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Abstrakt 

I detta examensarbete granskas, utifrån ett beslutsanalytiskt perspektiv, metodologin för 

lärosätesrankningen Times Higher Education World University Rankings, som 

rangordnar universitet med avseende på deras kvalitet för utbildning, forskning, 

kunskapsöverföring samt internationalisering. Först konstateras att rankningen ifråga 

skapas utifrån åtminstone fyra olika val, nämligen val av indikatorer, val av en 

kumulativ fördelningsfunktion via z-skalning som normaliseringsmetod, val av a 

priori/fasta viktkoefficienter samt val av en additiv aggregeringsmetod. Dessa val har 

följder som kan ses som problematiska. Ett antal av de indikatorer som valts för att 

representera kvalitén hos lärosäten skulle kunna ses som mindre adekvata då de i vissa 

fall skulle kunna sakna ett tydligt samband till lärosäteskvalité. Det föreligger även en 

risk för mindre adekvata värderingar vid normaliseringsprocessen då nyttofunktionerna 

för indikatorerna förutsätts vara strängt växande men där denna nyttofunktion för vissa 

indikatorer kan ifrågasättas. Vidare föreligger en risk för fenomenet inbördes byte av 

ordning hos oförändrade alternativ inom rankningen vilket pekar på ett grundläggande 

metodproblem eftersom det innebär att den inbördes rangordningen mellan två 

alternativ inte bara beror på underliggande deskriptiva data och värderingen av dessa, 

utan även på vilka andra alternativ som ingår i rankningen. Till sist konstateras även en 

risk för negativa följder utifrån fenomenet icke-stödda effektiva alternativ som är en 

konsekvens av den kompensatoriska modell som följer av additiv aggregering. Då 

användaren eller granskaren av rankningen inte har tillgång till underliggande 

deskriptiva data kan han/hon inte bedöma om ett alternativ som han/hon i något 

avseende betraktar som oacceptabelt ändå rangordnas högre än ett alternativ som är 

acceptabelt i alla avseenden. 
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1 Inledning 

Detta inledande avsnitt består av delarna bakgrund, sammanfattningsmått, tidigare 

kritik av lärosätesrankningar, inriktning samt syfte och metod. 

1.1 Bakgrund 

Det finns idag flera inflytelserika lärosätesrankningar. Lärosätesrankningar används 

bland annat som marknadsföring av kända lärosäten som ligger högt på dessa 

rankningar och kan påverka politiska beslut rörande skolreformer1. Exempel på 

inflytelserika lärosätesrankningar är Academic Ranking of World Universities 

(Shanghai-rankningen), QS World University Rankings (QS) och Times Higher 

Education World University Rankings (THEWUR) varav den sista är den 

lärosätesrankning som kommer att granskas i denna uppsats. 

Lärosätesrankningar har tidigt kritiserats och det finns konsekvenser hos dessa 

rankningar som kan ses problematiska utifrån ett beslutsanalytiskt perspektiv. 

Metodiken för att komma fram till lärosätesrankningen för THEWUR bygger på 

skapandet av ett sammanfattningsmått för kvalitén hos lärosäten. Lärosäteskvalité är 

tänkt att mäta kvalitén för lärosäten (min benämning, THEWUR själva gör inte någon 

ansats att definiera den aspekt som måttet är tänkt att mäta). Genom att jämföra olika 

lärosäten utifrån lärosäteskvalité går det att få fram en rangordning mellan de olika 

lärosätena, dvs en lärosätesrankning. 

1.2 Sammanfattningsmått 

Sammanfattningsmåttet lärosäteskvalité är en sammanvägning av de aspekter (med 

aspekt avses här ett perspektiv från vilket olika företeelser kan betraktas) som är tänkta 

att mäta kvalitén hos ett lärosäte. Värdena för de olika aspekterna hos de olika lärosätena 

mäts/fångas av THEWUR genom ett antal olika indikatorer2 som tillsammans definierar 

lärosäteskvalité.  

Med sammanfattningsmått kan komplexa frågeställningar belysas på ett lättfattligt sätt 

men det finns också risk för att sammanfattningsmått kan vara vilseledande om de ej 

konstrueras adekvat eller blir misstolkade (se exempelvis OECD, 2008, sid 3 samt sid 

13–14) 3. För en adekvat konstruktion av sammanfattningsmått bör ett antal steg som 

alla påverkar sammanfattningsmåttet noggrant beaktas. Nedan presenteras steg 

relevanta ur ett beslutsanalytiskt perspektiv4. 

För att få ett adekvat sammanfattningsmått behöver man först tydligt definiera det som 

ska mätas och dess komponenter (OECD, 2008, sid 22).  

                                                         

1 Se till exempel Billaut et al (2009, sid 1) samt hemsidorna för såväl Stockholms universitet 

(http://www.su.se/om-oss/fakta/rankning) som Kungliga Tekniska Högskolan 

(https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/kth-fortsatt-hogt-pa-qs-ranking-1.712254) som presenterar 

sina egna placeringar i olika lärosätesrankningar. Sidorna besökta 2017-12-09. 

2 Indikatorer har som funktion att mäta/fånga värden hos aspekter av någon företeelse. En del 

författare, såsom Billaut et al (2009) och Taylor och Braddock (2007), använder sig av termen 

kriterium i stället för termen indikator när de analyserar hur aspekter behandlas inom 

lärosätesrankningar. 

3 Handboken (OECD, 2008) fokuserar på de sammanfattningsmått som jämför och rangordnar 

länder beträffande områden som industriell konkurrenskraft, hållbar utveckling, globalisering 

och innovation. 

4 Vad ett beslutsanalytiskt perspektiv innebär förklaras i avsnitt 1.4. 
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Nästa steg är aggregering (sammanslagning) där värden (data) från olika indikatorer 

med olika måttenheter/skalor ska samsas på en gemensam skala (OECD, 2008, sid 27–

30). Detta steg tänker sig OECD kan genomföras genom till exempel standardisering 

(z-skalning) eller min – max. Värden (data) från de olika indikatorerna transformeras 

då enligt någon metod och resultatet är normaliserade värden på en gemensam skala5.  

Under aggregeringen behöver även val av metod för att tilldela viktkoefficienter för 

olika indikatorer göras och valet har stor betydelse för ett sammanfattningsmått (OECD, 

2008, sid 31–32). Exempelvis kan experter eller intressenter ta fram olika 

viktkoefficienter för de olika indikatorerna vilket kommer att redogöras för mer 

detaljerat längre fram i uppsatsen6.  

Det finns olika modeller för aggregering såsom additiv och geometrisk aggregering 

(OECD, 2008, sid 31–33). Vikterna i additiv och geometrisk aggregering uttrycker 

avvägningar mellan indikatorerna så att ett lågt värde hos en indikator kan kompenseras 

med ett högt värde hos en annan indikator totalt sett. 

Till sist bör alla källor till osäkerhet undersökas (OECD, 2008, sid 34), såsom val av 

enskilda indikatorer, normalisering, viktning och aggregering. Känslighetsanalys7 kan 

exempelvis göras genom att lägga till och eller ta bort enskilda indikatorer från den 

sammansatta indikatorn, använda andra metoder för normalisering, använda andra 

metoder för att ta fram viktkoefficienter, använda andra modeller för aggregering samt 

använda olika rimliga värden till viktkoefficienterna. 

1.3 Tidigare kritik av lärosätesrankningar 

Att kritik har förekommit mot lärosätesrankningar allt sedan de började publiceras är 

inte förvånande då de flesta lärosätesrankningar bygger på sammanfattningsmått vilka 

är komplexa att konstruera.  

För att sätta uppsatsen i ett sammanhang och relatera till idéer som kommer att 

behandlas senare i granskningen av THEWUR presenteras nedan kritik som utgår från 

bibliometri, statistik, analys av den konceptuella kopplingen mellan lärosätesrankning 

och lärosäteskvalitet samt ett beslutsanalytiskt perspektiv.  

En tidig kritiker av lärosätesrankningar är van Raan (2005) som granskar 

lärosätesrankningar utifrån en bibliometriskt perspektiv. Bibliometri avser redogöra för 

forskningsproduktion hos ett lärosäte med hjälp av indikatorer såsom ”antal 

publikationer” och ”antal citeringar” av dessa publikationer. Slutsatsen från van Raan 

är dock att det hittills inte har fungerat att rangordna lärosäten utifrån bibliometriska 

metoder.  

Det beror enligt honom på att de indikatorer som ofta används för att skapa rankningarna 

inte är tillräckligt avancerade och att de bibliometriska analyserna utförs av personer 

som saknar såväl erfarenhet som kompetens inom kvantitativa studier av vetenskap 

(Van Raan, 2005, sid 133). Därmed tas inte tillräckligt med hänsyn till de tekniska och 

metodologiska problem som finns för bibliometriska indikatorer.  

Exempel på ett tekniskt problem är att det kan vara svårt att knyta an en publikation till 

rätt lärosäte, exempelvis kan Leiden University beskrivas på fem olika sätt och fås inte 

publikationer från alla dessa olika varianter med påverkas naturligtvis kvalitén för 

indikatorn publikationer (Van Raan, 2005, sid 136 - 137). 

                                                         

5 Sådana processer kommer att gås igenom noggrant i avsnitt 2.2. 

6 I avsnitt 2.2. 

7 En känslighetsanalys för en rankning testar hur robust resultatet är vid olika metodologiska 

förändringar hos rankningen.  
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Det finns även metodologiska problem som vilka indikatorer som ska vara med och hur 

viktningen ska se ut. Ett problem att ta hänsyn till är att vetenskapliga artiklar spelar 

olika roll inom olika vetenskapliga discipliner (Van Raan, 2005, sid 138). Även språket 

har en roll att spela då till exempel publikationer i fransk eller tyskspråkiga tidskrifter 

inte får samma genomslag som i motsvarande engelskspråkiga (Van Raan, 2005, sid 

139).  

Saisana och D’Hombres (2008) studerar hur robust Shanghai-rankningen respektive 

THEWUR är genom att med olika statistiska verktyg mäta hur mycket resultaten är 

beroende av rankningens metodik såsom val av indikatorer, viktkoefficienter, 

normalisering och aggregeringsmetoder. 

Slutsatserna från Saisana och D’Hombres är att Shanghai-rankningen endast är robust i 

sin rangordning av de högst placerade lärosätena (2008, sid 3). Shanghai-rankningen 

baseras också på att indikatorer för forskning kan fungera som proxy för att mäta 

undervisningskvalitet (dvs ersätta indikatorer för undervisningskvalitet). THEWUR 

anses vara ett steg i rätt riktning då även indikatorer för undervisningskvalitet 

inkluderas. Dock anses THEWUR osäker i sin rangordning med en partiskhet i sin 

bedömning till fördel för brittiska lärosäten. 

Taylor och Braddock (2007) undersöker den konceptuella kopplingen mellan 

lärosätesrankning och lärosäteskvalité och granskar de två lärosätesrankningarna 

THEWUR och Shanghai-rankningen. 

Då val av indikatorer för lärosäteskvalité är subjektivt anser de att skaparna av 

lärosätesrankningar explicit bör resonera kring vad som ligger till grund för val av 

indikatorer (2007, sid 247-248). De utreder vad som utgör kvalité hos ett lärosäte och 

om aktuella lärosätesrankningar fångar detta eller inte. Fokus ligger på tre frågor. Vad 

utgör excellence hos lärosäten, hur väljs indikatorer som ska utgöra excellence hos 

lärosäten och hur viktas dessa indikatorer (2007, sid 245)?  

