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1. Inledning  

Sedan nästan femton år tillbaka finns internationella listor som rankar universitet och 

lärosäten utifrån olika indikatorer. Rankningslistornas antal och betydelse har ökat under det 

senaste decenniet men även kritiken mot rankningsorganisationernas arbiträra metoder och 

brist på transparens. Det är dock svårt att bortse från rankningslistorna eftersom de används av 

presumtiva studenter, samarbetspartners liksom av andra aktörer för att ge en övergripande 

bild av ett lärosäte och dess kvaliteteter. Rankningar används i synnerhet av internationella 

målgrupper, och får då allt större betydelse för lärosätens agerande på en global arena, och 

därmed för deras internationaliseringsarbete.  

Stockholms universitet arbetar under 2017-2018 med framtagandet av en strategi för fortsatt 

internationalisering. I samband med detta har denna rapport om rankningar tagits fram av en 

arbetsgrupp bestående av Leif Järlebark (forskningssekreterare, Avdelningen för 

forskningsstöd), Helene Komlos Grill (projektledare, Samverkansavdelningen), Gabor 

Schubert (utredare, Stockholms universitetsbibliotek), Maria Wikse (internationell 

samordnare, Avdelningen för forskningsstöd), och Emre Özlü (projektledare, Avdelningen för 

forskningsstöd). Förutom att tjäna som underlag för den kommande strategin bör rapporten 

även kunna fungera som ett underlag för beslut eller en policy om kommunikation om och 

utnyttjande av rankningarna, då deras betydelse för internt utvecklingsarbete ser ut att öka. 

Rankningarna över lärosäten använder olika metoder för att mäta kvalitet. Stockholms 

universitet bevakar de fyra äldsta och mest kända internationella rankningslistorna, de som 

anses vara de mest inflytelserika universitetsrankningarna i världen: Times Higher Education 

World University Rankings (THE)1, QS Top Universities2, Academic Ranking of World 

Universities (ARWU, även kallad Shanghai-listan)3 och CWTS Leiden Ranking4. De flesta 

rankningarna använder sig av data som kommer från de globala citerings- och 

publikationsdatabaserna Web of Science5 och Scopus6.  

Denna rapport redogör för ovan nämnda rankningar, och några andra mindre etablerade 

rankningar. Den innehåller en kort beskrivning av deras arbetssätt inklusive en redogörelse för 

hur andra lärosäten redovisar placeringar och inställningar till rankningslistor, samt en 

genomgång av olika aspekter av rankningar och rekommendationer för handlingsvägar för 

Stockholms universitet. Studien är ett underlag för arbetet med lärosätets kommande 

                                                      

 

1 www.timeshighereducation.com/world-university-rankings  
2 www.topuniversities.com/university-rankings 
3 www.shanghairanking.com/  
4 www.leidenranking.com/  
5 http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K  
6 https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

file:///C:/Users/gschu/Box%20Sync/rankings/forskningsstod/www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
file:///C:/Users/gschu/Box%20Sync/rankings/forskningsstod/www.topuniversities.com/university-rankings
file:///C:/Users/gschu/Box%20Sync/rankings/forskningsstod/www.shanghairanking.com/
file:///C:/Users/gschu/Box%20Sync/rankings/forskningsstod/www.leidenranking.com/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K
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internationaliseringsstrategi och kan fungera som stöd för lärosätets kommande arbete med 

rankningar. 

 

2. Fördelar och nackdelar med universitetsrankningar 

Det är en svår uppgift att på ett övergripande och rättvisande sätt rangordna lärosäten och det 

finns många olika aspekter att ta hänsyn till både vad gäller hur rankningslistorna skapas och 

används. Nedan listas fördelar och nackdelar med rankinglistor ur Stockholms universitets 

perspektiv. 

Fördelar 

Informationsspridning. Det är möjligt att utnyttja rankningslistornas spridning och anseende i 

Stockholms universitets kommunikationsarbete, t.ex. för studentrekrytering eller i en 

informationsbroschyr om universiteten i huvudstaden. 

Ämnesrankningar kan vara till hjälp för att lyfta fram särskilda program som universitetet 

erbjuder. De ger en mer fullständig bild av verksamheten. 

Hitta samarbetspartner. De kan användas som ett analysverktyg när universitetet söker nya 

samarbetspartners inom högre utbildning internationellt. 

Nackdelar 

Bristande Relevans. Forskning och utbildning är egentligen ingen tävling, så hela konceptet är 

påtvingat och konstruerat. Att jämföra lärosäten som på många sätt skiljer sig från varandra 

(organisation, omfattning, kultur, ekonomi, storlek etc.) är egentligen en omöjlig uppgift. 

Vissa indikatorer, som t.ex. antal nobelpristagare i Shanghai-rankningen (viktas 20%),  är 

trubbiga eftersom pristagarna är så få. Dessutom ges nobelpris sent i karriären och ger därför 

ofta en felaktig bild av aktuella frågor inom forskningen.  

Kommersiella intressen. Rankningar är kommersiellt drivna projekt vars upphovsmän har som 

huvudsyfte att sälja tjänster och marknadsföring. Detta skapar en tävling som i sin tur riskerar 

att kommersialisera högre utbildning och forskning.7  

                                                      

 

7 Rankningsföretagen utvecklar nya listor för att inkludera allt fler lärosäten. Nu senast har THE-

rankningen skapat en lista som lyfter fram en grupp på ca 150 lärosäten som överträffar de 

övergripande högst rankade lärosätena ifråga om ’forskningskvalitet’ . Gruppen som av THE kallas 

”effective publishers” har identifierats med hjälp av ett antal variabler som visar att de har bättre 



  
  

5 (24) 

 

Brist på objektivitet. Vissa indikatorer, framförallt olika mått på lärosätens anseende som 

inhämtas via reputation-enkäter, är subjektiva och kan vara icke-representativa. Resultat från 

dessa får dessutom ofta relativt hög betydelse i rankningar (QS 50%, THE 33%). 

Variation inom rankningar. De flesta rankningar försöker att ständigt förbättra sina 

beräkningsmetoder. Detta är förstås lovvärt men samtidigt problematiskt då det kraftigt 

försvårar möjligheter att följa utvecklingen över tid, t.ex. att jämföra placeringar och 

prestation mellan olika år. Det är viktigt att vara medveten om att sådan metodutveckling kan 

leda till (annars) oförklarligt stora förändringar i rankningsplaceringarna. Tolkning och 

publicering av rankningsresultat bör därför föregås av analys av underliggande faktorer; en 

förbättring (eller försämring) behöver inte nödvändigtvis bero enbart på att universitet lyckats 

bättre eller sämre som forsknings- eller utbildningsinstitution. 

