhet. I flera fall är författaradressen en 
kombination av universitet och institut, vilket innebär att det kan 
vara svårt att exakt placera artikeln. 

Några exempel på de adresser som kan förekomma är följande: 

1. Albanova Univ Ctr, Royal Inst Technol, Dept Phys, SE-10691 
Stockholm Swe  

2. SMI Karolinska Inst, Dept Virol, S-17182 Solna, Sweden 

3. Uppsala Univ, Natl Vet Inst, Dept Vaccine Res, S-75189 Upp-
sala, Sweden 

4. Tech Univ Vienna, Inst Tech Elektrochem, SE-41296 Gothen-
burg, Sweden 

5. Univ Gothenburg Chalmers Univ, S-41296 Gothenburg, Swe-
den 

Det bör samtidigt understrykas att de felaktiga adresser eller de 
adresser som dåligt informerar om det aktuella lärosätet gäller 
endast en liten del av artiklarna. Det kan för övrigt också vara fel 
som härrör från avläsningen vid Thomson/ISI.  

Namnrättning 

Metoden för namnrättning har varit att försiktigt och endast ändra 
namn som med stor säkerhet är desamma. Exemplet nedan visar 
hur vi gått tillväga. I databasen finns åtta artiklar med Gourine, AV 
som reprint author. En artikel har Gourine A och adressen är 
densamma för alla artiklar. Detta är ett uppenbart fall och vi har 
därför unifierat även den nionde artikeln till AV. En orsak till det 
skilda bruket av förnamnsinitialer är bl.a. att tidskrifterna inte alltid 
accepterar att författarna använder mellannamnsinitial. Även 
författarnas bruk av initialer förändras över tid. Vid den manuella 
genomgången är det också möjligt att rätta till ett fåtal inläs-
ningsmissar (som leder till felstavningar). 
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Tabell x  

Gourine, A Gourine, A, Karolinska Hosp, Dept Cardiol,  

S-17176 Stockholm, Sweden 

Cardiac & Cardiovascular Systems 

Gourine, AV Gourine, AV, Karolinska Hosp, Dept Cardiol,  

S-17176 Stockholm, Sweden 

Biochemistry & Molecular Biology 

Gourine, AV Gourine, AV, Karolinska Hosp, Dept Cardiol,  

S-17176 Stockholm, Sweden 

Cell Biology 

Gourine, AV Gourine, AV, Karolinska Hosp, Dept Cardiol,  

S-17176 Stockholm, Sweden 

Cardiac & Cardiovascular Systems 

Gourine, AV Gourine, AV, Karolinska Hosp, Dept Cardiol,  

S-17176 Stockholm, Sweden 

Peripheral Vascular Disease 

Gourine, AV Gourine, AV, Karolinska Hosp, Dept Cardiol,  

S-17176 Stockholm, Sweden 

Physiology 

Gourine, AV Gourine, AV, Karolinska Hosp, Dept Cardiol,  

S-17176 Stockholm, Sweden 

Pharmacology & Pharmacy 

Gourine, AV Gourine, AV, Karolinska Hosp, Dept Cardiol,  

S-17176 Stockholm, Sweden 

Cardiac & Cardiovascular Systems 

Gourine, AV Gourine, AV, Karolinska Hosp, Dept Cardiol,  

S-17176 Stockholm, Sweden 

Pharmacology & Pharmacy 

 
 
I normalfallet är första författarnamnet den forskare som drivit 
projektet och som utfört de experiment eller undersökningar som 
rapporteras. I många fall är första namnet och reprint author 
detsamma. Lika vanligt är att forskningslabbets ledare är reprint 
author och sista namn i författarlistan. I egenskap av forsknings-
ledare (alt. handledare) för avdelningens forskningsprojekt är 
denna person artikelns corresponding author. Övriga författare kan 
vara mer eller mindre engagerade i det aktuella projektet; de kan ha 
bidragit med försöksdjur, lånat ut data från en databas, bidragit 
med en specifik analysmetod etc.  