Enligt Taylor och Braddock är ett bra lärosäte ett lärosäte med hög kvalité på 

undervisning och forskning.  

There are other standards that are commonly used to assess the excellence of 

universities, but the quality of teaching and research are fundamental, capturing what 

we generally mean when we talk about excellence in a university. (Taylor, Braddock, 

2007, sid 246) 

Indikatorerna för lärosäteskvalité bör i så stor utsträckning som möjligt vara ”relativt 

objektiva” (Taylor, Braddock, 2007, sid 249).  

Deras slutsats är att indikatorerna hos THEWUR är otillförlitliga (Taylor, Braddock, 

2007, sid 252). De anser även att Shanghai-rankningen är avsevärt bättre än THEWUR 

då indikatorerna där är mer relativt objektiva till skillnad från THEWUR som till stor 

del bygger på ryktesindikatorer. Dock ser de svagheter med Shanghai-rankningen, bland 

annat att den fäster för lite uppmärksamhet på undervisningskvalitet (sid 257). 

Taylor och Braddock (2007, sid 258) avslutar med att konstatera att även om en 

lärosätesrankning inte är ideal kan man ändå ha viss nytta av den om man använder den 

på ett välinformerat sätt. Ett informerat sätt är att titta noggrant på de indikatorer som 

ligger till grund för lärosätesrankningen och se lärosätesrankningen som ett mått på hur 

väl de olika lärosätena uppfyller just dessa mått. 

Vi har även kritik av lärosätesrankningar från Billaut et al (2009) som granskar 

Shanghai-rankningen och går igenom indikatorer som ska representera kvalitén hos 

lärosätena samt hur viktning, normalisering och aggregering genomförs. 

I sin analys använder de verktyg och koncept från multikriteriebeslutsfattande, eng. 

Multiple Criteria Decision Making (MCDM). 
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Deras slutsats är att indikatorerna som används inte är relevanta och att 

aggregeringsmetodiken ifråga är behäftad med ett flertal problem. Indikatorerna som 

används i Shanghai-rankningen tycks i huvudsak vara valda utifrån tillgänglighet och 

är endast löst sammanlänkade med det de ämnar fånga/mäta, dvs lärosäteskvalitet 

(Billaut et al, 2009, sid 17). När det kommer till viktning, normalisering och aggregering 

konstaterar Billaut et al (2009, sid 21–24) att fast viktning leder till risk för fenomenet 

rank reversal, som i fortsättningen benämns med den svenska översättningen byte av 

inbördes ordning av oförändrade alternativ (min översättning)8. Ett annan invändning 

är att aggregeringsmetodiken hos Shanghai-rankningen riskerar att leda till att 

fenomenet unsupported efficient alternatives, som i fortsättningen benämns med den 

svenska översättningen icke-stödda effektiva alternativ (min översättning)9 uppstår 

(Billaut et al, 2009, sid 24–26). 

1.4 Inriktning 

Vår granskning av THEWUR kommer att anta ett beslutsanalytiskt perspektiv10. För att 

kunna redogöra för en beslutsanalytisk process hos THEWUR behövs bland annat insikt 

i utifrån vilka grunder som indikatorer för sammanfattningsmåttet väljs, hur deskriptiva 

data11 för enskilda aspekter värderas, förhållandet mellan vikter och koefficienter vid 

aggregering av värden och hur den specifika nyttofunktionen/värdefunktionen för att 

komma fram till en totalbedömning ser ut, dvs. insikt i de val/normativa 

ställningstagandena som tas hos THEWUR. I fortsättningen kommer termen 

”nyttofunktion” att användas då termen är väl inarbetat i beslutsanalytiska sammanhang 

även om det i vissa fall kan vara ett mer naturligt val med termen ”värdefunktion”. 

1.5 Syfte och metod 

Syftet med uppsatsen är att granska metodiken hos Times Higher Education World 

University Rankings utifrån ett beslutsanalytiskt perspektiv. Fokus kommer att ligga på 

de val som tas under skapandet av rankningen och dess följder.  

Granskningen av metodiken kommer att gå till på följande sätt: 

(1) Först identifieras och beskrivs de val som ligger till grund för uppbyggnaden av 

THEWUR. 

(2) Sedan utreds följder av valen som kan ses som problematiska.  

Analysen av de normativa ställningstagandena hos THEWUR utgår från Times Higher 

Education (2016)12. 

                                                         

8 Detta gås igenom i avsnitt 3.3. 

9 Detta gås igenom i avsnitt 3.4. 

10 Ett beslutsanalytiskt perspektiv tar hänsyn till såväl problemets grundläggande struktur som 

preferenser och övertygelser för inblandade beslutsfattare. Först analyseras beslutssituationen, 

sedan identifieras alternativ, därefter delas problemet upp och modeller byggs varpå den bästa 

modellen väljs. Under alla dessa steg bör en känslighetsanalys företas. Processen är iterativ. När 

ingen ytterligare analys krävs är processen klar (Clemen & Reilly, 2013, sid xxi och sid 9).  

11 Data som har samlats in och som i ett senare skede ligger till grund för värdering av en viss 

aspekt. 

12 PDF filen laddades ner från Times Higher Educations hemsida 2017-04-14 och beskriver 

metodiken för THEWUR på samma sätt som hemsidan ifråga vid denna tidpunkt.  
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2 Ställningstaganden vid uppbyggnaden av THEWUR 

Metodiken för att ta fram THEWUR13 beskrivs nedan och presenteras i figur 1. 

Deskriptiva data (beskrivande data i olika nivåer) för de olika indikatorerna för 

lärosätena ifråga samlas in via en portal, via ryktesenkäter samt via Scopus (en databas 

för forskningslitteratur). Deskriptiva data värderas och aggregeras sedan i indikatorer 

och huvudkategorier och aggregeras till sist till ett sammanfattningsmått, som är ämnad 

att täcka in vad som avses med kvalité hos lärosäten, i denna uppsats benämnd 

lärosäteskvalité. 

 

Figur 1. Metodiken för att skapa THEWUR. 

2.1 Val av indikatorer 

Lärosäteskvalité ligger till grund för rankningen och definieras utifrån de enskilda 

indikatorer som väljs av THEWUR att representera kvalité för lärosäten. På sidan 2 

(Times Higher Education, 2016) ser vi att THEWUR använder 13 olika indikatorer för 

att representera lärosäteskvalité: 

The Times Higher Education World University Rankings are the only global 

performance tables that judge research-intensive universities across all their core 

missions: teaching, research, knowledge transfer and international outlook. We use 13 

carefully calibrated performance indicators to provide the most comprehensive and 

balanced comparisons, trusted by students, academics, university leaders, industry and 

even governments. (Times Higher Education, 2016, sid 2) 

Utifrån vilka aspekter som ska ingå i det som vi benämner lärosäteskvalité så väljs 

indikatorerna av THEWUR. Men eftersom THEWUR inte direkt definierar 

lärosäteskvalité får vi utifrån indikatorerna avgöra hur THEWUR ser på de olika 

delaspekterna (se figur 2 och 3 nedan) och därmed börjar analysen av THEWUR med 

valen av de enskilda indikatorerna14. 

                                                         

13 Times Higher Education World University Rankings (THEWUR) publiceras årsvis av Times 

Higher Education (THE) magazine, se https://www.tesglobal.com/content/about-tes-global samt 

Times Higher Education, 2016, sid 2. Times Higher Education magazine ägs av TES Global Ltd. 

14  Int. outlock står för International outlock, Ind.income står för Industri income, Rep.research 

står för Reputation research och Res.income står för Research income samt Res.productivity står 

för Research productivity. 
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Figur 2. Lärosäteskvalité byggs upp av 5 huvudkategorier. 

 

 

Figur 3. Huvudkategorier byggs upp av enskilda indikatorer. 

2.1.1 Indikatorerna för lärosäteskvalité hos THEWUR 

I figur 2 och 3 ser vi att lärosäteskvalité byggs upp av huvudkategorier och 

huvudkategorier byggs upp av de enskilda indikatorerna. På sidorna 2–3 (Times Higher 

Education, 2016) kan vi se att 13 indikatorer ligger till grund för de fem olika 

huvudkategorierna. Nedan kommer en redogörelse av de enskilda indikatorerna och de 

olika huvudkategorierna. Ett högre värde på indikatorn X anses vara bättre än ett lägre 

värde på indikatorn, vilket gås igenom i avsnitt 2.2. För att tydligt återge hur THEWUR 

ser på indikatorerna kommer deras förklaringar och eller argumentation för de olika 

indikatorerna att återges i citatform. Tyvärr definierar inte THEWUR sina indikatorer 

särskilt tydligt även om namnet i sig i vissa fall skulle kunna vara en förklaring till vad 

indikatorn syftar att mäta. Till exempel så framgår det inte exakt vad som menas med 

”student” eller ”anställd”. 

2.1.1.1 Huvudkategori undervisning (Teaching) 

I huvudkategorin undervisning ingår 5 indikatorer. Ryktet för undervisningskvalitén tas 

fram genom en enkätundersökning. Den akademiska sammansättningen (kommenteras 
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i Times Higher Education (2016) under Doctorates awarded-to-academic staff ratio) 

hos en institution beaktas genom att indikatorer tar hänsyn till lärar-student ratio, 

disputerade-kandidat ratio samt andel disputerade inom akademin. Det är tänkt att sådan 

information ska visa hur angelägen en institution är att lära/undervisa nästa generation 

akademiker. Indikatorn inkomst tar hänsyn till antalet anställa och avses ge en bild av 

infrastrukturen för studenter och anställda. 

Reputation survey teaching 

The Academic Reputation Survey (run annually) that underpins this category was 

carried out from January 2016 to mars 2016. It examined the perceived prestige of 

institutions in teaching. The 2016 data are combined with the results of the 2015 

survey. The responses were statistically representative of the global academy’s 

geographical and subject mix. (Times Higher Education, 2016, sid 6) 

Staff-to-student ratio  

Doctorate-to-bachelor’s ratio  

Doctorates awarded-to-academic staff ratio 

As well as giving a sense of how committed an institution is to nurturing the next 

generation of academics, a high proportion of postgraduate research students also 

suggests the provision of teaching at the highest level that is thus attractive to 

graduates and effective at developing them. This indicator is normalised to take 

account of an institution’s unique subject mix, reflecting that the volume of doctoral 

awards varies by discipline. (Times Higher Education, 2016, sid 6) 

Institutional income 

This measure of income is scaled against staff numbers and normalised for 

purchasing-power parity. It indicates an institution’s general status and gives a broad 

sense of the infrastructure and facilities available to students and staff. (Times Higher 

Education, 2016, sid 6) 

2.1.1.2 Huvudkategori forskning (Research) 

I huvudkategorin forskning ingår indikatorer för rykte, inkomst och produktivitet. 

Ryktet tas fram genom en enkätundersökning bland akademiker. Indikatorn inkomst 

mäter inkomsten för en institution med hänsyn till dess storlek. THEWUR är medvetna 

om att detta är en kontroversiell indikator eftersom nationell politik kan påverka 

resultatet. Men intäkter (tillräckligt stora, min tolkning) är enligt THEWUR nödvändigt 

för utvecklandet av forskning i världsklass. Produktiviteten mäter en institutions 

förmåga att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. 