Variation mellan rankningar. Variationen mellan de olika rankningarna är ganska stor: t.ex. 

varierar Stockholms universitets senaste placeringar mellan 74 och 231: 74 

(ARWU/Shanghai), 126 (US News), 144 (THE), 178 (URAP), 178 (CWUR), 195 (QS), 231 

(RUR).  

Detta illustrerar tydligt att rankningar, som alla säger sig mäta kvalitet i forskning och 

utbildning gör detta med delvis olika eller t.o.m. vitt skilda kriterier och metoder. 

Brist på transparens. Det är mycket svårt att reproducera olika delresultat från rankningar 

eftersom rankningsinstitutionerna aldrig publicerar rådata. Vidare använder de oftast någon 

form av normaliserat poängsystem, där världens bästa lärosäte inom en indikator får 100 

poäng och övriga får lägre poäng utifrån avståndet till ettan. De flesta rankningar publicerar 

enbart slutpoäng, vilket gör det svårt att veta vad som ligger bakom siffrorna. 

Mätningarna är relativa och inte absoluta. En anledning till att ett lärosäte de senaste åren 

hamnar på mycket olika placeringar år från år har varit att de asiatiska universiteten har 

klättrat på rankningarna och därmed ”puttat ner” andra (t.ex. europeiska) universitet.  

Opportunism snarare än långsiktiga satsningar på kvalitet? Det finns en risk att lärosäten 

anpassar sin verksamhet efter rankningarnas mätningar, något de  kortsiktigt kan vinna på. Ett 

extremt fall är t.ex. att universitet betalar forskare som är ”highly cited” för att sampublicera 

forskning.8 En annan variant, som flera lärosäten i Sverige har anammat, är att anlita konsulter 

                                                      

 

resultat än en del av världens ledande lärosäten inom vissa ämnesområden. Sannolikt beror det på att de 

är små eller relativt sett nybildade. 

 
8 Det kanske mest kända fallet involverar saudiarabiska King Abdulaziz University. 

https://www.timeshighereducation.com/news/secondary-affiliations-lift-king-abdulaziz-university-in-

rankings/2014546.article  

https://www.timeshighereducation.com/news/secondary-affiliations-lift-king-abdulaziz-university-in-rankings/2014546.article
https://www.timeshighereducation.com/news/secondary-affiliations-lift-king-abdulaziz-university-in-rankings/2014546.article
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som kan ge ledningen strategiska råd. Det finns även lärosäten där bibliometriker m.fl. ger råd 

till forskare om publiceringsstrategier. Mindre kontroversiellt är att satsa på att öka antalet 

inresande forskare och publikationer i de tidskrifter som värderas högt av rankningslistorna. 

Det finns inget belägg för att ovanstående metoder långsiktigt kan garantera en högre 

placering. 

 

3. Rankningar 

Rankningar som Stockholms universitet bevakar 

Här följer en redogörelse för de viktigaste rankningarna med en allmän beskrivning, en tabell 

över indikatorer som används, samt exempel på större förändringar i indikatorerna de senaste 

åren. 

ARWU: Academic Ranking of World Universities  

Stockholms universitets placering 2017: 74 

Shanghai-rankningen startade år 2003 med ARWU, som är den äldsta rankningen, och också 

anses vara en av de mest betydelsefulla. Den togs fram i samband med att det blev tekniskt 

möjligt att jämföra lärosäten utifrån olika data. 

Mätningen görs av Jiao Tong-universitetet i Shanghai. Mätverktyget publiceras av Shanghai 

Ranking Consultancy, som är ett oberoende bolag med en internationell styrgrupp. De 

använder framförallt indikatorer om forskningens genomslag för att ranka världens 

universitet. 
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Tabell 1. Indikatorer som ligger till grund för ARWU. 

Indikator Indikatorgrupp Vikt Datakälla Förklaring 

Alumni of an institution 
winning Nobel Prizes and 
Fields Medals 

Quality of 
education 

10% Officiella 
källor 

Antal pristagare som har tagit 
examen vid lärosätet 

Staff of an institution 
winning Nobel Prizes and 
Fields Medals 

Quality of 
faculty 

20% Officiella 
källor 

Antal pristagare 
arbetar/arbetat på lärosätet 
när de får priset 

Highly cited researchers in 
21 broad subject 
categories 

Quality of 
faculty 

20% Web of 
Science 

Antal högciterade forskare 
enligt Clarivate Analytics 
Highly Cited Researcher 
databas9 

Papers published in Nature 
and Science 

Research output 20% Web of 
Science 

Antal publikationer i 
tidskrifterna Nature och 
Science 

Papers indexed in Science 
Citation Index-expanded 
and Social Science Citation 
Index 

Research output 20% Web of 
Science 

Antal publikationer i Web of 
Science 

Per capita academic 
performance of an 
institution 

Per capita 
performance 

10% Officiella 
källor 

Viktade poäng från de andra 
indikatorerna delat med antal 
anställda 

 

Exempel på förändringar i beräkningsmetoden: 

 2014: Metoden för beräkningen av highly cited researcher förändras av Thomson-

Reuters 

 2015: Viktning av gamla och nya Highly Cited Researcher tabeller införs. Bara en 

forskares första adress används. 

 2016: Enbart nya Highly Cited Researcher-metoden används 

 2017: Nature- och Science-artiklar: metoden för viktning av författarna (bl. a. första, 

corresponding) förändras. 

 

                                                      

 

9 hcr.stateofinnovation.com  

http://hcr.stateofinnovation.com/
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Times Higher Education (THE) 

Stockholms universitets placering 2017: 144 

Kort historik: Times Higher Education (THE) och Quacquarelli Symonds (mer om QS nedan) 

startade en gemensam rankning (THE/QS) år 2004, men gick separata vägar 2010. Dessa 

rankningar vägde in en rad olika indikatorer om forskning och utbildning, till viss del utifrån 

olika statistiska data om studenter, anställda och ekonomi som universiteten själva skickat in. 

Nu för tiden publiceras THE av utbildningsföretaget TSL Education i partnerskap med 

Elsevier. Deras metod går ut på att skicka ut enkäter till utvalda personer samt titta på statistik 

utifrån 13 indikatorer inom fem områden, se Tabell 2. 

THE har nyligen gjort ändringar i sin metod och avråder därför från jämförelser med tidigare 

års resultat. 