Dessa tumregler gäller mestadels medicinsk och naturveten-
skaplig forskning. Motsvarande regler finns inte inom matematik 
eller teknikvetenskaplig forskning. Inte heller är detta tysta öve-
renskommelser som används inom samhällsvetenskaplig forskning. 
I dessa områden är det alfabetisk ordning som oftast förekommer.  
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Tabell y 

Wesenberg, J AARHUS UNIV Aarhus Univ, Inst Phys & Astron, Danish Quantum Opt Ctr, 

QUANTOP, DK-8000 Aarhus C, Denmark 

Wesenberg, J AARHUS UNIV Aarhus Univ, Inst Phys & Astron, Danish Quantum Opt Ctr, 

QUANTOP, DK-8000 Aarhus C, Denmark 

Wesenberg, J AARHUS UNIV Aarhus Univ, Quantop, Danish Res Fdn Ctr Quantum Opt, Dept 

Phys & Astron, DK-8000 Aarhus C, Denmark 

Wesenberg, J AARHUS UNIV Aarhus Univ, Quantop, Danish Res Fdn Ctr Quantum Opt, Dept 

Phys & Astron, DK-8000 Aarhus C, Denmark 

Wesenberg, J AARHUS UNIV Wesenberg, J, Aarhus Univ, Inst Phys & Astron, Danish 

Quantum Opt Ctr, QUANTOP, DK-8000 Aarhus C, Denmark 

Wesenberg, J AARHUS UNIV Wesenberg, J, Aarhus Univ, Inst Phys & Astron, Danish 

Quantum Opt Ctr, QUANTOP, DK-8000 Aarhus C, Denmark 

Wesenberg, J AARHUS UNIV Wesenberg, J, Aarhus Univ, Inst Phys & Astron, Danish 

Quantum Opt Ctr, QUANTOP, DK-8000 Aarhus C, Denmark 

Wesenberg, J AARHUS UNIV Wesenberg, J, Aarhus Univ, Inst Phys & Astron, Danish 

Quantum Opt Ctr, QUANTOP, DK-8000 Aarhus C, Denmark 

Wesenberg, JH AARHUS UNIV Aarhus Univ, Inst Phys & Astron, Danish Res Fdn Ctr Quantum 

Opt, QUANTOP, DK-8000 Aarhus, Denmark 

Wesenberg, JH AARHUS UNIV Aarhus Univ, Inst Phys & Astron, Danish Res Fdn Ctr Quantum 

Opt, QUANTOP, DK-8000 Aarhus, Denmark 

Wesenberg, JH AARHUS UNIV Aarhus Univ, QUANTOP, Danish Res Fdn, Ctr Quantum Opt, 

Dept Phys & Astron, DK-8000 Aarhus C, Denmark 

Wesenberg, JH AARHUS UNIV Wesenberg, JH, Aarhus Univ, Inst Phys & Astron, Danish Res 

Fdn Ctr Quantum Opt, QUANTOP, DK-8000 Aarhus, Denmark 

Wesenberg, JH AARHUS UNIV Wesenberg, JH, Aarhus Univ, Inst Phys & Astron, Danish Res 

Fdn Ctr Quantum Opt, QUANTOP, DK-8000 Aarhus, Denmark 

Wesenberg, JH AARHUS UNIV Wesenberg, JH, Aarhus Univ, QUANTOP, Danish Res Fdn, Ctr 