Reputation survey research 

The most prominent indicator in this category looks at an institution’s reputation for 

research excellence among its peers, based on the responses to our annual Academic 

Reputation Survey combining 2016 and 2015 data. (Times Higher Education, 2016, 

sid 6) 

Research income 

Research income is scaled against staff numbers and adjusted for purchasing-power 

parity (PPP). This is a controversial indicator because it can be influenced by national 

policy and economic circumstances. But income is crucial to the development of 

world-class research, and because much of it is subject to competition and judged by 

peer review, our experts suggested that it was a valid measure. This indicator is 

normalised to take account of each institution’s distinct subject profile, reflecting the 

fact that research grants in science subjects are often bigger than those awarded for 

the highest-quality social science, arts and humanities research. (Times Higher 

Education, 2016, sid 6) 
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Research productivity 

We count the number of papers published in the academic journals indexed by 

Elsevier’s Scopus database per scholar, scaled for institutional size and normalised 

for subject. This gives a sense of the institution’s ability to get papers published in 

quality peer-reviewed journals. (Times Higher Education, 2016, sid 6) 

2.1.1.3 Huvudkategori citeringar (Citations) 

I huvudkategorin citeringar ingår endast indikatorn citeringar. Citeringar undersöker en 

institutions roll i spridandet av ny kunskap genom att mäta hur ofta institutionen får sina 

publicerade verk citerade. 

Citations (research influence) 

Our research influence indicator looks at universities’ role in spreading new 

knowledge and ideas. We examine research influence by capturing the number of 

times a university’s published work is cited by scholars globally. This year, our 

bibliometric data supplier Elsevier examined more than 83 million citations to 12.1 

million journal articles, conference proceedings and books published over five years. 

The data include the 23,000 academic journals indexed by Elsevier’s Scopus database 

and all indexed publications between 2011 and 2015. Citations to these publications 

made in the six years from 2011 to 2016 are also collected. The citations help to show 

us how much each university is contributing to the sum of human knowledge: they 

tell us whose research has stood out, has been picked up and built on by other scholars 

and, most importantly, has been shared around the global scholarly community to 

expand the boundaries of our understanding, irrespective of discipline. The data are 

normalised to reflect variations in citation volume between different subject areas. 

This means that institutions with high levels of research activity in subjects with 

traditionally high citation counts do not gain an unfair advantage. We have blended 

equal measures of a country-adjusted and non-country-adjusted raw measure of 

citations scores. 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. This year, we have designed a method for reincorporating 

these papers. Working with Elsevier, we have developed a new fractional counting 

approach that ensures that all universities where academics are authors of these papers 

will receive at least 5 percent of the value of the paper, and where those that provide 

the most contributors to the paper receive a proportionately larger contribution. 

(Times Higher Education, 2016, sid 7) 

2.1.1.4 Huvudkategori internationell utblick (International outlook) 

I huvudkategorin internationell utblick ingår indikatorer för hur den internationella 

sammansättningen är för studenter samt anställda samt i vilken omfattning 

internationellt samarbete förekommer eftersom det är en nyckelfaktor för framgång på 

den internationella scenen. Indikatorerna definieras inte i detalj av THEWUR och vad 

trubbiga indikatorer skulle kunna innebära tas upp i avsnitt 3.2. 

International-to-domestic-student ratio  

International-to-domestic-staff ratio 

The ability of an institution to attract undergraduates, postgraduates and faculty from 

all over the world is key to its success on the world stage. (Times Higher Education, 

2016, sid 7) 

International collaboration 

In the third international indicator, we calculate the proportion of an institution’s total 

research journal publications that have at least one international co-author and reward 

higher volumes. This indicator is normalised to account for an institution’s subject 

mix and uses the same five-year window as the “Citations: research influence” 

category. (Times Higher Education, 2016, sid 7) 
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2.1.1.5 Huvudkategori inkomst från industrin (Industri income) 

I huvudkategorin inkomst från industrin ingår endast indikatorn inkomst från industrin. 

Indikatorn försöker fånga hur en institution/i vilken utsträckning hjälper industrin med 

innovation och konsultation genom att se till hur mycket inkomst institutionen får från 

industrin. 

Industry income (knowledge transfer) 

An institution’s ability to help industry with innovations, inventions and consultancy 

has become a core mission of the contemporary global academy. This category seeks 

to capture such knowledge-transfer activity by looking at how much research income 

an institution earns from industry (adjusted for PPP), scaled against the number of 

academic staff it employs. 

The category suggests the extent to which businesses are willing to pay for research 

and an institution’s ability to attract funding in the commercial marketplace – useful 

indicators of institutional quality. (Times Higher Education, 2016, sid 7) 

Valet av dessa indikatorerna kommer att diskuteras vidare i avsnitt 3. 

2.2 Värdering av deskriptiva data 

När THEWUR har valt vilka aspekter som ska ligga till grund för lärosäteskvalité via 

ett antal olika indikatorer återstår värdering och aggregering av deskriptiva data från de 

olika indikatorerna för respektive lärosäte för att komma fram till ett sammanslaget mått 

på lärosäteskvalité för varje lärosäte. 

Moving from a series of specific data points to indicators, and finally to a total score 

for an institution, requires us to match values that represent fundamentally different 

data.  (Times Higher Education, 2016, sid 9) 

THEWUR vill få deskriptiva data från olika indikatorer (olika skalor) till normaliserade 

värden på en gemensam15 skala vilket exemplifieras i figur 4 nedan. Vi exemplifierar 

utifrån de två indikatorerna Research productivity och Citations och antar att deskriptiva 

data för dessa indikatorer ser ut som nedan16.  

 

 

 

 

                                                         

15 Även OECD (2008, sid 27-30) är inne på ett sådant spår. 

16 Värdena för forskningsproduktivitet och citeringar är hämtade från ett exempel av Billaut et 

al (2009, sid 22) där de försöker att illustrera ett metodologiskt problem hos Shanghai-

rankningen utifrån dessa aspekter. Värdena är bearbetade av Billaut et al för att tydliggöra vissa 

problem som vi kommer gå igenom senare. Viktigt att notera att vi i denna uppsats inte gör 

anspråk på att de deskriptiva datavärdena skulle överensstämma med deskriptiva data hos 

THEWUR för ovanstående indikatorer (deskriptiva data från THEWUR saknas i metodavsnittet 

hos THEWUR). Tanken med figuren är att grafiskt illustrera behovet för THEWUR att värdera 

olika deskriptiva data inom olika aspekter på en gemensam skala. 
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Figur 4. Värderingsproblematik för THEWUR gällande deskriptiva data inom olika 

indikatorer. 

Deskriptiva data för de olika indikatorerna för de olika alternativen behöver värderas på 

flera sätt. Exempelvis behöver det deskriptiva datavärdet 640 för 

forskningsproduktivitet och lärosäte C dels jämföras (intrafaktoriell jämförelse) med 

andra deskriptiva datavärden inom forskningsproduktivitet, exempelvis 880 hos 

lärosäte D. Men det deskriptiva datavärdet 640 behöver också jämföras med exempelvis 

det deskriptiva datavärdet 305 för lärosäte C för citeringar, dvs. andra indikatorer 

(interfaktoriell jämförelse).  

Hur mycket är 640 publicerade vetenskapliga rapporter värt jämfört med 880 

publicerade vetenskapliga rapporter och vad är 640 publicerade vetenskapliga rapporter 

värt i förhållande till 305 citeringar?  

THEWUR, likt OECD, anser sig svara på denna frågeställning (lösa detta problem) 

genom att använda sig av en normaliseringsprocess som genomförs via en kumulativ 

fördelningsfunktion via z–skalning, dvs. deskriptiva data för de olika alternativen inom 

de olika aspekterna värderas på en gemensam skala. THEWUR betraktar och behandlar 

sedan dessa normaliserade värden som kvalitetsvärden. Detta förfaringssätt skulle dock 

kunna leda till problematiska konsekvenser vilket tas upp i avsnitt 3.  

Att använda sig av en statistisk normaliseringsprocess som THEWUR gör skulle kunna 

dölja att det rör sig om komplexa övervägningar och normativa värderingar (eftersom 

statistik för tankarna mer till fakta än till övervägningar och värderingar).  

Om vi utgår från ett alternativ till ett statistiskt förhållningsätt att värdera deskriptiva 

data från olika aspekter såsom aspektvis direktskalning17 framträder övervägningar och 

värderingar tydligare.  

Den aspektvisa direktskalningen kan göras så att nyttovärden för högsta och lägsta nivå 

för varje aspekt leder till att nyttomåtten för de olika aspekterna kalibreras mot varandra. 

Det värde inom alla aspekter som värderas lägst får då till exempel värdet 0 och det 

värde som värderas högst inom alla aspekter tilldelas exempelvis värdet 1. När samma 

nyttoenhet används går det att jämföra skillnader mellan nyttovärden i en aspekt med 

skillnader i nyttovärden i en annan aspekt. 

Det går även att använda sig av okalibrerade nyttomått vid aspektvis direktskalning så 

att inom varje aspekt tilldelas högsta nivån/värdet till exempel nyttovärdet 1. Vid 

okalibrerade värden är det dock inte meningsfullt att jämföra de olika värdena för de 

olika aspekterna med varandra utan att ta med viktkoefficienter.  

Viktkoefficienter för den additiva nyttofunktionen kan tas fram med metoden swing 

weighting. Metoden bygger på att man redan har bestämt vad som är bästa och sämsta 

                                                         

17 Se exempelvis Sessions VN1: Nyttotilldelning i Savages omelett, undervisningsmaterial från 

kursen Teorier och verktyg i beslut 1 från 2016 vid Magisterprogrammet i besluts, risk och 

policyanalys vid Högskolan i Gävle. 
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värde för de olika aspekterna. Man skapar n + 1 ”påhittade” alternativ där det första 

alternativet har sämsta värde för alla aspekter (Benchmark) (Clemen, Reilly, 2013, sid 

731–732 samt Borking et al, 2009, sid 4). Utifrån detta alternativ byter man för resten 

av alternativen ut det sämsta värdet för en aspekt mot det bästa värdet för denna aspekt, 

en i taget tills alla aspekter är beaktade. M a o så antar de andra alternativen sämsta 

värde för alla aspekter utom för en aspekt. När alla n + 1 påhittade alternativ är skapade 

så finns det för varje aspekt precis ett alternativ som antar det bästa värdet för just den 

aspekten. Genom att sedan rangordna och poängsätta de olika alternativen får man fram 

viktkoefficienter för de olika aspekterna18. Aspektvis direktskalning låter beslutsfattaren 

ta hänsyn till en nyanserad värdering av olika deskriptiva data för varje aspekt. 

Som vi ser innehåller detta alternativ till statistisk normalisering tydliga värderingar, för 

såväl den aspektvisa direktskalningen som för hur viktkoefficienter tilldelas i swing 

weighting. Tydliga värderingar/normativa ställningstaganden kan hos THEWUR döljas 

med valet av normalisering via z-skalning. 

2.2.1 Värdering av indikatorer hos THEWUR 

To do this we use a standardisation approach for each indicator, and then combine the 

indicators in the proportions indicated below. The standardisation approach we use is 

based on the distribution of data within a particular indicator, where we calculate a 

cumulative probability function, and evaluate where a particular institution’s indicator 

sits within that function. A cumulative probability score of X in essence tells us that 

an institution with random values for that indicator would fall below that score X 

percent of the time. For all indicators except the Academic Reputation Survey, we 

calculate the cumulative probability function using a version of Z-scoring. The 

distribution of the data in the Academic Reputation Survey requires us to use an 

exponential component. (Times Higher Education, 2016, sid 9) 

THEWUR använder sig som redan konstaterats av en statistisk metod för att få alla olika 

deskriptiva data inom olika aspekter för de olika alternativen på en gemensam skala. En 

kumulativ fördelningsfunktion ger sannolikheten att ett visst deskriptivt data är lika eller 

lägre än ett specifikt värde. För 11 av de 13 indikatorerna tas den kumulativa 

fördelningsfunktionen fram via z-skalning. THEWUR´s användande av en exponentiell 

funktion för ryktesindikatorerna förklaras inte närmare av THEWUR och behandlas inte 

i denna uppsats. 