Exempel på förändringar i beräkningsmetoder: 

 2011: Byte av en indikator samt viktningarna 

 2015: Byte från Web of Science till Scopus 

 2016: Under ett par år laborerade de med att inkludera eller inte inkludera artiklar 

med mer än 1000 författare10  

 

  

                                                      

 

10 ”In 2015-16, we excluded papers with more than 1,000 authors because they were having a 

disproportionate impact on the citation scores of a small number of universities. Since last year, we 

have designed a method for reincorporating these papers”. www.timeshighereducation.com/world-

university-rankings/methodology-world-university-rankings-2016-2017  

http://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2016-2017
http://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2016-2017
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Tabell 2. Indikatorer som ligger till grund för THE-rankningen. 

Indikator Indikator-
grupp 

Vikt (%) Datakälla Förklaring 

2017 2010 

Reputation survey Teaching 15,00 15,00 Enkät Urval ur Elseviers 
författardatabas11 

Doctorates awarded-to-
academic staff ratio 

Teaching 6,00 6,00 Lärosäte Antal PhD delat med 
antal anställda 

Staff-to-student ratio Teaching 4,50 4,50 Lärosäte Antal helårsstudenter 
delat med antal anställda 

Institutional income Teaching 2,25 2,25 Lärosäte Totala intäkter 

Doctorate-to-bachelor’s 
ratio 

Teaching 2,25 2,25 Lärosäte Antal PhD i förhållande 
till antal kandidater 

Citations (research 
influence) 

Citations 30,00 32,50 Scopus Fältnormerade citeringar 
från Scopus 

Reputation survey Research 18,00 19,50 Enkät Urval ur Elseviers 
författardatabas 

Research income Research 6,00 5,25 Lärosäte Intäkter för forskning 

Research productivity Research 6,00 4,50 Scopus, 
lärosäte 

Antal publikationer i 
Scopus per antal 
anställda 

Public research income/ 
total research income 

Research n.a. 0,75 Lärosäte Används inte längre 

International 
collaboration 

International 
outlook 

2,50 n.a. Scopus Antal publikationer med 
internationella 
samarbeten 

International-to-
domestic-staff ratio 

International 
outlook 

2,50 3,00 Lärosäte Andel internationella 
akademiska medarbetare  

International-to-
domestic-student ratio 

International 
outlook 

2,50 2,00 Lärosäte Andel internationella 
studenter  

Industry income 
(knowledge transfer) 

Industry 
income 

2,50 2,50 Lärosäte Intäkter från industri 

                                                      

 

11 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/academic-reputation-survey-

explained 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/academic-reputation-survey-explained
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/academic-reputation-survey-explained
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QS World University Rankings 

Stockholms universitets placering 2017: 195 

QS-rankningen publiceras av Quacquarelli Symonds12 som är ett företag specialiserat på 

information kring högre utbildning.  

QS samarbetade tidigare med THE, men 2010 lämnade de samarbetet. De använder 

indikatorer om både utbildning och forskning och mäter: akademiska meriter, ”nöjdhetsratio” 

för anställda och studenter, internationella samarbeten, citeringar etc. Rankningen baseras på 

kriterier enligt nedan i Tabell 3. 

Ägare är utbildningsföretaget och finansieringen kommer från kurser och utbildningsprogram 

samt den service de ger akademiker av olika dignitet. De använder Scopus för att hämta 

statistik om forskningspublikationer. 

 

Tabell 3. Indikatorer som ligger till grund för QS-rankningen. 

Indikator Vikt Datakälla Förklaring 

Academic Reputation from 
Global Survey 

40% Enkät Svar från ca 70 000 forskare. Urvalet sker 
från olika källor13 

Faculty Student Ratio 20% Lärosäte Antal student delat med antal anställda 

Citations per Faculty from 
Scopus 

20% Scopus, 
lärosäte 

Antal fältnormerade citeringar delat med 
antal anställda 

Employer Reputation from 
Global Survey 

10% Enkät Svar från 30 000 arbetsgivare. Urvalet sker 
från olika källor14 

Proportion of International 
Students 

5% Lärosäte Andel internationella studenter 

Proportion of International 
Faculty 

5% Lärosäte Andel internationella lärare och forskare 
(postdoktorer ingår) 

 

 

                                                      

 

12 www.qs.com/about-us/ 
13 www.iu.qs.com/university-rankings/indicator-academic/#toggle-id-7 
14 www.iu.qs.com/university-rankings/indicator-academic/#toggle-id-11  

http://www.iu.qs.com/university-rankings/indicator-academic/%23toggle-id-7
http://www.iu.qs.com/university-rankings/indicator-academic/#toggle-id-11
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Exempel på förändringar i beräkningsmetod för QS: 

 Mellan 2014-2017 gick det att se tidigare rankningar på hemsidan, men inte längre.  

 2017: Employer Reputation Survey: svar från arbetsgivare som kommer från samma 

land som lärosätet viktas med 50% istället för 30%. 

 2017: Perioden för hur publikationer räknas ändras.15  

 

CWTS: (kallad ”Leiden-rankningen”) 

Leiden-rankningen startades och publiceras sedan 2007, och använder kanske den mest 

transparenta och objektiva metoden för att poängsätta publikationer. Den är dock ingen 

traditionell rankning, utan snarare en databas med verktyg för visualisering av indikatorer för 

publikationer. 

 Centre for Science and Technology Studies (CWTS) vid Leiden University i Holland 

står bakom Leiden-rankningen, vilken faktiskt inte är en enda rankning utan flera och 

den produceras av personal vid Universitetet i Leiden. Genom att välja olika 

indikatorer på hemsidan kan lärosätena rangordnas. 

 Fr.o.m. 2015 skapar de tidsserier som gör det möjligt att jämföra trender över tid i 

tiden. 

 De publicerar ingen ”huvudrankning” utan endast utvalda indikatorer. Indikatorer  

används endast om forskningspublikationer. Web of Science används för att hämta 

statistik om forskningspublikationer. 

 De redovisar en del av sina data och metod öppet 

www.leidenranking.com/methodology 

 Rankningen är baserad på publikations- och citeringsdata från databasen Web of 

Science, men den tar inte hänsyn till lärosätets storlek. Lärosäten som har minst 1 000 

publikationer i ett urval av Web of Science-indexerade tidskrifter under de senaste 

fyra åren inkluderas. Leiden-rankningen tar inte med konferenspublikationer eller 

                                                      

 

15 ”We have made one alteration to citation counts for this year. Previously, the five-year window for 

citations has included the year in which that table was published. For example, last year’s release would 

have taken into account citations received between 2011 and 2016. However, after consultation with 

our Advisory Board, we have altered this window to exclude the year in which the table is published. 