Quantum Opt, Dept Phys & Astron, DK-8000 Aarhus, Denmark 

Universitetssjukhusen och deras adressrättning 

I det nordiska fallet har det utvecklats mångbottnade relationer 
mellan universiteten och universitetssjukhusen. Särskilt för den 
kliniska forskningen utgör detta en publiceringstradition där det 
förekommer olika varianter beroende av en hel del tillfälligheter 
och idiosynkrasier. Vi har gjort undersökningar på universitet 
utifrån personaldata för perioden 2001−2004 och jämfört med 
publiceringsdata och adressuppgifter på artiklarna. Det finns en 
inte så liten grupp forskare som är anställda vid universitetet och 
som ändå uppger ”X univ hosp” i adressen. Samtidigt finns en 
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betydligt större grupp som inte är anställda vid universitetet som 
ändå uppger ”X Univ” som institutionell tillhörighet. Av detta skäl 
har vi i den undersökning som här presenteras valt att ta bort alla 
”univ hosp” adresser. Ur citeringssynpunkt sker inga förändringar 
(det förklarar t.ex. inte Umeås låga värden). Waringvärdena 
påverkas endast marginellt. Vi menar att om dessa adresser 
inkluderas finns en möjlighet att medicinsk forskning över-
representeras i materialet. Samtidigt är detta en öppen fråga 
eftersom det är svårt att exakt veta hur man skall göra med de 
forskare som är anställda av landstingen i Sverige och som ingår i 
universitetens influensfält och därför kanske känner sig som 
universitetsforskare. Dessutom får landstingen kompensation från 
staten för att via avtalet om ersättning från staten till hälso- och 
sjukvården (s.k. ALF-medel). Dessa medel ska täcka de mer-
kostnader som klinisk grundutbildning och forskning medför och 
kan sökas av universitetets forskare. Medlen avser endast grund-
utbildning och forskning som universitetet prioriterat. 

Det bör framhållas att det inte enbart är universitetssjukhusen 
som har dylika nära relationer med aktörer utanför sektorn. 
Nämnas kan att SLU har liknande sömlösa relationer med SVA och 
att forskningsinstituten som samlar sig kring de tekniska högsko-
lorna har doktorander finansierade av instituten men som dokto-
rerar vid högskolan. Våra empiriska kontroller, av Linköpings 
universitet och KTH, visar dock att problemet är avsevärt större 
för universitetssjukhusen än för de tekniska högskolorna. I det 
senare fallet kan vi med säkerhet hävda att det handlar om några få 
artiklar. 

Enligt vår mening kommer ett framtida prestationssystem att 
korrigera dessa frågor av sig självt. När universiteten inser att det är 
av synnerlig vikt att de artiklar som tillkommer inom ramen för 
dess verksamhet kan återfinnas genom bibliometrisk analys kom-
mer det att tillhöra självklarheterna att forskare uppger sitt univer-
sitets adress på ett korrekt sätt. Vid australiensiska universitet, som 
haft ett prestationssystem i många år, är detta ett minimalt 
problem. Likaså i USA. Och den enhet som har makt att förmå en 
forskare att skriva deras adress bör rimligen också få publikatio-
nerna sig tillräknade.  
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Databasinformation 

Föreliggande analys använder Internet Web of Science och bygger 
på artiklarnas citeringsdata från deras publicering fram till maj 2007 
(öppet citeringsfönster). I stort sett kan vi med nuvarande data 
(maj 2007) få citeringar som är stabila fram till och med år 2005. 
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Appendix 3 Teknisk bilaga  

Metod för beräkning av fältnormaliserad produktion 

1. Adress- och namnrättning 
 Först harmoniseras universitetsnamnen med hjälp av ett script. 

Detta följs av en manuell rättning. För att särskilja personer 
med samma namn tilldelas ”extrainitialer”. Finns det t.ex. två 
Andersson, A tilldelas den ena personen en ytterligare initial (X, 
Y, Z osv.). Personer som skrivit sitt namn på flera sätt unifieras 
till ett av dessa. 

2. Klasstilldelning 
 Varje författare tilldelas den klass där han/hon publicerat flest 

antal artiklar. 

3. Fördelningsberäkning 
 Antalet artiklar som varje författare producerat beräknas i ett 

första steg. I denna beräkning ges en författare en artikel om 
han/hon antingen varit förstaförfattare, reprint-författare eller 
båda. Produktionsfördelningen för varje klass räknas sedan fram 
(antal författare som har en artikel, antal författare som har två 
osv.) Extremvärden som tydligt inte är representativa för 
klassen tas bort (t.ex. om en författare publicerat dubbelt så 
många artiklar som den som publicerat näst flest). Produktions-
fördelningen beräknas på tvåårsperioder (01−02 och 03−04) för 
att förhindra effekter av att forskare flyttar mellan universiteten. 
För de minsta klasserna (med färre än 1000 författare under 
någon av tvåårsperioderna) används dock hela fyraårsperioden. 