Låt oss förklara hur THEWUR går från ett deskriptivt datavärde till ett värde på en 

gemensam skala via den kumulativa fördelningsfunktionen. Vi visar hur metodiken hos 

THEWUR skulle se ut för att gå från det deskriptiva datavärdet 640 för indikator 1 hos 

alternativ C (från figur 4) till värdet 0,26 i den kumulativa fördelningsfunktionen som 

visas i tabell 1 nedan. I tabellen finns deskriptiva data för två indikatorer för alternativ 

benämnda A-H. Deskriptiva data i tabellen är hämtade från Billaut et al (2009, sid 22 - 

23)19.  

 

 

 

 

 

 

                                                         

18 Här utelämnas den tekniska framställningen av viktkoefficienter via swing weighting och vi 

hänvisar till framställningen i VN1: Nyttotilldelning i Savages omelett samt Clemen, Reilly, 

2013, sid 732–734. 

19 Deskriptiva data förkortas ”Deskr.data” och indikator förkortas med ”ind”. 
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Tabell 1. Normaliseringsprocessen hos THEWUR. 

Alternativ 
Deskr. data 

ind. 1 
Deskr. 

data ind. 2 
Z värde 
ind. 1 

Z värde 
ind. 2 

Kum. förd 
ind. 1 

Kum. förd 
ind. 2 

A 160 435 -1,48 1,09 0,07 0,86 

B 400 370 -1,07 0,65 0,14 0,74 

C 640 305 -0,65 0,22 0,26 0,59 

D 880 240 -0,24 -0,22 0,40 0,41 

E 1120 175 0,17 -0,65 0,57 0,26 

F 1360 110 0,58 -1,09 0,72 0,14 

G 1600 45 1 -1,53 0,84 0,06 

H 2000 500 1,68 1,53 0,95 0,94 

Tabell 2. Statistisk information från tabell 1. 

  Deskr. data ind. 1  Deskr. data ind. 2  

Summa (A-H) 8160 2180 

Medelvärde (A-H) 1020 272,5 

Standardavvikelse (A-H) 582,07 148,93 

Intervall för de bägge serierna (A-H) 160–2000 45–500 

Deskriptivt data 640 ingår i ett intervall från 160 till 2000 för indikator 1. Detta intervall 

är tänkt att vara normalfördelat. Detta är ett implicit antagande av THEWUR som är 

svårt att bilda sig en egen uppfattning om då deskriptiva data inte presenteras i 

metodavsnittet. Men eftersom dataunderlaget är relativt stort hos THEWUR tycks det 

dock inte som ett orimligt antagande. Ett intervall som är normalfördelat är klockformat, 

symmetriskt och asymptotiskt (Lind et al, 2015, sid 212).  

För att bestämma sannolikheten för att ett visst värde är lika med eller mindre än 640 i 

intervallet för indikator 1 kan vi utnyttja att det redan finns en framtagen tabell för att 

beräkna den kumulativa fördelningsfunktionen utifrån standardnormalfördelningen och 

att vilken normalfördelning som helst kan omvandlas till standardnormalfördelning. 

Genom att subtrahera medelvärdet från varje observation och dividera denna skillnad 

med standardavvikelsen får vi fram standardnormalfördelningen. Resultatet är z-värden. 

Ett z-värde är avståndet ifrån medelvärdet mätt i enheten standardavvikelse. 

Standardnormalfördelningen har 0 i medelvärde och 1 i standardavvikelse (Lind et al, 

2015, sid 214). 

Den redan framtagna tabellen för att beräkna den kumulativa fördelningsfunktionen 

utifrån standardnormalfördelningen visar sannolikheten för att en variabel som följer 

den standardiserade normalfördelningen har ett värde mindre än z (för värden på z från 

0,00 till 2,99). 

Vi får fram z-värden utifrån medelvärde och standardavvikelse för 

intervallet/populationen som vi undersöker, dvs. i detta fall alternativen A till H för 

indikator 1 och indikator 2 i tabell 1 ovan. 

Vi börjar med att ta fram medelvärdet för populationen som utgörs av alternativen A till 

H för indikator 1 och indikator 2. Formeln  

𝜇 = ∑𝑥/𝑁 

ger medelvärdet för populationen (Lind et al, 2015, sid 57) och som vi kan se utifrån 

tabell 2 blir medelvärdet för indikator 1 1020 (8160/8). 

Nästa steg är att ta fram standardavvikelsen för populationen vilket görs med formeln 

σ=√∑(𝑥 − µ)2/𝑁  
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(Lind et al, 2015, sid 75). För indikator 2 får vi att  

∑(𝑥 − µ)2 = 177450, 

att  N=8 och att 177450/8=22181,25 vilket ger 

√22181,25 ≈ 148,9337. 

σ≈148,93 för indikator 2. Med dessa värden kan vi nu räkna ut de olika z-värdena med 

formeln  

𝑧 = (𝑥 − 𝜇)/𝜎 

och med z-värdet kan man få fram värdet för den kumulativa fördelningsfunktionen för 

de bägge intervallen hos indikator 1 och indikator 2. 

Låt oss nu se hur det ursprungliga värdet 640 för indikator 1 hos alternativ C avbildas 

på värdet 0,26 i den kumulativa fördelningsfunktionen. Z-värdet för alternativ C (640 

ursprungligt värde innan normaliseringen) blir  

𝑧 = (640 − 1020)/582,07 ≈ −0,65. 

Den kumulativa fördelningsfunktionen fås fram genom att se till arean under 

normalkurvan. Arean under normalkurvan som sammanfaller med z-värdet -0,65 är 

0,2422 20. Eftersom normalfördelningen är symmetrisk är arean mellan 0 och negativa 

z-värden detsamma som mellan 0 och positiva z-värden. Vi får således 0,5-0,2422≈0,26. 

Den kumulativa fördelningsfunktionens värde för ett givet datavärde kan även beräknas 

med hjälp av funktionen NORM.FÖRD i Excel. Till exempel gäller att 

=NORM.FÖRD(640; 1020; 582,07; SANT) 

ger svaret 0,257. Som parametrar ges, förutom det aktuella datavärdet, populationens 

medelvärde och standardavvikelse, samt parametern SANT som anger att det är den 

kumulativa fördelningsfunktionen som ska beräknas. För att beräkna inversen till den 

kumulativa fördelningsfunktionen kan funktionen NORM.INV användas. Till exempel 

ger 

=NORM.INV(0,257; 1020; 582,07) 

svaret 640,13. 

När vi visat hur normaliseringen går till hos THEWUR kan vi även visa vad den innebär.  

Med normaliseringsprocessen tas ett normativt steg där man övergår från deskriptiva 

data på olika skalor till normaliserade värden som av THEWUR betraktas och behandlas 

som nyttovärden på en gemensam skala. Låt oss titta på alternativ C från tabell 1 ovan. 

Deskriptiva datavärdet 640 för indikator 1 och 305 för indikator 2 för lärosäte C behöver 

värderas. Med z-skalning och den kumulativa fördelningsfunktionen värderas 640 och 

305 inom respektive aspekt samt dessutom mellan aspekterna (indikatorerna) ifråga, 

dvs. skalorna ses som jämförbara av THEWUR. Den kumulativa fördelningsfunktionen 

ger värdena 0,26 och 0,59 för indikator 1 respektive indikator 2 för alternativ C. 0,26 

och 0,59 är med andra ord nyttovärden. 

Låt oss återgå till frågan vi ställde tidigare: ”Hur mycket är 640 publicerade 

vetenskapliga rapporter värt jämfört med 880 publicerade vetenskapliga rapporter och 

vad är 640 publicerade vetenskapliga rapporter värt i förhållande till 305 citeringar?”  

                                                         

20 Vilket kan läsas i tabellen för att beräkna den kumulativa fördelningsfunktionen utifrån 

standardnormalfördelning av Lind et al, 2015, Appendix längst bak i boken 2 sidor från slutet, 

onumrerad sida. 
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Första delen av frågan besvaras av THEWUR med att 640 publicerade vetenskapliga 

rapporter värderas till 0,26 och 880 publicerade vetenskapliga rapporter värderas till 

0,40 (se tabell 1). Frågan besvaras utifrån ett specifikt statistiskt förhållningssätt vilket, 

i samband med andra normativa ställningstaganden/val av THEWUR, sätter villkor på 

hur nyttofunktionerna för de olika aspekterna som mäts via indikatorer behöver se ut. 

Dessa villkor skulle kunna medföra problem i vissa situationer vilket kommer att 

behandlas i avsnitt 3. För att svara på vad 640 publicerade vetenskapliga rapporter är 

värt i förhållande till 305 citeringar behöver vi även ta hänsyn till viktkoefficienter då 

värdena är okalibrerade.  

För de två ryktesindikatorerna används inte z-skalning och det redovisas inte exakt hur 

dessa värden värderas i metodavsnittet hos THEWUR mer än att det rör sig om en 

exponentiell funktion.  

The distribution of the data in the Academic Reputation Survey requires us to use an 

exponential component. (Times Higher Education, 2016, sid 9) 

2.3 Aggregering av normaliserade värden 

Hos THEWUR tas två steg i aggregeringen av normaliserade värden till ett totalvärde, 

dvs. lärosäteskvalité. Det gäller att välja vilken sorts aggregeringsfunktion som ska 

användas för lärosäteskvalité, till exempel additiv eller multiplikativ aggregering (vilket 

vi kort berörde i avsnitt 1.2) samt att avgöra hur viktkoefficienterna ska bestämmas.  

2.3.1 Val av viktkoefficienter hos THEWUR 

I metodavsnittet hos THEWUR finner vi att viktkoefficienterna är valda/bestämda a 

priori/fasta och utifrån en indikators ”viktighet”: 

Once the individual indicators have been created for each institution, the results are 

combined into the overall rankings according to their relative weightings–this is the 

Main Rankings. (Times Higher Education, 2016, sid 9) 

There are 13 indicators, each combined into 5 categories, or “pillars” which are 

weighted according to relative importance (Times Higher Education, 2016, sid 6)  

På sidorna 6–7 (Times Higher Education, 2016) fastslås följande viktkoefficienter vilket 

presenteras i tabell 3 nedan:  

Tabell 3. Viktkoefficienter hos THEWUR. 

Reputation survey (Teaching) 15%  

 

S=30% 

Staff-to-student ratio 4,5% 

Doctorate-to-bachelor’s ratio 2,25% 

Doctorates awarded-to-academic staff ratio 6% 

Institutional income 2,25% 

Reputation survey (Research) 18%  

S=30% Research income 6% 

Research productivity 6% 

Citations (research influence) 30% S=30% 

International-to-domestic-student ratio 2,5%  

S=7,5% International-to-domestic-staff ratio 2,5% 

International collaboration 2,5% 

Industry income (knowledge transfer) 2,5% S=2,5% 
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Det är problematiskt att viktkoefficienterna hos THEWUR inte är valda med hänsyn 

taget till aktuella nyttomått utan är bestämda a priori/fasta och utifrån en indikators 

”viktighet” (som det uttrycks i metodavsnittet för THEWUR) vilket innebär att 

viktkoefficienterna hos THEWUR inte är beroende av/länkade till måtten på kvalitet, 

dvs. nyttofunktionerna. Vilka eventuella problematiska följder det skulle kunna få 

kommer att behandlas i avsnitt 3.  