This accounts for the fact that new research requires time to be effectively disseminated throughout the 

academic community, and papers published in the same year as the rankings table have typically had 

little time to gain traction. Therefore, the citations window used for this year’s citations per 

faculty metric have been received between 2011 and 2016, while next year’s QS World University 

Rankings will measure those received between 2012 and 2017”. (www.topuniversities.com/qs-world-

university-rankings/methodology) 

http://www.leidenranking.com/methodology
https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology
https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology
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bokpublikationer i beräkningen, vilket är en betydelsefull begränsning som påverkar 

områden såsom, samhällsvetenskap (exempelvis datavetenskap) och humaniora som 

inte presenteras i Web of Science. 

 Leiden-rankningen 2017 listar 903 universitet över hela världen avseende andelen 

högt citerade publikationer. När det gäller indikatorn som visar hur stor andel av 

Stockholms universitets artiklar som tillhör världens 10 procent mest citerade inom 

sina fält hamnar Stockholms universitet på plats 220. Listan toppas av Rockefeller 

University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Harvard University. 

 När det gäller placeringen utifrån det totala antalet publikationer under perioden 

2012-2015 hamnar Stockholms universitet på plats 309. 

 

Hur rankningar används av studenter och forskare 

I den årliga undersökningen ”Hobsons” international student survey (ISS)16, framgår det att 

25% av de internationella studenterna använder sig av rankningsresultat när de bedömer och 

väljer lärosäte för studier. Undersökningen från 2017 visar att de tre mest populära 

rankningslistorna bland internationella studenter är: 

1. QS 

2. THE 

3. ARWU 

År 2015 och 2016 var ARWU den mest populära, medan QS nu har klättrat från tredje till 

första plats. En viktig komponent enligt studenterna var att se vilken rankningslista som 

gjorde dem mest anställningsbara. I THE:s senaste rankning över anställningsbarhet hamnade 

Stockholms universitet etta i Sverige 2016 Global University Employability Ranking.17  

Däremot finns det inga indikationer för att forskare använder rankningslistor när de söker 

samarbeten för forskning. De söker kontakt med de institutioner och grupper som har 

högkvalitativ forskning inom deras eget forskningsområde och baserar inte sin bedömning på 

rankningsresultat. 

Många är kritiska mot användningen av Web of Science och Scopus för att utvärdera 

vetenskapliga publikationer. Kritiken riktas framförallt mot bristen på humaniora och 

samhällsvetenskapliga publikationer i dessa databaser. Databaserna indexerar framför allt 

                                                      

 

16 https://www.internationalstudentsurvey.com  
17 www.su.se/english/education/qualifications-degrees/stockholm-university-tops-ranking-in-educating-

employable-graduates-1.309107  

https://www.internationalstudentsurvey.com/
http://www.su.se/english/education/qualifications-degrees/stockholm-university-tops-ranking-in-educating-employable-graduates-1.309107
http://www.su.se/english/education/qualifications-degrees/stockholm-university-tops-ranking-in-educating-employable-graduates-1.309107
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tidskriftspublikationer inom naturvetenskapliga ämnen och därför är andra typer av 

publikationer (t.ex. böcker, konferenspublikationer) underrepresenterade i dem. 

Detta har historiska och praktiska orsaker. De första publikationsdatabaserna startades som en 

form av index för naturvetenskapliga refereegranskade tidskriftspublikationer. Senare har de 

utökat databaserna med andra vetenskapsområden och publikationstyper, men en relativt stor 

andel av publikationerna inom humaniora och samhällsvetenskap saknas fortfarande. 

De stora publikationsdatabaserna agerar också som citeringsdatabaser. Att kartlägga och 

indexera citeringar är vedertaget beträffande tidskriftsartiklar. Däremot används citeringar 

inom böcker och konferensbidrag traditionellt i mindre utsträckning och på ett sätt som inte är 

lämplig för att automatiskt bygga liknande index som för tidskriftsartiklar. Därför prioriterar 

databaser ofta inte dessa. 

Det finns flera initiativ att skapa utvärderingsmodeller för humaniora och samhällsvetenskap. 

Kanske den första och mest kända är den så kallade norska modellen18, som bl.a. används för 

interna fakultetsutvärderingar inom de humanvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

fakulteterna vid SU. Modellen är baserad på två listor: en för vetenskapliga tidskrifter och en 

för vetenskapliga förlag. Tidskrifter och förlag indelas in i tre nivåer:  

 Nivå 0: icke vetenskapliga 

 Nivå 1: vetenskapliga 

 Nivå 2: vetenskapliga med hög prestige  

Utvecklarna av modellen har skapat ett poängsättningssystem där publikationer får olika 

poäng utifrån sina nivåer och publikationstyper. Nivåindelningen uppdateras årligen i Norge 

av utvalda norska forskare, och modellen används officiellt för statliga utvärderingar i Norge. 

Danmark och Finland har utvecklat liknande system med egna nivåindelningar. Sverige har 

inte utvecklat något liknande och därför används ibland den norska varianten även av svenska 

lärosäten. Det finns ett initiativ att skapa en gemensam nordisk modell19, men än så länge 

finns inte någon sådan. Norska modellens poängsystem baseras på publikationskanaler. Ibland 

används fraktionering där poängen viktas med andelen författare från ett visst lärosäte eller 

institut (beroende på analyserade enheter). Dock mäter denna modell alla typer av externa 

samarbete utan att skilja på nationella och internationella samarbeten. 

 

 

                                                      

 

18 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside  
19 www.nsd.uib.no/article.html?a=/articles/article0043.html (på norska) 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
http://www.nsd.uib.no/article.html?a=/articles/article0043.html
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Andra rankningar 

Internationaliseringsindex 

Eftersom internationalisering är en viktig aspekt inom rankning kan även nämnas att under 

2016 presenterade STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och 

forskning, en ny rankning som mäter hur internationell forskning, utbildning, personal och 

ledning är vid svenska lärosäten.20 

Stockholms universitet fick fyra stjärnor av fem i detta index. Indexet har skapats av STINT i 

samarbete med Elsevier och försöker mäta sex olika aspekter av internationalisering: 

internationella sampubliceringar som ett mått på forskningssamarbeten, studentrörlighet till 

och från lärosätet, internationella doktorander, utbildningsutbud på engelska, och personalens 

och ledningens internationella akademiska erfarenheter. 