4. Beräkning av Waringreferensvärden 
 En linjär funktion baserad på varje fördelnings trunkerade 

medelvärde beräknas. Punkt ett på x-axeln är då medelvärdet 
(artiklar/författare) för hela populationen, punkt två är 
medelvärdet exkluderat de som har producerat en artikel, punkt 
tre är medelvärdet exkluderat de som har producerat en eller två 
artiklar osv. Den linjära funktionen tas fram genom viktad 
minsta-kvadrad-regression (Telcs et. al. 1985). Waringreferens-
värdet är den punkt där linjen skär y-axeln. För de klasser som 
beräknats på tvåårsperioder används medelvärdet av de två 
perioderna. För de klasser som beräknats på hela fyraårs-
perioden används detta värde dividerat med två. Resultatet är ett 
uppskattat värde på hur många artiklar en genomsnittlig 
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forskare inom den aktuella klassen producerar inom en två-
årsperiod. 

5. Beräkning av Waringvärden (fältnormaliserade produktions-
värden) 

 Antalet artiklar varje universitet har producerat i varje klass 
räknas fram. Om förstaförfattaren och reprint-författaren hör 
till olika universitet ges universiteten en halv artikel var. Antalet 
artiklar divideras sedan med referensvärdet för klassen. Kvoten 
är Waringvärdet. 

6. Ett exempel med data från appendix 4. 
 Av tabell A i appendix 4 framgår att CTH har 67 artiklar i 

makroklassen AGR. Waringreferensvärdet (Waringref) för 
denna klass är 0,51+0,51 dvs 1,02. Om vi dividerar 67 med 1,02 
får vi 65,69 vilket avrundas till 66. Samma siffra finns i 
motsvarande ruta för tabell B i appendix 4. Citeringsgraden 
inom detta område för CTH är 1,68 (se tabell C). Multipliceras 
Waringvärdet (66) med CPP/FCSm (1,68) får vi det avrundade 
värde som återfinns i tabell D, dvs 110. 

Metod för beräkning av slutvärdet 

Det fältnormaliserade produktionsvärdet och den fältnormaliserade 
citeringsgraden multipliceras för varje universitet och klass. Pro-
dukterna summeras ihop för att få universitetens slutvärden. Vi 
utnyttjar Waringmetoden också för att göra en rättvisande viktning 
av antalet artiklar vid uträkningen av det samlade CPP/FCSm. Om 
vi inte tillämpade den metoden skulle ett universitet som hade 
många kemiuppsatser få en citeringsgrad som helt dominerades av 
kemister och fysiker medan andra ämnen vägdes ned. Vår metod 
innebär att alla ämnen viktas efter Waringvärdet och det medför att 
samhällsvetarnas och ekonomernas, odontologernas och andras 
citeringsgrad väger i stort sett lika mycket som andra ämnen vid 
den totala sammanräkningen.  



Bilaga 8 SOU 2007:81 

 

 

440 

Waringdistributioner 

Följande figur (Figur 2) visar frekvensfördelning och trunkerade 
medelvärden för fyra områden AGR, CLIN_II, PHY och SOC. Vi 
har tagit fyra olika stora klasser och kurvorna visar varför det är 
nödvändigt att i en del fall (SOC, DENT, GEO, ECON, HUM,) 
att göra analysen per fyraårsperiod för att få stabila värden. 
Generellt sett gäller att analyserna grundas på den tio första 
trunkerade medelvärdena men som synes är det inte möjligt i SOC-
fallet med tvååriga medelvärden. Därför görs analysen av dessa 
makroklasser på fyra år.  
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Figur 2. Övre fyra figurer visar frekvensfördelning inom fyra makroklasser och nedre fyra figurer 
visar s-trunkerade medelvärden för samma makroklasser. Figuren visar värden för 2-årsperioder. 
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Appendix 4 Redovisning av datamaterialet per universitet och 
  makroklass 

Tabell A  Antal artiklar per universitet och makroklass 

 
Tabell B  Waringvärden per universitet och makroklass 

Förklaring: CTH=Chalmers, GU=Göteborgs univ, KAU=Karlstad univ, KI=Karolinska Inst., 
LIU=Linköpings univ, LTU=Luleå tekn univ, LU=Lunds univ, MIU=Mitthögskolan, ORU=Örebro 
univ, KTH=Kungl tekniska högskolan, HHS=Handelshögskolan (Sthlm), SU=Stockholms univ, 
SLU=Sveriges lantbruksuniv, UMU=Umeå univ, UU=Uppsala univ, VXU=Växjö univ. 