2.3.2 Val av en additiv nyttofunktion hos THEWUR 

Nyttofunktionen för lärosäteskvalité nämns inte direkt i metodavsnittet hos THEWUR 

men man kan få fram nyttofunktionen utifrån informationen om viktkoefficienter samt 

en tabell (tabell 4 nedan återger de två första raderna i denna tabell) med värden för de 

fem huvudkategorierna (och inte från de enskilda indikatorerna) samt totalvärde för de 

20 högst rankade lärosätena (Times Higher Education (2016, sid 13).  

Tabell 4. Rankning hos THEWUR. 

 

Utifrån dessa värden inses att det är additiv aggregering THEWUR använder sig av för 

att få fram ett totalvärde.  

Additiv aggregering (viktad summation) aggregerar mått av nytta från flera aspekter, 

d.v.s. delnyttofunktioner till ett sammanvägt nyttomått för total nytta, här med avseende 

på lärosäteskvalité. Nyttofunktionen för THEWUR följer den allmänna formen 

𝑈(𝑥1, … , 𝑥𝑚) = 𝑘1𝑈₁(𝑥₁) +. . +𝑘𝑚𝑈𝑚(𝑥𝑚) = ∑ kᵢUᵢ(xᵢ)
𝑚

𝑖=1
 21 

Symbolerna står för: 

m: antalet aspekter 𝑎1…., 𝑎𝑚. 

U: totalnytta, mått på aspekten total nytta 𝑎0. 

𝑈𝑖: nyttomått för aspekten 𝑎𝑖. 

𝑥𝑖: nivån för aspekten 𝑎𝑖. 

𝑘𝑖: vikt/viktkoefficient. 

För THEWUR innebär det att en viktkoefficient tilldelas varje huvudkategori 

(delnyttofunktion). Nyttan för respektive huvudkategori gånger dess viktkoefficient 

adderas till en totalpoäng. Högst totalpoäng för ett alternativ innebär att detta alternativ 

kommer högst upp i rankningen. Figur 5 nedan illustrerar den additiva nyttofunktionen 

hos THEWUR där Oxford placerar sig högst på listan för år 2016/2017. De fasta 

viktkoefficienterna presenterade vi i tabell 3. 

 

                                                         

21 Se exempelvis Clemen, Reilly (2013, sid 721). 
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 Figur 5. Den additiva nyttofunktionen hos THEWUR. 

Möjliga problem med additiv aggregering tas bland annat upp av Billaut et al (2009) i 

deras kritik av Shanghai-rankningen och vi kommer att ta upp vad en liknande kritik 

mot THEWUR skulle innebära i avsnitt 3. 

3 Några konsekvenser av THEWURS uppbyggnad 

Utifrån den första delen av granskningen (avsnitt 2) där vi identifierar och beskriver de 

val som ligger till grund för uppbyggnaden av THEWUR kan konstateras att THEWUR 

skapas utifrån åtminstone fyra olika val. De fyra valen är: 

(1) Val av enskilda indikatorer för att representera lärosäteskvalité. 

(2) Val av en kumulativ fördelningsfunktion via z–skalning som normaliseringsmetod. 

(3) Val av a priori/fasta viktkoefficienter.  

(4) Val av en additiv aggregeringsmetod för sammanfattningsmåttet på 

lärosäteskvalité. 

I detta avsnitt utreds följderna av dessa val och vilken betydelse de får för trovärdigheten 

för THEWUR utifrån ett beslutsanalytiskt perspektiv. Utifrån avsnitt 2 ska vi 

argumentera för att följderna är a) att vissa indikatorer skulle kunna betraktas som 

mindre adekvata, b) att nyttofunktionen för vissa aspekter skulle kunna ifrågasättas, c) 

risk att oförändrade alternativ byter plats med varandra inom rankningen vilket lyfter 

fram grundläggande metodproblem inom rankningen samt d) risk för negativa följder 

utifrån fenomenet icke-stödda effektiva alternativ. 

3.1 Är alla indikatorer adekvata? 

Enligt Taylor och Braddock (2007, sid 246) är ett lärosätes primära funktion 

undervisning och forskning och ett lärosäte med hög kvalité, är ett lärosäte som väl 

fullföljer dessa uppgifter.  

Utifrån detta blir det rimligt att indikatorer för lärosäteskvalité inriktar sig på aspekterna 

undervisning och forskning. Dessa aspekter bör, enligt Taylor och Braddock (2007, sid 

248) mätas med så objektiva indikatorer som möjligt för att bland annat undvika 

manipulation och misstag. Exempel på en relativt objektiv indikator för lärosäteskvalité 

är enligt Taylor och Braddock (2007, sid 248) publicering. 

Indikatorer som fångar/mäter det som avses, dvs. lärosäteskvalité, kan vi benämna 

relevanta eller adekvata indikatorer22. Dessa indikatorer är relevanta att ta med i 

bedömningen av lärosäteskvalité eftersom aspekterna som behandlas har ett klart 

samband med lärosäteskvalité. Om vi ser till student ratios (se Taylor, Braddock, 2007, 

sid 251) och exemplifierar med indikatorn staff-to-student ratio (indikator hos 

THEWUR) kan Taylor och Braddock konstatera att hur många studenter det går på en 

lärare är en relevant aspekt för att fånga/mäta kvalitén på undervisningen och i 

                                                         

22 Vår terminologi. 
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förlängningen kvalitén för lärosäten, dvs. lärosäteskvalité. Det gäller eftersom det finns 

ett tydligt samband mellan hur stora undervisningsgrupperna/klasserna är och hur bra 

kommunikationen är mellan lärare och elev där små undervisningsgrupper innebär en 

bättre kommunikation än vad en stor undervisningsgrupp innebär enligt Taylor och 

Braddock (2007, sid 251). 

I detta avsnitt argumenteras för att det finns ett antal indikatorer hos THEWUR där de 

aspekter som fångas/mäts inte har ett tydligt samband till kvalité för lärosäten och att 

det därmed går att se dessa indikatorer som mindre adekvata23.  

Indikatorerna som skulle kunna ses som mindre adekvata är: International-to-domestic-

staff ratio, International-to-domestic-student ratio, Reputation survey teaching, 

Reputation survey research och Industry income. 

Låt oss börja med indikatorerna International-to-domestic-staff ratio och International-

to-domestic-student ratio. Taylor och Braddock (2007, sid 252–253) kommer in på 

kritik mot dessa indikatorer när de behandlar problem med det de benämner 

”international orientation”. 

International-to-domestic-staff ratio och International-to-domestic-student ratio 

motiveras hos THEWUR utifrån: 

The ability of an institution to attract undergraduates, postgraduates and faculty from 

all over the world is key to its success on the world stage. (Times Higher Education, 

2016, sid 7) 

Enligt Taylor och Braddock (2007, sid 252) är det utifrån två aspekter som dessa 

indikatorer bör försökas motiveras: 

(1) En hög internationalisering av ett lärosäte skulle kunna leda till mindre 

trångsynthet/provinsiellt tänkande hos lärosätet. 

(2) Själva kapaciteten hos ett lärosäte att kunna attrahera utländska akademiker är ett 

tecken på kvalité för lärosätet ifråga. 

Men enligt Taylor och Braddock (2007) är det problematiskt att motivera de 

internationella indikatorerna utifrån dessa två aspekter. Vi ska försöka visa att 

aspekterna som indikatorerna fångar/mäter saknar ett tydligt samband med kvalité för 

lärosäten och därmed skulle indikatorerna kunna ses som mindre adekvata.  

Vi börjar med att ta upp 3 argument mot att en hög internationalisering av ett lärosäte 

har ett tydligt samband till mindre trångsynthet/provinsiellt tänkande. 

(a) Taylor och Braddock (2007, sid 252) tar upp att indikatorn International-to-

domestic-student ratio inte gör skillnad på om de utländska studenterna är 

integrerade med de inhemska studenterna eller segregerade. Utifrån detta tycks det 

rimligt att dra slutsatsen att om de utländska studenterna skulle vara separerade ifrån 

de inhemska studenterna pekar inte mycket på att trångsyntheten/det provinsiella 

tänkandet skulle minska utom i den del av lärosätet där de utländska studenterna 

befinner sig. Detta argument fungerar sämre på indikatorn International-to-

                                                         

23 Taylor och Braddock (2007, sid 247) har en egen terminologi när de bedömer relevansen hos 

indikatorer för kvalitén hos lärosäten. Ett genuint kriterium mäter egenskaper som är nödvändiga 

villkor för det som mäts, i detta fall kvalité hos lärosäten. Taylor och Braddock ger inte exempel 

på något genuint kriterium utan övergår till att förespråka att indikatorer bör vara ”relativt 

objektiva” (2007, sid 249). Indikatorer som inte fångar/mäter nödvändiga villkor för kvalité hos 

lärosäten utan endast egenskaper som är förknippade med kvalité för lärosäten utan att dessa 

egenskaper är nödvändiga villkor för kvalité hos lärosäten benämns av Taylor och Braddock 

symptom av genuina kriterier. Ryktesindikatorer är exempel på symptom av genuina kriterier 

enligt Taylor och Braddock. 
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domestic-staff ratio då utländska akademiker rimligtvis borde interagera med övriga 

anställda akademiker.  

(b) Taylor och Braddock (2007, sid 252) tar även upp att International-to-domestic-

staff ratio och International-to-domestic-student ratio inte tar hänsyn till om 

området där lärosätet ligger är multikulturellt präglat eller inte. Utifrån detta 

konstaterande kan vi dra slutsatsen att för ett lärosäte inom ett område som redan är 

internationellt till sin karaktär torde inte det provinsiella tänkandet vara så utbrett 

och därmed skulle inte utländska studenter/akademiker kunna tillföra lika mycket 

som för ett lärosäte i ett område där det råder en lägre internationell prägel med 

avseende på att minska det provinsiella tänkandet. 

(c) Ett tredje problem för International-to-domestic-staff ratio och International-to-

domestic-student ratio är att de inte tar hänsyn till om de utländska 

studenterna/akademikerna är en homogen grupp eller om de är globalt 

representerade. Indikatorerna kan inte göra skillnad på grad av internationalisering 

för till exempel Göteborgs universitet om de skulle ha 1000 utländska 

studenter/akademiker som alla kom från Norge eller om de skulle ha 1000 globalt 

representerade studenter/akademiker. Ett norskt-svenskt tänkande borde rimligtvis 

ses som mer provinsiellt än ett svenskt-globalt tänkande. 

Argument mot att själva kapaciteten hos ett lärosäte att kunna attrahera utländska 

akademiker är ett tecken på kvalité. 

(a) Taylor och Braddock (2007, sid 252) argumenterar mot ovanstående påstående 

genom att konstatera att det finns ett ekonomiskt motiv till att ta emot internationella 

studenter och därmed skulle indikatorn (International-to-domestic-student ratio) 

berätta mer om ett lärosätes färdigheter i fråga om rekrytering än om akademisk 

kvalitét. Taylor och Braddocks argument påverkar dock inte indikatorn 

International-to-domestic-staff ratio. Ett argument som däremot tar sig an 

International-to-domestic-staff ratio skulle kunna vara att det ligger prestige i att ha 

många utländska akademiker anställda vid lärosäten vilket då skulle kunna leda till 

att det fokuseras på förmågan att rekrytera utländska akademiker vilket i sin tur 

skulle leda till att indikatorn berättar mer om ett lärosätes färdigheter i fråga om 

rekrytering än om akademisk kvalitét.  