Alla de stora svenska lärosätena får höga betyg på forskningsområdet, men de skiljer sig åt när 

det gäller internationella doktorander. Ledningarnas internationella erfarenhet är det område 

som får lägst betyg generellt. Stockholms universitet får fyra stjärnor för forskning, 

doktorander och personal, men tre för studenter, utbildning på engelska och ledning.  

  

                                                      

 

20 Läs mer om STINT:s index: www.stint.se/se/i_fokus/var/newsID/540  

 

http://www.stint.se/se/i_fokus/var/newsID/540
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Tabell 4. Indikatorer för STINT:s Internationaliseringsindex. 

Indikator Vikt Datakälla Förklaring 

Field-weighted share of 
international co-publications* 

40% Scopus Fältnormerad andel av 
internationella 
publikationer* 

Share mobile students 20% UKÄ Andel utbytesstudenter (in- 
resp. utresande) 

Share education in foreign language 12% UHR Andel högskolepoäng i 
programmet som är på 
engelska 

Share foreign PhD students 8% UKÄ Andel utländska PhD student 

Share with PhD abroad (Staff) 7,5% SCB, Utbildningsregistret Andel anställda med 
utländsk PhD 

Share with research abroad (Staff) 7,5% Scopus Andel anställda som har 
minst en publikation med 
utländsk adress 

Share with PhD abroad (Leadership) 2,5% Enkät/Internet Rektor/prorektor med 
utländsk PhD 

Share with research abroad 
(Leadership) 

2,5% Enkät/Internet Rektor/prorektor som har 
minst en publikation med 
utländsk adress 

* För metod, se: Pohl H et al. (2014) Level the playing field in scientific international collaboration 

with the use of a new indicator: Field-Weighted Internationalization Score, Research Trends 39, 3-8. 

Metoden går ut på att räkna ihop andelen publikationer som har minst en utländsk 

medförfattare, och sedan jämföra denna andel med världens medel-andel av internationella 

samarbetspublikationer inom samma ämne. SU som lärosäte har enligt Scopus en hög andel 

internationella samarbetspublikationer: mer än 60% (endast SLU och Handelshögskolan har 

högre). Men, denna siffra är en överskattning, dels för att de flesta av SU:s 

samarbetspublikationer finns inom ”Life Sciences” där medel-andelen internationella 

samarbetspublikationer är ganska hög, och dels för att STINT:s metod bortser från 

publikationer, som inte är indexerade i Scopus. För SU kan det betyda att den verkliga 

andelen internationella samarbetspublikationer kan vara lägre. Det är publikationer från 

samhällsvetenskapliga området, men framförallt från humaniora som är inte indexerade i 

Scopus. Många av dessa publikationer har ofta bara en författare, och andelen publikationer 

med internationella samarbeten är generellt lägre än inom naturvetenskap. Eftersom Scopus 

inte inkluderar dessa publikationer överskattas andelen internationella samarbetspublikationer 

för lärosäten med stor andel humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
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Det finns fler rankningar, men än så länge bevakar inte universitetet dessa systematiskt. Några 

av dem är mer kända: 

 
Tabell 5. Ett urval av andra rankningar. 

Namn Land Sedan 
år 

Beskrivning SU:s 
senaste 
placering 

CWUR21 Saudiarabien 2012 75% vikt för antal anställda/alumni som 
har fått priser, eller blivit 
företagsledare. 25% vikt för 
publikationer och patent 

178 

RUR22 Ryssland 2013 Ganska genomtänkt, men lite 
komplicerad metod. De flesta data 
kommer från Web of Science.  

237 

U-multirank23 Tyskland, 
Nederländerna 

2014 Ingen direkt rankning, mer en databas 
där man kan göra jämförelser mellan 
lärosäten. 

n.a. 

URAP24 Turkiet 2009 Använder enbart data från Web of 
Science. Rangordningen ser lite konstig 
ut: University of Toronto är nr 2 i 
världen, Köpenhamns universitet bland 
topp-20. 

178 

US News25 USA 2014 Ganska viktig i USA. Hämtar framför allt 
data från Web of Science. 

126 

Webometrics26 Spanien 2010 En rankning om lärosätenas synlighet på 
webben (bl.a. antal webbsidor från 
lärosätena i sökmotorer, antal 
nedladdningsbara dokument, antal 
publikationer i Google Scholar, antal 
länkar till lärosäte). 

222 

                                                      

 

21 http://cwur.org/ 
22 http://roundranking.com/ranking.html 
23 www.umultirank.org  
24 www.urapcenter.org/2016/ 
25 www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings  
26 www.webometrics.info/en  

http://cwur.org/
http://roundranking.com/ranking.html
http://www.umultirank.org/
http://www.urapcenter.org/2016/
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings
http://www.webometrics.info/en
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Ämnesrankningar 

De flesta rankningar ger möjlighet att rangordna lärosätena inom ett visst ämne eller 

vetenskapsområde. Dessa ämnesrankningar har oftast skräddarsydda metoder och indikatorer 

för olika ämnen, t.ex. får publikationer och citeringar större vikt inom naturvetenskapliga 

ämnen än inom humaniora. Det är inte enkelt att överskåda resultaten från ämnesrankningar, 

eftersom där finns dussintals olika deltabeller för olika ämnen. Generellt presterar Stockholms 

universitet bra inom geografi, miljövetenskap, kemi, sociologi, juridik, lingvistik och ekonomi 

m.fl.  

THE World University Rankings by subject.27 Tio breda ämnen. Samma tretton indikatorer 

används som i huvudrankningen, med modifierade vikter.  

QS World University Rankings by Subject.28 Ämnesrankningar startades 2011 och det finns 

fem breda ämnen och 46 detaljerade ämnen. Metoden är något annorlunda än för 

huvudrankningen: 4 indikatorer, 2 enkäter (Academic reputation, Employer reputation) samt 2 

om publikationer i Scopus (Citation per faculty, H-index) används. Olika ämnen viktas olika 

och placeringen beräknas för de breda ämnena. 

Inom tio ämnen rankas Stockholms universitet även som nummer ett i Sverige: antropologi, 

filosofi, geologiska och marina vetenskaper, lingvistik, medie- och 

kommunikationsvetenskap, miljövetenskap, moderna språk, socialpolitik och administration, 

sociologi, kemi och utbildningsvetenskap. 

Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2017.29 Shanghai-

rankningens ARWU har ett nytt syskon i och med att Shanghairankningen i år startat en 

ämnesrankning med 52 detaljerade ämnen i fem breda ämnen. Tidigare publicerade de enbart 

rankningar för dessa fem breda ämnen. Rankningen innehåller fem indikatorer: fyra om 

publikationer/citeringar från Web of Science, och en om priser. Numera används olika 

viktningar för olika ämnen och placeringen beräknas endast för specifika ämnen. 

 

                                                      

 

27 www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject 
28 www.topuniversities.com/subject-rankings/2017 
29 http://shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html 

http://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017
http://shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html
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4. Andra lärosäten 

För att visa hur andra lärosäten arbetar med och presenterar rankningar listas här ett urval. 

Svenska lärosäten 

Karolinska institutet kommunicerar relativt kortfattad information om aktuella placeringar 

inom QS, THE och ARWU. KI är i de allra flesta fall det högst rankade svenska lärosätet, 

men har ändå en kritisk syn på resultatet; samma budskap kommuniceras på svenska30 och 

engelska31.  

Lunds universitet. Informationen som presenteras på LU:s svenska webbsida32 är 

omfattande. Här jämförs resultat över tid, och flera olika resultat (QS, THE, ARWU, Taiwan 

och Webometrics). Det finns även detaljerade resultat som är uppdelade i olika 

ämnesrankningar. LU redovisar resultateten med en neutral beskrivning. 

Informationen på engelska33 är mer komplett än på motsvarande svenska webbsida. Den 

försöker ge en bild av LU:s starka sidor med aktuella placeringar. 

Uppsala universitet. UU:s svenska webb34 har omfattande rankningsinformation med de 

mest aktuella resultaten från många olika rankningar (QS, THE, Leiden-rankningen, ARWU, 

Taiwan, Webometrics, U-rank, samt en graf med tidsserier). 

UU redogör på en av undersidorna för sitt förhållningssätt, en tydligt kritisk inställning35. 

Den engelska versionen av sidan är kort och neutral, och innehåller endast aktuella placeringar 

och en graf med en tidsserie36.  

Göteborgs universitet har ingen dedikerad sida om rankningar på den externa webbplatsen. 

De publicerar enbart utvalda nyheter om rankningsresultat i sina olika nyhetsflöden. GU har 

gjort en analys över hur lärosätet ska förhålla sig till rankningar37. De skriver om rankningar 

på sin webbplats för personalen, Medarbetarportalen38. 

                                                      

 

30 http://ki.se/utbildning/rankning-och-karolinska-institutet 
31 http://ki.se/en/education/ranking-and-karolinska-institutet 
32 www.lu.se/om-universitetet/universitetet-i-korthet/rankning-av-universitetet 
33 www.lunduniversity.lu.se/about/about-lund-university/university-world-rankings  
34 www.uu.se/om-uu/kvalitetsarbete/rankning/universitetsrankning/ 
35 www.uu.se/om-uu/kvalitetsarbete/rankning/forhallningssatt/  
36 www.uu.se/en/about-uu/quality/rankings/?languageId=1  
37 www.gu.se/digitalAssets/1588/1588049_20160922gamma_pm-the.pdf 
38 http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1656/1656086_pm_the2017-1_gamma20170908.pdf 

http://ki.se/utbildning/rankning-och-karolinska-institutet
http://ki.se/en/education/ranking-and-karolinska-institutet
http://www.lu.se/om-universitetet/universitetet-i-korthet/rankning-av-universitetet
http://www.lunduniversity.lu.se/about/about-lund-university/university-world-rankings
http://www.uu.se/om-uu/kvalitetsarbete/rankning/universitetsrankning/
http://www.uu.se/om-uu/kvalitetsarbete/rankning/forhallningssatt/
http://www.uu.se/en/about-uu/quality/rankings/?languageId=1
http://www.gu.se/digitalAssets/1588/1588049_20160922gamma_pm-the.pdf
http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1656/1656086_pm_the2017-1_gamma20170908.pdf
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Kungliga Tekniska Högskolan. KTH:s information är identisk på engelska och på svenska. 

De har flera undersidor som förklarar rankningars fördelar. Placeringar i listorna är 

presenterade som textinformation, med historiska data inom parentes, (QS, THE, ARWU och 

US News). KTH:s information har en neutral inställning till resultatet39.  

Chalmers tekniska högskola redovisar rankningsresultat enbart på engelska40; på webbsidan 

finns aktuella resultat för QS, THE och Leiden-rankningen, ARWU och 

Universitetskanslersämbetets utvärdering om utbildningen på svenska lärosäten samt några 

ämnesrankningsresultat. Chalmers har en neutral inställning till rankningar. 

Utländska lärosäten 

Ett fåtal lärosäten i världen ligger i topp på alla rankningar. Dessa toppuniversitet är nästan 

uteslutande från USA eller Storbritannien; bland ”topp 10” på QS, THE och ARWU återfinns 

sju amerikanska respektivebrittiska lärosäten.  

Tre av dessa lärosäten har sammanställningar om rankningar: 

California Institute of Technology (Caltech)41: Årliga resultat från många rankningar i 

textform. 

University of Cambridge42: Har en sida under ”Study at Cambridge”, men den har inte 

uppdaterats sedan 2014. 

University of Oxford43: Bara några utvalda resultat från de senaste årens rankningar (Oxford 

Awards and ranking). 

Fyra av lärosätena har ingen dedikerad sida om rankningar: 

Harvard University44: Ingen sida om rankningar. 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)45: Bara som nyheter på hemsidan. 

Stanford University46: Ingenting om rankningar. 

                                                      

 

39 www.kth.se/en/om/fakta/ranking 
40 www.chalmers.se/en/education/studying-at-Chalmers/Pages/rankings.aspx 
41 www.caltech.edu/content/university-and-college-rankings 
42 www.cam.ac.uk/study-at-cambridge/league-tables 
43 www.ox.ac.uk/about/facts-and-figures/full-version-facts-and-figures?wssl=1 
44 www.harvard.edu/about-harvard 
45 http://news.mit.edu/topic/rankings 
46 http://facts.stanford.edu/ 

http://www.kth.se/en/om/fakta/ranking
http://www.chalmers.se/en/education/studying-at-Chalmers/Pages/rankings.aspx
file:///C:/Users/emr5818/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EV5QZJMF/www.caltech.edu/content/university-and-college-rankings
file:///C:/Users/emr5818/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EV5QZJMF/www.cam.ac.uk/study-at-cambridge/league-tables
file:///C:/Users/emr5818/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EV5QZJMF/www.ox.ac.uk/about/facts-and-figures/full-version-facts-and-figures%3fwssl=1
file:///C:/Users/emr5818/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EV5QZJMF/www.harvard.edu/about-harvard
http://news.mit.edu/topic/rankings
http://facts.stanford.edu/
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University of Chicago47: Årliga resultat i många amerikanska rankningar i textform samt en 

varningstext48.  