 

Summa av 

Antal 
UNIVERSITET

KLASS CTH GU HHS KAU KI KTH LIU LTU LU MIU ORU SLU SU UMU UU VXU Totalt

AGR 67 46 27 19 67 25 35 251 16 11 1108 67 68 119 8 1932

BIOL 8 310 7 19 21 26 1 319 8 3 306 299 152 364 5 1844

BIOMOL 31 137 5 536 44 49 4 282 6 2 103 213 121 324 1855

CELL 34 202 13 454 100 83 1 564 13 4 154 125 168 364 2276

CHEM 169 107 10 104 306 75 43 354 21 3 89 398 89 346 2109

CLIN 2 357 10 766 2 119 330 2 19 21 8 116 236 1984

CLIN_II 6 386 3 1077 1 148 410 1 13 52 15 189 325 2623

COMPMATH 260 35 2 9 13 332 212 57 248 7 27 34 69 93 287 11 1691

DENT 10 236 2 132 1 32 10 17 16 2 65 17 537

ECON 30 72 104 10 5 7 24 18 49 6 7 16 62 37 35 4 482

ENG 347 50 1 13 9 345 131 112 292 11 51 6 27 77 6 1476

ENV 93 129 2 2 78 45 40 198 12 20 140 285 71 150 1261

GEO 28 44 4 53 1 47 166 2 13 100 13 156 1 625

HEALTH 1 117 17 325 2 115 20 138 24 29 5 22 117 89 5 1022

HUM 4 61 1 5 4 7 11 45 2 4 59 13 54 3 271

IMMUN 4 285 4 611 11 87 234 6 44 32 95 162 1 1574

MATSCI 713 52 17 9 941 516 71 334 35 13 2 104 43 650 1 3498

MULTI 9 12 57 3 3 12 14 8 14 29 1 160

NEURO 251 2 2 701 7 40 145 5 2 25 54 114 1347

PHARM 1 28 2 255 10 25 65 19 30 33 174 641

PHY 574 196 36 25 449 147 52 629 24 3 9 315 138 502 29 3123

PSYC 1 170 5 17 241 3 66 1 107 2 12 1 129 84 128 6 968

SOC 16 84 34 9 15 41 35 13 84 10 15 12 149 60 127 11 712

Totalt 2402 3360 163 204 5373 2824 2009 522 5269 198 203 2193 2517 1855 4824 91 34004

 