Det går således varken att sluta sig till att en hög internationalisering av ett lärosäte 

skulle leda till mindre trångsynthet/provinsiellt tänkande eller att själva kapaciteten hos 

ett lärosäte att kunna attrahera utländska akademiker är ett tecken på kvalité för lärosätet 

ifråga. Detta eftersom indikatorerna mäter/riskerar att mäta aspekter som inte har ett 

tydligt samband med kvalitén för lärosäten att göra. 

Låt oss vidare titta på Reputation survey teaching och Reputation survey research. Ett 

problem med dessa två indikatorer är att det inte behöver finnas något tydligt samband 

mellan ett rykte för ett lärosäte och kvalitén hos lärosätet ifråga. Det gäller både för goda 

som dåliga rykten. Som Taylor och Braddock (2007, sid 247) påpekar tar det tid att 

bygga upp ett gott rykte och det goda ryktet kan även finnas kvar långt efter att ett 

lärosäte slutat att förtjäna detta goda rykte, dvs. ett gott rykte är förknippat med kvalité 

hos ett lärosäte men är inte ett nödvändigt villkor för det. 

THEWUR försöker argumentera för att det finns ett tydligt samband mellan rykte och 

kvalité genom att peka på/hävda att underlaget för de bägge ryktesindikatorerna är 

statistiskt representativt med avseende på geografiskt ursprung samt akademisk 

disciplin för de svarande (Times Higher Education, 2016, sid 6). De påpekar/hävdar 
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även att de svarande (av ryktesenkäterna) är erfarna akademiker och att de uttalar sig 

om sin egen disciplin och om institutioner de känner till24.  

Men detta argument bemöts av Taylor och Braddock: 

And because university presidents and vice-chancellors are human, their judgements 

will be influenced by their own prejudices, loyalties and other positive and negative 

feelings arising from personal experience. (Taylor, Braddock, 2007, sid 248),  

dvs. även erfarna akademiker kan få sitt omdöme påverkat av ”icke-akademiska 

faktorer”25, vilket undergräver argumentationen från THEWUR. Eftersom icke-

akademiska faktorer inte har något med kvalitén hos lärosäten att göra ser vi att 

ryktesindikatorer skulle kunna fånga aspekter som inte har samband med kvalitén hos 

lärosäten. 

Låt oss till sist se till indikatorn Industry income som även den kan ses som mindre 

adekvat26. Ty inkomst från industrin behöver inte ha något tydligt samband med kvalitén 

hos lärosätet även om det i många fall antagligen finns ett tydligt samband. Problemet 

är att det är svårt att ta reda på/inte går att veta i vilka fall det finns ett tydligt samband 

och i vilka fall det inte finns ett tydligt samband. 

Det går åtminstone att tänka sig två olika situationer där ett tydligt samband saknas.  

(1) Den ena situationen är där ett lärosäte har avtal som sträcker sig över lång tid med 

företag inom industrin och som generar jämna intäkter över lång tid.  I ett sådant 

fall indikerar indikatorn, så länge inga nya avtal tecknas, att lärosätet skulle hålla en 

konstant kvalité under avtalets gång oavsett om kvalitén hos lärosätet blir sämre, 

oförändrat eller bättre. På lång sikt tycks det som rimligt att lärosätets kvalité 

avspeglar sig i industriavtalen där en hög kvalité leder till fler avtal och mer inkomst 

och en minskad kvalité leder till färre avtal och lägre inkomst men på kortare sikt 

skulle detta kunna döljas vilket gör att det saknas ett tydligt samband mellan 

indikatorn och lärosäteskvalité. 

(2) Den andra situationen är där ett lärosäte inte har några avtal med industrin som 

sträcker sig över lång tid men där det finns en fördröjning mellan kvalitén hos 

lärosätet och inkomsten från industrin. Det är rimligt att anta att ett gott rykte 

underlättar för avtal med industrin samtidigt som avsaknaden av ett gott rykte eller 

ett dåligt rykte gör det svårare att teckna avtal. För till exempel ett lärosäte som är 

relativt okänt men på uppgång med avseende på kvalitén vore det rimligt att anta 

att det skulle ta längre tid att få till avtal för detta lärosäte än ett lärosäte med 

motsvarande kvalité men med ett bättre rykte. Indikatorn skulle därmed inte spegla 

kvalitén hos lärosätet ifråga. Det omvända skulle gälla för ett lärosäte med gott rykte 

men nedgående med avseende på kvalité, dvs det skulle till en början antagligen 

gå/gå lättare att teckna avtal som inte motiveras av kvalité men av att det goda ryktet 

håller i sig. 

Totalt skulle således 5 av 13 indikatorer, nämligen International-to-domestic-staff ratio, 

International-to-domestic-student ratio, Reputation survey teaching, Reputation survey 

research samt Industry income kunna ses som mindre adekvata. 

                                                         

24 Från sidan https://www.timeshighereducation.com/world-reputation-rankings-2015-

methodology besökt 2017-08-05. 

25 Eget begrepp. 

26 Behandlas inte av Taylor och Braddock (2007). 
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3.2 Adekvat värdering vid normalisering? 

Genom att de z-normaliserade värdena behandlas som nyttovärden hos THEWUR så 

blir konsekvensen för alla indikatorer som mäts på detta sätt att deras nyttofunktioner 

förutsätts vara strängt växande. Men för åtminstone några indikatorer för 

lärosäteskvalité finns situationer där det kan ses som problematiskt att förutsätta en 

strängt växande värdefunktion. 

 

Figur 6. En strängt växande nyttofunktion. 

En strängt växande nyttofunktion innebär att för varje par x1, x2 av deskriptiva 

datavärden sådana att x2 > x1, gäller att x2 värderas högre än x1, dvs. tilldelas ett högre 

nyttovärde. Mer av något ses då alltid som något bra. I många fall tycks ett sådant 

antagande inte vara något problem, såsom att mer inkomst till ett lärosäte alltid ses som 

bättre än mindre inkomst till lärosätet ifråga (indikator Institutional income hos 

THEWUR). 

Men för åtminstone några indikatorer för lärosäteskvalité kan detta vara ett 

problematiskt antagande eftersom det för dessa indikatorer skulle kunna gå att tänka sig 

att det inte gäller för varje par x1, x2 av deskriptiva data sådana att x2 > x1 att x2 värderas 

högre än x1. 

Låt oss först ge ett grafiskt exempel på en nyttofunktion som inte uppfyller kraven för 

en strängt växande nyttofunktion. 
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Figur 7. Ej strängt växande eller ej växande nyttofunktion. 

Nyttofunktionen i figuren ovan uppfyller inte kraven för en strängt växande 

nyttofunktion, eller för den delen en växande nyttofunktion, eftersom för paret a,b 

värderas a högre än b trots att a har ett lägre deskriptivt datavärde än b. Vi kan tänka oss 

hur mycket en middag väger i kilo. För de flesta är antagligen 0,1 kilo bättre än 0,01 

kilo. Däremot är det inte troligt att 2 kilo är bättre än 1 kilo för de flesta. 

Hos THEWUR finns det åtminstone tre indikatorer där det går att ifrågasätta om det är 

en rimlig utgångspunkt att nyttofunktionen är strängt växande. 

Låt oss börja med indikatorerna International-to-domestic-staff ratio och International-

to-domestic-student ratio. Argumentationen för de bägge indikatorerna är densamma 

förutom att vi i ena fallet har att göra med lärare och i andra fallet studenter. 

Tanken med dessa indikatorer är att en hög internationalisering av ett lärosäte leder till 

mindre trångsynthet/provinsiellt tänkande hos lärosätet ifråga. Vi behöver nu visa 

åtminstone ett fall där den rimligaste nyttofunktionen för dessa indikatorer inte är 

strängt växande. Låt oss utnyttja att vi redan kommit fram till att dessa indikatorer är 

trubbiga och inte gör skillnad på om de utländska studenterna/lärarna är en homogen 

grupp eller globalt representerade.  

Låt oss utgå från University of Oxford. Det verkar rimligt att anta att om exempelvis 

flera studenter/lärare tillkommer från Frankrike (dvs. internationella 

studenter/medarbetare) så skulle det kunna resultera i nya tankesätt som är mindre 

trångsynta för lärosätet vilket skulle vara akademiskt gynnsamt.  

Men om vi däremot antar att alla studenter/lärare vid Oxford skulle vara fransmän vore 

det dock inte mer akademiskt internationellt än om alla studenter/lärare skulle vara 

engelsmän. Det skulle fortfarande innebära ett provinsiellt tänkande, men ett franskt i 

stället för ett engelskt. 

Ett annat fall är om vi går från 50% engelsmän och 50% fransmän till 49% engelsmän 

och 51% fransmän. Utifrån en strängt växande nyttofunktion är det bättre med 51% 

fransmän än 50% hos University of Oxford, dvs. vi måste tolka det senare fallet som 

mer internationellt och mindre trångsynt. En sådan tolkning tycks inte helt självklar. En 

alternativ tolkning skulle kunna vara att vi har gått mot mindre internationalitet och mer 

trångsynthet då fransmän i numerär börjar dominera engelsmännen. Åtminstone om vi 

fortsätter att öka antalet fransmän till exempelvis 70% tycks det inte vara en alldeles 

orimlig tolkning att vi då har en situation som är mindre internationell och mer 

provinsiell är tidigare situation med 50% engelsmän och 50% fransmän. 
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Går det även att komma med invändningar mot en strängt växande nyttofunktion för 

dessa två indikatorer utan att utnyttja att de utländska lärarna eller studenterna kan vara 

en relativt homogen grupp, dvs att de utländska lärarna eller studenterna i stället är 

globalt representerade? 

En invändning är att för ett lärosäte med en redan hög representation av internationella 

studenter/medarbetare tycks inte varje ökning medföra mindre provinsiellt tänkande. 

Det är tänkbart att vid en viss nivå av internationella studenter/medarbetare medför en 

ökning av internationella studenter/medarbetare ingen minskning av det provinsiella 

tänkandet. Vi skulle då ha att göra med en växande men inte strängt växande 

nyttofunktion, dvs för varje par x1, x2 av deskriptiva datavärden sådana att x2 > x1, får 

inte x2 värderas lägre än x1. 

Till försvar för THEWUR kan man tänka sig att liknande fall antagligen inte är särskilt 

vanliga och alltså i praktiken sällan påverkar THEWUR. Men utan deskriptiva data är 

detta svårt att kontrollera. 

Ett annat försvar för THEWUR skulle kunna vara att det tycks godtyckligt att 

bestämma/svårt att finna att vid en viss internationell representation så medför inte varje 

ökning av internationell representation mindre provinsiellt tänkande. Så även om 

antagandet om en växande nyttofunktion skulle vara rimligt (rimligare än att anta en 

strängt växande värdefunktion) kan det vara svårt att genomföra ett sådant värderande i 

praktiken, vilket skulle motivera användandet av en strängt växande nyttofunktion. 

Även för indikator Staff-to-student ratio, som vi redan tidigare konstaterade har ett 

tydligt samband med kvalitén för lärosäten, kan en strängt växande nyttofunktion i vissa 

fall ses som problematiskt. 

För de allra flesta lärosäten är det troligtvis så att färre studenter per lärare innebär högre 

kvalité för undervisningen. Men i vissa fall är det inte säkert att så är fallet. Låt oss titta 

på fall där det bara går ett fåtal studenter per lärare. Är det bättre för 

undervisningskvalitén att det går fem studenter per lärare än att det går fyra studenter 

per lärare?  

Det borde inte vara ett orimligt antagande att någonstans går det en gräns så att det som 

exempelvis vinns i att snabbare få svar av en lärare för en student inte uppväger att ha 

tillgång till färre andra studenter att kunna diskutera frågor med vid undervisningen. 