 

 

5. Handlingsalternativ 

Så här gör Stockholms universitet idag 

Idag presenteras resultat från de fyra utvalda rankningarna på SU:s svenska hemsida 

www.su.se/rankning och engelska webbsida www.su.se/ranking, och som nyheter när de 

publiceras.  

Rankningsinstitutioner publicerar generellt rankningar någon gång mellan april-september, 

men det kan variera. QS och THE brukar begära in statistiska data runt januari-april. 

Datainsamlingen sker med hjälp av Studentavdelningen och IT-avdelningen 

(Beslutsstöd/IVS49). SUB:s utredare Gabor Schubert koordinerar datainsamlingen, och utför 

datainmatningen via lösenordskyddade insamlingsportaler för data.  

Oftast presenterar SU rankningsplaceringar samma dag/vecka som de offentliggörs. 

Kommunikationsavdelningen skriver korta nyheter och SUB:s utredare kontrollerar att 

innehållet är korrekt. SU har förut kommunicerat tidigare placeringar i relation till den 

nuvarande placeringen. Eftersom mätmetoderna regelbundet ändras, vilket gör det omöjligt att 

jämföra år från år, har det beslutats att rankningsplaceringar från tidigare år inte ska 

publiceras, utan att enbart det senaste resultatet visas. Nyheten om placeringen publiceras utan 

någon kommentar, varken positiv eller negativ inställning till rankningen. Däremot förklaras 

vad rankningen mäter. 

Resultaten kommuniceras på både svenska och engelska externa hemsidan, samt till 

medarbetarna genom Medarbetarwebben på både svenska och engelska. Resultaten sprids 

                                                      

 

47 https://news.uchicago.edu/behind-the-news/college-and-university-rankings 
48 “College and university rankings have received a good deal of attention in recent years. While the 

media outlets and other organizations that develop these rankings often collect useful data, controversy 

has arisen over how that data is aggregated and weighted to create a final ranking. In some cases, those 

methods have changed from year to year, causing an institution’s ranking to rise or fall with little 

change in the underlying data. Prospective students and parents should consider rankings in that 

context, and look beyond them to the university’s academic program, culture and opportunities for 

enrichment. A successful education depends more on finding an institution that best fits a student’s 

needs and goals than upon any statistical formula.” 
49 https://ivs.su.se  

http://www.su.se/rankning
http://www.su.se/ranking
https://news.uchicago.edu/behind-the-news/college-and-university-rankings
https://ivs.su.se/
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också i sociala medier. Stockholms universitets placeringar i en jämförelse med andra 

europeiska universitet används i marknadsföringen av universitet. 

 THE: rankat 58:e bästa universitet i Europa (2017) 

 QS: rankat 87:e bästa universitet i Europa (2017) 

 ARWU/Shanghai: rankat 28:e bästa universitet i Europa (2017) 

 Leiden-rankningen: rankat 99:e bästa universitet i Europa, enligt indikatorn P(top 

10%) som är ett mått på publikationer som hör till de 10% mest citerade i sina ämne 

(2017) 

Universitetet presenterar resultaten från både universitetsrankningarna och 

ämnesrankningarna. Då resultaten sprids fångar institutionerna även upp ämnesrankningarnas 

placeringar och kommunicerar dessa i sina kanaler. Rankningar presenteras genomgående 

neutralt.  

Kort presentation av hur data hanteras och kommuniceras: 

 Data matas in till rankningarnas insamlingsportaler av SUB:s utredare 

 Resultatet meddelas av rankningsorganisationen 

 Stockholms universitets presstjänst skriver en kort artikel om resultatet på hemsidan 

på svenska och engelska och SUB:s utredare granskar innehållet 

 Artikeln publiceras på externa hemsidan på både svenska och engelska samt på 

Medarbetarwebben 

 Nyheten sprids i sociala medie-kanaler och nyhetsbrev 

Handlingsalternativ för fortsatt arbete med rankningar 

Det är tydligt att rankningsresultat behöver hanteras med försiktighet samtidigt som de 

givetvis inte går att ignorera. Olika lärosäten hanterar rankningar på olika sätt: vissa nämner 

knappt resultaten, vissa publicerar resultat men uppmanar till försiktighet, och vissa beskriver 

resultaten detaljerat. Stockholms universitets hantering idag är ett mellanting. 

Ett argument för SU:s förhållningssätt har varit att det är opportunistiskt att anpassa sig efter 

rankningslistornas kriterier; universitetet bedriver ett långsiktigt kvalitetsarbete såväl inom 

kärnverksamheterna som inom administrationens stödverksamhet. Samtidigt är en viktig del 

av detta arbete att synliggöra och dra nytta av goda resultat. Målgrupper för att kommunicera 

resultat och rankningsplaceringar är beslutsfattare, studenter, forskare, medarbetare, 

potentiella donatorer, samarbetspartners, allmänheten, media och andra intressenter. Förutom 

kommunikation internt och externt är korrekt inlämning av data till rankningarna oerhört 

viktig. SU:s användning av rankningar som grova mått för att bedöma potentiella strategiska 

partnerskap för både proaktivt internationaliseringsarbete och för internt 

utvecklingsarbete är en tredje, viktig aspekt av hur SU hanterar rankningar. Dessa tre 

aspekter strukturerar  olika alternativa handlingsvägar för fortsatt arbete med 

rankningar listade nedan. Dessa listas som separata handlingsvägar för att illustrera att det 
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finns valmöjligheter för alla tre huvudspår: man kan välja att satsa mer på kommunikation och 

mindre på att använda rankningarna för utvecklingsarbete eller tvärtom, o.s.v. 

Handlingsvägar:  

Kommunikation: 

 Kommunicera placeringen på rankningarna inom universitet som idag, d.v.s. både 

internt och externt . Eventuellt lägga till utökad information om redan konstaterade 

brister i rankningarna. 

 Ta fram en policy för kommunikationen av rankningar och deras resultat, som bör 

diskuteras och uppdateras årligen vid ett avstämningsmöte. 