Summa av 

Waring UNIVERSITET

KLASS CTH GU HHS KAU KI KTH LIU LTU LU MIU ORU SLU SU UMU UU VXU Totalt

AGR 66 45 26 19 66 25 34 246 15 10 1086 66 66 117 8 1894

BIOL 7 287 6 17 19 24 1 295 7 2 283 277 141 337 4 1707

BIOMOL 22 95 3 372 30 34 2 196 4 1 71 148 84 225 1288

CELL 25 153 9 344 75 63 1 427 9 3 116 95 127 276 1724

CHEM 64 40 4 39 116 28 16 134 8 1 34 151 34 131 799

CLIN 1 263 7 563 1 87 242 1 14 15 6 85 173 1459

CLIN_II 3 208 1 579 1 80 220 1 7 28 8 101 174 1410

COMPMATH 271 36 2 9 13 345 220 59 258 7 28 35 72 96 299 11 1761

DENT 9 210 2 117 1 28 9 15 14 1 58 15 479

ECON 38 92 133 13 6 9 30 22 62 8 9 20 79 47 44 5 618

ENG 334 48 1 13 8 331 126 108 281 11 49 6 26 74 6 1419

ENV 94 131 2 2 79 45 40 202 12 20 142 290 72 153 1286

GEO 29 46 4 55 1 48 173 2 13 104 13 163 1 651

HEALTH 1 149 22 416 3 147 25 177 30 37 6 28 149 114 6 1310

HUM 29 504 8 42 33 58 92 375 17 33 488 104 446 25 2254

IMMUN 3 200 2 430 7 61 164 4 31 23 67 114 1 1108

MATSCI 440 32 10 6 581 318 44 206 22 8 1 64 27 401 1 2159

MULTI 7 10 46 2 2 10 11 6 11 23 1 129

NEURO 133 1 1 373 4 21 77 2 1 13 29 61 716

PHARM 0 20 1 179 7 18 46 13 21 23 123 451

PHY 276 94 17 12 216 71 25 302 12 1 4 151 66 241 14 1501

PSYC 0 147 4 14 207 2 56 1 92 1 10 1 111 72 110 5 834

SOC 38 199 81 20 35 96 82 31 200 24 36 29 354 142 302 26 1694

Totalt 1757 3140 240 219 3816 2104 1659 467 4401 189 207 2022 2560 1641 4115 113 28651
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Tabell C  CPP/FCSm per universitet och makroklass 

Anm: HUM har tilldelats 1,00 p g a instabila citeringsvärden. 

 
 

Tabell D  Waringvärden * CPP/FCSm per universitet och makroklass 

Förklaring: CTH=Chalmers, GU=Göteborgs univ, KAU=Karlstad univ, KI=Karolinska Inst., 
LIU=Linköpings univ, LTU=Luleå tekn univ, LU=Lunds univ, MIU=Mitthögskolan, ORU=Örebro 
univ, KTH=Kungl tekniska högskolan, HHS=Handelshögskolan (Sthlm), SU=Stockholms univ, 
SLU=Sveriges lantbruksuniv, UMU=Umeå univ, UU=Uppsala univ, VXU=Växjö univ. 

 