Antag att vi har två situationer.  

I situation A har vi två studenter a och b som läser en kurs K och a och b har tillsammans 

en lärare till sitt förfogande.  

I situation B har vi en student a som läser en kurs K och a har en lärare till sitt 

förfogande.  

Det verkar åtminstone inte orimligt att värdera situation A som bättre för a än situation 

B. I A har a tillgång till handledning från en lärare samt möjlighet att bolla frågor med 

en student b. Oavsett om en lärare har en eller två studenter att handleda borde tiden 

räcka mer än väl för handledning. Därmed får student a, i situation A, en fördel av ett 

bollplank i form av student b men ingen försämring i handledning från en lärare jämfört 

med situation B.  

Denna värdering skiljer sig åt med den värdering THEWUR tvingas göra där situation 

B måste värderas högre än situation A. 

Poängen är att även om det finns ett starkt samband mellan en viss lärartäthet och 

kvalitén på undervisningen behöver inte en strängt växande nyttofunktion bäst beskriva 

det sambandet. Kanske skulle en växande nyttofunktion fungera bättre än en strängt 

växande nyttofunktion? En sådan nyttofunktion skulle hantera fall där en högre 

lärartäthet inte tillför något för kvalitén för undervisningen men som heller inte gör den 
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sämre. Visserligen kan den inte förklara situationen ovan med en eller två studenter men 

den bör täcka in många andra fall. 

Ett försvar för THEWUR kunna vara att dessa fall inte är så vanligt förekommande och 

därmed inte påverkar THEWUR i stor utsträckning. Återigen, utan deskriptiva data är 

detta svårt att kontrollera. 

Ett ytterligare försvar för THEWUR är att det är svårt att avgöra när fler lärare per 

student gör nytta och när det inte medför någon skillnad vilket då skulle kunna motivera 

att använda sig av en strängt växande nyttofunktion som inte behöver ta ställning till 

denna fråga. 

Vi kan härmed konstatera att för indikatorerna International-to-domestic-staff ratio, 

International-to-domestic-student ratio samt Staff-to-student ratio finns en viss risk för 

att en mindre adekvat värdering vid normaliseringen skulle kunna ske. 

3.3 Inbördes byte av ordning hos oförändrade alternativ 

Genom att THEWUR inte tar hänsyn till att viktkoefficienten är beroende av vilket 

nyttomått som har valts, dvs. vilken nyttofunktion som används, utan i stället använder 

sig av a priori eller fast viktning kan vi få en situation där oförändrade alternativ byter 

plats med varandra inom rankningen. 

Att viktningen är a priori eller egentligen fast hos THEWUR, dvs ändras inte år från år 

beroende på vilka deskriptiva data som föreligger hos de olika alternativens respektive 

indikatorer, hänger samman med deras syn på att viktkoefficienterna för de olika 

delnyttofunktionerna representerar ”viktigheten” hos respektive indikator/aspekt. 

Billaut et al pekar på det problematiska med en sådan syn: 

First, weights in a weighted sum cannot be assessed on the basis of a vague notion of 

“importance”. The comparison of weights do not reflect a comparison of importance. 

Indeed, if the weight of a criterion measured in meters is 0.3 this weight should be 

multiplied by 1000 if you decide to measure it in kilometers. (Billaut et al, 2009, sid 

22) 

Mer formellt kan det visas att viktkoefficienten är beroende av vilket nyttomått som har 

valts och ändras om nyttomåttet ändras genom följande resonemang. 

Antag27 att 𝑎0 är en sammanvägning av två aspekter 𝑎1 och 𝑎2 och att 𝑢0, 𝑢1, 𝑢2 är mått 

på respektive aspekter och att koefficienterna för 𝑎1 och 𝑎2 är 1 så att 

𝑢0(𝑥) = 𝑢1(𝑥)+ 𝑢2(𝑥) 

Från detta går det inte att sluta sig till att vikten hos 𝑎1 och 𝑎2 är lika i 𝑎0. För antag att 

𝑎1 kan representeras med flera mått så att 

𝑢1
′ (x) = 

1

3
 𝑢1(𝑥) 

Exempelvis skulle något kunna mätas i kvartal eller månader. Då gäller 

𝑢0(𝑥) = 3𝑢1
′ (x) + 𝑢2(𝑥) 

Koefficienten blir således tre gånger så stor för måttet för 𝑎1som för koefficienten för 

måttet för 𝑎2 . Däremot har inte vikten för vare sig 𝑎1 eller 𝑎2 ändrats i 𝑎0.  

Detta visar att viktkoefficienten för nyttan med aspektnivåerna beror av vilket mått som 

används och att viktkoefficienten i den additiva nyttofunktionen inte har ett direkt 

                                                         

27 Resonemanget bygger på VN10: Viktkoefficienter och vikt hos aspekter, sid 4–5, 

undervisningsmaterial från kursen Teorier och verktyg i beslut 2 från 2017 vid 

Magisterprogrammet i besluts, risk och policyanalys vid Högskolan i Gävle. 
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samband med ”viktigheten” hos aspekterna i en enskild sammanvägning vilket går tvärt 

emot vad THEWUR hävdar. 

Hur kan inbördes byte av oförändrade alternativ gå till? Inbördes byte av oförändrade 

alternativ innebär att ordningen mellan två alternativ ändras utan att deras värden innan 

normaliseringen förändras, dvs deskriptiva data för de två alternativen som byter 

ordning med varandra är oförändrade. Genom att ett tredje alternativs deskriptiva data 

förändrar vidden för indikatorn ifråga så att den antingen ökar eller minskar så förändras 

de normaliserade värdena för de två alternativen med oförändrade deskriptiva data, 

vilket tas upp av Billaut et al (2009, sid 23). När ingen hänsyn tas till den nya 

normaliseringen via vilka värden som tilldelas viktkoefficienterna för de olika 

indikatorerna kan alltså den inbördes ordningen mellan alternativ, som är oförändrade 

gällande deskriptiva data, komma att ändras.  

Vi illustrerar detta fenomen genom att se på alternativen A-H som vi tidigare presenterat 

i tabell 1 och som värderas utifrån två indikatorer. 

Deskriptivt datavärde för den ena indikatorn kommer att ändras vilket här leder till byte 

av inbördes ordning av oförändrade alternativ då ingen justering av viktkoefficienterna 

görs. I tabell 5 för exemplet ifråga har vi ursprungliga värden och i tabell 6 har vi 

förändrade värden, såväl för deskriptiva data som normaliserade värden28. 

Tabell 5. Rangordning ursprungliga deskriptiva datavärden. 

Ursprunglig 
normalisering             

Alternativ G1 G2 G1n G2n Poäng Rankning 

H 2000 500 100 100 100 1 

A 160 435 8 87 47,5 2 

B 400 370 20 74 47,0 3 

C 640 305 32 61 46,5 4 

D 880 240 44 48 46,0 5 

E 1120 175 56 35 45,5 6 

F 1360 110 68 22 45,0 7 

G 1600 45 80 9 44,5 8 

Tabell 6. Rangordning efter förändrat deskriptivt datavärde för H. 

Ny normalisering             

Alternativ G1 G2 G1n G2n Poäng Rankning 

H 2000 700 100 100 100 1 

A 160 435 8 62,14 35,07 8 

B 400 370 20 52,86 36,43 7 

C 640 305 32 43,57 37,79 6 

D 880 240 44 34,29 39,14 5 

E 1120 175 56 25,00 40,50 4 

F 1360 110 68 15,71 41,86 3 

G 1600 45 80 6,43 43,21 2 

Vi ser att det räcker med att endast alternativ H fått ett nytt deskriptivt datavärde för att 

alla andra alternativ förutom H ska få nya normaliserade värden (G2n). Ändringen från 

                                                         

28 Kolumnerna G1 och G2 anger deskriptiva data. Kolumnerna G1n och G2n anger de 

normaliserade värdena för alternativen. Normaliseringen genomförs genom att ta aktuellt 

indikatorvärde gånger 100 (för att få resultatet som en procentsats) och delas sedan med högsta 

värdet för indikatorn ifråga. Exempelvis får vi G2n(A)=(435*100/500)=87. Poängen i näst sista 

kolumnen bygger på en viktad summa med lika vikt för G1n och G2n. 
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deskriptivt datavärde 500 till deskriptivt datavärde 700 för alternativ H i G2 gör att 

rangordningen av A - G blir helt omkastad, trots att inga deskriptiva data har ändrats för 

något av alternativen A - G.  

Låt oss förklara inbördes byte av oförändrade alternativ (med avseende på deskriptiva 

data) utifrån differenser mellan nyttovärden för alternativen C och D. För en godtycklig 

aspekt 𝛼 låter vi ∆𝛼(X,Y) vara differensen från X till Y med avseende på 𝛼 29. ∆𝐺2
𝑣 (𝑋, 𝑌) 

uttrycker skillnaden i värdering av deskriptiva datavärden X och Y för aspekten G2. 

Först gäller att  

∆𝐺2
𝑣 (305,240) ≻ ∆𝐺1

𝑣 (880,640) 30 

men efter ny normalisering gäller att 

∆𝐺2
𝑣 (305,240) ≺ ∆𝐺1

𝑣 (880,640), 

dvs innan den nya normaliseringen är differenser mellan nyttovärden mellan deskriptiva 

data 305 och 240 för indikator G2 större än differenser mellan nyttovärden mellan 

deskriptiva data 880 och 640 för indikator G1 men efter den nya normaliseringen gäller 

det omvända. Detta inses genom att vi tittar på differenser mellan nyttovärden för C och 

D då deskriptivt datavärde för alternativ H är 500 respektive 700. Då alternativ H har 

ursprungliga deskriptiva datavärdet 500 ser differenser mellan nyttovärden för C och D 

ut som tabellen nedan visar. 

Tabell 7. Differenser mellan nyttovärden (ursprunglig normalisering). 

Ursprunglig 
normalisering C D 

Differenser mellan nyttovärden för 
C och D 

G1n 32 44 12 

G2n 61 48 13 

Summa lika vikt 93 92   

Då det deskriptiva datavärdet för alternativ H ligger på 700 får vi en ny normalisering 

och differensen mellan C och D ser ut som den nya tabellen nedan visar. 

Tabell 8. Differenser mellan nyttovärden (ny normalisering). 

Ny normalisering C D 
Differenser mellan nyttovärden 

för C och D 

G1n 32 44 12 

G2n 43,57 34,29 9,71 

Summa lika vikt 75,57 78,29   

I det ursprungliga fallet är differenser mellan nyttovärden för C och D för indikator 2 

större än indikator 1 vilket leder till att C rankas före D eftersom C har det största värdet 

inom indikator 2 av C och D. I och med det nya deskriptiva datavärdet för alternativ H 

blir differenser mellan nyttovärden för C och D för indikator 1 större än för indikator 2 

vilket leder till att D rangordnas före C eftersom D har det största värdet inom indikator 

1. 

                                                         

29 För utförlig beskrivning av terminologin se VN3: Nyttodifferenser, undervisningsmaterial från 

kursen Teorier och verktyg i beslut 1 från 2016 vid Magisterprogrammet i besluts, risk och 

policyanalys vid Högskolan i Gävle. 