 Arbeta mer proaktivt gentemot presumtiva studenter, t.ex. genom att lyfta fram 

ämnesrankningar, särskilt i förhållande till de internationella studentgrupperna som 

tittar på rankningsplaceringar. Detta innebär ett pedagogiskt arbete: att uppmana 

studenter att titta på hur ämnet som intresserar dem är rankat, snarare än hela 

universitet.  

 Marknadsföra mer offensivt, t.ex. genom att publicera de bästa placeringarna på en 

central plats på hemsidan och andra viktiga kanaler. 

 Köpa tjänster från QS och THE. De erbjuder lärosätena att köpa olika extratjänster 

och produkter för marknadsföring eller dataanalys, t.ex. en egen profilsida med bilder 

och mer information, som kan hjälpa universitet att optimera marknadsföring som 

bygger på placering på rankningslistor. 

 Minska uppmärksamheten: kommunicera resultaten i mindre grad än idag (inte 

använda det i marknadsföringssyfte eller i kommunikation med omvärlden). 

 

Inlämning av data: 

 Fortsätta som idag, dvs. bevaka de fyra viktigaste rankningarna, lämna in obligatorisk 

data kontinuerligt och kommunicera resultaten på hemsidan på ett neutralt sätt, utan 

att ange förändringar från tidigare år. 

 Bevaka hur rankningarna förhåller sig till omvärlden, vilken betydelse de ges och, om 

det kommer några nya rankningslistor, undersöka om de blir betydelsefulla på den 

globala utbildnings- och forskningsarenan. 

 Göra en översyn över och kontinuerligt bevaka de informationskällor som 

rankningsföretagen använder, t.ex. Wikipedia, för att försäkra oss om att 

informationen är korrekt och uppdaterad.  
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Underlag för internt utvecklingsarbete: 

 Använda rankningar mer systematiskt som underlag när universitetet tittar 

på partneruniversitet för att teckna nya avtal för forsknings- eller studentutbyten. 

Placeringen på listorna ger en viss indikation på vilken nivå universitetet befinner sig 

kvalitetsmässigt och i förhållande till andra lärosäten i regionen eller landet. Den ger 

även relevant information om storlek, antal studenter och grad av internationalisering. 

Informationen bör dock kompletteras med andra underlag, t.ex. rapporter från 

forskningsdatabasen, statistik från studentutbyten och sampubliceringsrapporter. En 

policy och rutin kan behövas. 

 Använda rankningslistorna mer systematiskt som ett verktyg i universitetets 

internationaliseringsarbete för att hitta jämförbara lärosäten att hämta lärdom ifrån 

och benchmarking. Detta kan ske genom att använda specifika indikatorer, t.ex. 

gällande storlek, forsknings- och utbildningsinriktningar, liknande geografiska och 

politiska förutsättningar. 49 Rankningsindikatorerna kan liksom i ovanstående punkt 

användas som en del i analysen. 

 Använda de indikatorer som är relevanta och har hög validitet för SU:s interna 

utvecklingsarbete, t.ex. antal studenter delat med antal anställda. 

 Arbeta aktivt för att öka lärosätets placering i rankningar genom att t.ex. ge 

rekommendationer till forskare var de ska publicera, rekrytera enligt rankningarnas 

kriterier, erbjuda fler kandidatutbildningar på engelska m.m. och använda placeringen 

i marknadsföringen av universitetet. 

 Samarbeta med rankningsorganisationer och anlita konsulter för att se hur det 

påverkar lärosätets placeringar. 

 

6. Slutord 

Det är viktigt att Stockholms universitet fortsätter att sköta inlämning av information till 

rankningslistor med kvalitet. Rutiner för detta finns, men en rekommendation är att 

återkommande avstämningar görs för att diskutera utvecklingar med rankningar och hur 

universitetet bör förhålla sig till dessa. Berörda parter bör ingå, t.ex. en ledningsrepresentant, 

SUB:s utredare, en representant från APL, presstjänsten och internationell kommunikation, 

Forskningsstöd. 

Vad gäller kommunikationen av rankningslistorna finns det skäl att fundera över hur man 

skulle kunna arbeta mer strukturerat. Stockholms universitet anger ofta i sin marknadsföring 

att universitetet är ett topp 100-universitet , och refererar då till lärosätets placering i ARWU 

där universitetet har legat stadigt på placeringarna 75–80 ända sedan rankningen startades. Det 

är ett slagkraftigt, enkelt och relativt neutralt sätt att använda sig av rankningar vilket man bör 

kunna fortsätta med. Det finns stora möjligheter att utnyttja ämnesrankningar och andra 

https://ebox.su.se/owa/WebReadyViewBody.aspx?t=att&ewsid=AAMkAGQ0MWFmMGUzLTA1NTEtNGU4Mi05YzZlLWRhMTA5MDE1YmRlZgBGAAAAAAB3o%2Fh9DoQKSqX%2FPDN71yxWBwCk2X4OQylzR4bdkj38vSyWAAAAAAEJAACk2X4OQylzR4bdkj38vSyWAAEMbGVyAAABEgAQAM%2Fb2Xe4HwtFr5GJfiyq5Q4%3D&pn=1#footnote49
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positiva budskap från rankningar för att synliggöra goda forsknings- och utbildningsresultat 

och för att lyfta särskilda ämnen och institutioner. 

Det är viktigt att vi som universitet bestämmer hur vi kan använda rankningar och andra mått, 

indikatorer, bibliometriska analyser, postdok-enkäter, etc. för att utveckla verksamheten både 

internt och i samband med internationella kontakter. Valda delar av rankningsresultaten, och 

ett urval av specifika indikatorer, kan vara till nytta som underlag eller kompass för sådana 

processer. 

Förutom de handlingsvägar vi listat ovan som gäller universitets eget utvecklingsarbete, finns 

det stora möjligheter att agera gemensamt med andra lärosäten. Flera alternativ finns 

om universitetet vill påverka rankningslistorna. Det kan ske genom SUHF, Huvudmannarådet 

eller genom andra svenska nätverk. Det kan vara i samarbete med partneruniversitet eller 

genom internationella nätverk och även i ett långsiktigt samarbete med KTH och KI. I det 

senare fallet kan samarbetet innebära både att strategiskt använda sig av rankningslistorna och 

att försöka påverka listornas utformning. I en nyligen simulerad studie hamnade en allians av 

de tre Stockholmsuniversiteten på nionde plats på ARWU/Shanghailistan vilket kan användas 

som ett slagkraftigt argument för att synliggöra universitetens excellens. 

 

 

 

 