Medel av 

CPPFCS UNIVERSITET

KLASS CTH GU HHS KAU KI KTH LIU LTU LU MIU ORU SLU SU UMU UU VXU Totalt

AGR 1,68 1,25 1,18 1,71 2,72 1,03 1,33 1,29 2,28 0,78 1,35 1,57 1,81 1,11 1,17 1,40

BIOL 0,79 1,25 0,41 1,49 1,30 1,15 1,47 1,27 0,99 2,32 1,38 1,19 1,47 1,48 0,72 1,32

BIOMOL 0,93 0,87 0,33 1,18 0,82 1,04 1,30 0,89 0,26 0,42 0,73 1,23 0,87 0,86 1,00

CELL 0,80 0,93 0,86 1,05 1,05 0,85 1,62 0,95 0,35 0,83 0,86 1,00 1,18 1,21 1,02

CHEM 1,18 1,19 1,24 1,00 1,17 1,43 2,68 1,41 0,91 1,08 1,18 1,67 1,30 1,51 1,40

CLIN 2,62 1,12 1,06 1,31 0,92 0,95 1,05 1,44 1,37 1,33 1,26 1,18 1,14 1,18

CLIN_II 0,74 1,02 2,32 1,10 1,22 0,91 1,05 0,37 1,03 0,79 1,13 0,99 0,97 1,04

COMPMATH 1,23 1,01 0,65 0,68 1,09 1,21 0,96 0,72 1,36 1,27 0,73 1,09 1,18 1,28 1,78 0,83 1,27

DENT 1,36 1,30 0,33 1,23 0,47 0,82 1,33 0,70 0,84 0,89 1,08 1,00 1,18

ECON 0,82 0,99 1,09 1,21 0,93 0,66 0,92 0,49 1,08 0,33 0,65 0,64 1,55 0,66 1,73 0,71 1,06

ENG 1,37 1,36 5,11 1,56 1,30 1,17 1,12 0,95 1,35 0,75 1,31 1,49 1,30 1,86 2,04 1,29

ENV 1,04 1,00 1,70 1,49 0,82 0,94 0,70 1,16 0,70 1,31 0,98 1,74 1,65 0,92 1,20

GEO 0,91 1,11 1,04 1,30 1,33 0,79 1,26 1,14 1,69 1,23 1,28 0,97 1,82 1,13

HEALTH 0,76 0,99 0,97 1,18 0,54 0,92 0,91 1,09 1,28 1,28 0,89 1,66 1,02 1,05 0,64 1,09

HUM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

IMMUN 1,72 1,12 1,03 1,03 1,14 0,73 0,89 0,70 0,69 0,70 1,07 0,87 1,31 0,98

MATSCI 1,20 1,07 0,97 1,96 1,16 1,20 0,90 1,50 0,70 0,52 1,65 1,36 0,98 1,34 0,19 1,23

MULTI 0,83 0,89 1,45 1,25 1,09 1,06 1,10 1,17 1,07 1,12 0,03 1,19

NEURO 1,20 2,72 0,28 1,03 0,66 0,68 1,16 1,41 0,84 0,97 1,04 0,95 1,06

PHARM 0,68 1,07 0,70 1,43 0,92 1,21 0,99 1,45 1,41 1,24 1,27 1,30

PHY 1,16 1,27 1,17 1,21 1,03 1,09 0,72 1,21 0,70 1,37 0,99 0,98 1,16 1,24 1,34 1,14

PSYC 0,65 0,93 0,74 0,42 1,10 0,98 0,60 0,31 0,76 1,42 0,53 0,82 0,70 0,87 0,85 0,82 0,87

SOC 1,13 1,16 1,25 0,68 1,78 1,87 0,94 1,21 1,26 0,72 1,21 1,28 1,07 0,89 1,43 1,05 1,21

Totalt 1,21 1,09 1,16 0,96 1,16 1,21 1,00 0,96 1,15 0,96 1,04 1,23 1,22 1,14 1,23 1,05 1,16

 

Summa av 

Waring* 

CPP/FCSm UNIVERSITET

KLASS CTH GU HHS KAU KI KTH LIU LTU LU MIU ORU SLU SU UMU UU VXU Totalt

AGR 110 56 31 32 178 25 46 316 35 8 1461 103 120 130 9 2661

BIOL 6 359 2 26 25 27 1 374 7 5 390 330 208 500 3 2263

BIOMOL 20 82 1 439 25 35 3 174 1 1 52 182 73 194 1283

CELL 20 142 8 362 79 53 1 405 3 3 100 94 150 335 1755

CHEM 76 48 4 39 135 40 44 189 7 1 40 252 44 198 1118

CLIN 3 293 7 738 1 83 255 2 19 20 7 100 197 1727

CLIN_II 2 212 3 634 1 72 231 0 7 22 9 101 170 1463

COMPMATH 334 36 1 6 14 418 212 43 351 9 20 38 85 123 534 9 2234

DENT 12 273 1 144 0 23 12 10 12 1 62 15 566

ECON 32 91 146 16 6 6 28 11 67 3 6 13 122 31 76 4 656

ENG 456 66 5 19 11 389 141 102 379 8 63 9 34 137 12 1830

ENV 98 131 3 2 65 43 28 235 9 27 140 504 119 141 1543

GEO 26 51 4 72 1 38 217 2 22 127 17 158 2 737

HEALTH 0 148 21 491 1 135 23 192 39 47 5 47 152 120 4 1426

HUM 29 504 8 42 33 58 92 375 17 33 488 104 446 25 2254

IMMUN 5 223 3 445 8 45 147 3 21 16 71 99 1 1087

MATSCI 526 34 10 11 671 381 39 310 15 4 2 87 26 539 0 2655

MULTI 6 9 66 3 3 10 12 7 12 26 0 153

NEURO 159 3 0 385 2 14 89 3 1 13 30 58 758

PHARM 0 21 1 256 7 21 45 19 30 29 156 584

PHY 321 120 20 14 222 77 18 365 8 2 4 149 76 299 19 1713

PSYC 0 137 3 6 228 2 34 0 70 2 5 1 78 63 93 4 726

SOC 43 230 101 14 62 181 77 38 252 17 43 37 380 126 432 27 2060

Totalt 2126 3424 279 211 4438 2551 1663 447 5059 182 215 2496 3119 1871 5049 119 33249