30 Uttrycker att med avseende på aggregering till total lärosäteskvalitet så är skillnaden i 

nytta/kvalitet mellan de deskriptiva nivåerna 305 och 240 för indikator G2 större än skillnaden i 

nytta/kvalitet mellan de deskriptiva nivåerna 880 och 640 för indikator G1. 
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Vi ska nu utreda risken för byte av inbördes ordning hos oförändrade alternativ hos 

THEWUR utifrån deras normaliseringsmetodik med en kumulativ fördelningsfunktion 

via z-skalning. Vi utgår fram samma exempel som tidigare av Billaut et al (2009) men 

utifrån z-värden och värden för den kumulativa fördelningsfunktionen för att använda 

oss av metodiken från THEWUR. Vi har redan tidigare presenterat såväl z-värden som 

den kumulativa fördelningsfunktionen för indikator 1 och indikator 2. Vi lägger nu även 

till de nya värdena för den förändrade indikatorn 2 i tabell 9 nedan (framtagna på samma 

sätt som tidigare). 

Tabell 9. Värden för z och den kumulativa fördelningsfunktionen.  

Alter-
nativ 

Ursprungligt  
Z värde G1 

Ursprungligt 
Z värde G2 

Nytt 
Z 

värde 
G2 

Ursprunglig 
kumulativ 

fördelnings-
funktion G1 

Ursprunglig 
kumulativ 

fördelnings-
funktion G2 

Ny 
kumulativ 

fördelnings-
funktion G2 

H 1,68 1,53 2,07 0,95 0,94 0,98 

A -1,48 1,09 0,71 0,07 0,86 0,76 

B -1,07 0,65 0,37 0,14 0,74 0,65 

C -0,65 0,22 0,04 0,26 0,59 0,52 

D -0,24 -0,22 -0,30 0,40 0,41 0,38 

E 0,17 -0,65 -0,63 0,57 0,26 0,26 

F 0,58 -1,09 -0,96 0,72 0,14 0,17 

G 1 -1,53 -1,30 0,84 0,06 0,10 

Vi följer metodiken hos THEWUR med tilldelandet av viktkoefficienter och låter för 

resonemangets skull anta att G1 står för alla indikatorer utom citeringar och G2 står för 

indikatorn citeringar inom THEWUR och tar sedan fram den kumulativa 

fördelningsfunktionen med hjälp av z-skalning. Eftersom citeringar har en 

viktkoefficient på 0,3 får således G2 en viktkoefficient på 0,3 och G1 en viktkoefficient 

på 0,7. Vi får fram ursprungligt totalt värde för den kumulativa fördelningsfunktionen 

för alternativ H genom (0,95*0,7) + (0,94*0,3)=0,947. I tabell 10 nedan konstateras att 

med dessa premisser så fås inget byte av den inbördes ordningen hos oförändrade 

alternativ. 

Tabell 10. G1n viktkoefficient 0,7 och G2n viktkoefficient 0,3. 

Alternativ 

Ursprungligt totalt 
värde kumulativ 

fördelningsfunktion 
Ursprunglig 

rankning 

Nytt totalt värde 
kumulativ 

fördelningsfunktion 
Ny 

rankning 

H 0,947 1 0,959 1 

A 0,307 8 0,277 8 

B 0,320 7 0,293 7 

C 0,359 6 0,338 6 

D 0,403 5 0,394 5 

E 0,477 4 0,477 4 

F 0,504 3 0,555 3 

G 0,606 2 0,622 2 

Vi tilldelar nu lika vikt för indikator G1 och G2 (som i exemplet av Billaut et al, 2009, 

sid 23) och kan konstatera att fenomenet inbördes byte av ordning hos oförändrade 

alternativ uppstår (jämför tabell 6). 
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Tabell 11. Lika vikt G1n och G2n. 

Alternativ 

Ursprungligt totalt 
värde kumulativ 

fördelningsfunktion 
Ursprunglig 

rankning 

Nytt totalt värde 
kumulativ 

fördelningsfunktion 
Ny 

rankning 

H 0,945 1 0,965 1 

A 0,465 2 0,415 4 

B 0,440 4 0,395 6 

C 0,425 6 0,390 7 

D 0,405 8 0,390 7 

E 0,415 7 0,415 4 

F 0,430 5 0,445 3 

G 0,450 3 0,470 2 

Vi kan således konstatera att utifrån deskriptiva datavärden från Billaut et al (2009, sid 

23) och med metodiken för normalisering hos THEWUR samt med en korrelation 

mellan flera indikatorer (då det hos THEWUR inte finns någon enskild indikator med 

0,5 eller högre i viktkoefficient) är inbördes byte av oförändrade alternativ möjligt.  

Vi ser att alternativ B kommer före alternativ E i den ursprungliga rankningen men i 

den nya rankningen kommer E före B. Alternativ B har deskriptivt datavärde 400 för 

indikator 1 och deskriptivt datavärde 370 för indikator 2. Den kumulativa 

fördelningsfunktionen via z-skalning blir då 0,14 för alternativ B och indikator 1 och 

0,65 för indikator 2. För alternativ E får vi på samma sätt att deskriptivt datavärde 1120 

för indikator 1 ger 0,57 i normaliserat värde och deskriptivt datavärde 175 för indikator 

2 ger ett normaliserat värde på 0,17. Det som händer vid införandet av ett tredje 

alternativ (alternativ H med 700 i deskriptivt datavärde för indikator 2) är att alternativ 

B och deskriptiva datavärdet 370 ”förlorar” mer i normaliserat värde än vad E och 

deskriptivt datavärde 175 gör. Den större ”förlusten” gör att alternativen vid en total 

jämförelse byter plats med varandra.  

När skulle byte av inbördes ordning hos oförändrade alternativ kunna inträffa för riktiga 

alternativ hos THEWUR?  

En situation är om man har två alternativ på samma plats (dvs samma totalpoäng) inom 

rankning samt någon skillnad för det normaliserade värdet (och det deskriptiva) inom 

den aspekt där nyttofunktionen ändras genom att vidden ändras så får man en ny 

situation där det ena alternativet är rangordnat före det andra.  

Låt oss titta på de två alternativen Berkeley och Chicago som delar på plats 10 med 

lärosäteskvalité 88,9 (totalpoäng) hos THEWUR från rankningen 2016–2017. För 

huvudkategorin International Outlook har Berkeley det normaliserade värdet 59,6 och 

Chicago har det normaliserade värdet 67,8. Låt oss anta att nyttofunktionen för 

International Outlook efterliknar nyttofunktionerna för indikator 2 i exemplet av Billaut 

et al (2009) med värde 500 respektive värde 700 för alternativ H. Utifrån tabell 5 och 6 

ser vi att normaliserade värden kring 59,6 ”tappar” mindre i värde än vad normaliserade 

värden kring 67,8 gör när värdet för H går från 500 till 700. Därmed skulle Chicago 

tappa mer i normaliserat värde än Berkeley och då de utgår från samma totalvärde skulle 

detta resultera i att Berkeley skulle vara rankat högre än Chicago trots att inga 

deskriptiva data ändrats för något av de bägge lärosätena.  

Låt oss nu gå till mer intressanta fall där två lärosäten inte är rankade på samma plats 

och vid ny normalisering byter inbördes ordning med varandra trots att deras egna 

deskriptiva data är oförändrade. 
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Utifrån den kumulativa fördelningsfunktionen för indikator 2 ser vi att vid ändrandet av 

deskriptiva data för alternativ H (vilket fyller samma funktion som införandet av ett 

tredje alternativ) ”tappar” alternativ med deskriptiva data som ligger högt i intervallet 

(45–500) mer i normaliseringen än vad alternativ som ligger lågt i samma intervall gör. 

Detta medför att vi kan få byte av inbördes ordning av oförändrade alternativ precis som 

vid proportionell normalisering i exemplet av Billaut et al (2009). Vi kan utläsa detta 

från tabellerna 5 och 6 som visar på nyttofunktionen för indikator 2 vid olika vidder 

(45–500 respektive 45–700).  

Låt oss titta på aspekten Citations för de två alternativen University of Tubingen på 

plats 89 och Kyoto University på plats 91 hos THEWUR från rankningen 2016–2017 

och anta att dess nyttofunktion efterliknar kumulativa fördelningsfunktionen för 

indikator 2 (G2). Eftersom Tubingen har det normaliserade värdet 82,9 för Citations 

och Kyoto har det normaliserade värdet 50,4 för Citations kan vi efter att ha tittat i de 

två tabellerna för kumulativa fördelningsfunktionen för indikator 2 sluta oss till att 

Tubingen tappar avsevärt mer än Kyoto när alternativ H går från 500 till 700 i 

deskriptivt data.  Då det totalt endast skiljer 0,1 (61,3 för Tubingen och 61,2 för Kyoto) 

i lärosäteskvalité mellan de bägge lärosätena leder denna förändring av alternativ H till 

byte av inbördes ordning av oförändrade alternativ. 

Det vi gör är att vi utgår från två serier för indikator 2 med de olika klassvidderna 45–

500 samt 45–700. Dessa två serier har olika medelvärde och standardavvikelse vilket 

ger olika sannolikheter för deskriptiva data (kumulativ fördelningsfunktion) vilket vi 

konstaterat tidigare. Eftersom vi saknar deskriptiva data hos THEWUR får man ”gå 

baklänges” från normaliserade värden hos THEWUR och räkna fram inversen för den 

kumulativa normalfördelningen. 

Om vi antar att Citations motsvarar G2 (ursprunglig klassvidd 45-500) får vi genom att 

använda oss av  

=NORM.INV(0,829;272,5;148,93) 

fram att inversen för 0,829 (Tubingen) är 414,02. På samma sätt får vi genom att 

använda oss av 

=NORM.INV(0,504;272,5;148,93) 

fram att inversen för 0,504 (Kyoto) är 273,99. Dessa värden är tänkta att stå för ”riktiga” 

deskriptiva datavärden hos lärosäten hos THEWUR. 

Om vi nu låter alternativ H gå från deskriptivt datavärde 500 till 700 får vi en ny 

kumulativ fördelningsfunktion. Citations motsvarar då G2 (ny klassvidd 45-700) vilket 

ger nytt medelvärde och standardavvikelse. Utifrån det får vi att 414,02 får ett 

normaliserat värde på 0,725 och 273,99 får ett normaliserat värde på 0,452 genom att 

använda =NORM.FÖRD i Excel 

=NORM.FÖRD(414,02;297,5;194,75;SANT) 

och 

=NORM.FÖRD(273,99;297,5;194,75;SANT). 

THEWUR anger värdena i procent så Tubingen tappar (82,9-72,5)*0,3=3,12 och Kyoto 

tappar (50,4-45,2)*0,3=1,56 i nyttovärde för aspekten Citeringar. 3,12-1,56=1,56. 61,3-

1,56<61,2 vilket leder till att Kyoto byter inbördes ordning med Tubingen utan att 

deskriptiva data för de bägge lärosätena har ändrats. 

Även om klassvidden inte förändras så mycket som vi antog ovan så kan byte av 

inbördes ordning av oförändrade alternativ uppstå. Vi låter Citations motsvara G2 

(klassvidd 45-525). Då tappar Tubingen till 81,6 och Kyoto till 49,6 för aspekten 

Citeringar vilket vi får fram genom att använda =NORM.FÖRD i Excel 
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=NORM.FÖRD(414,02;275,625;153,8554;SANT) 

och 

=NORM.FÖRD(273,99;275,625;153,8554;SANT) 

vilket medför att Tubingen förlorar 0,15 (0,39-0,24) mer än Kyoto. Då Tubingen 

ursprungligen endast hade 0,10 mer i lärosäteskvalité än Kyoto innebär ett tapp på 0,15 

mer än Kyoto att byte av inbördes ordning av oförändrade alternativ inträffar. 

Att byte av inbördes ordning av oförändrade alternativ skulle kunna vara möjligt hos 

THEWUR är ett grundläggande metodproblem eftersom det innebär att den inbördes 

rangordningen mellan två alternativ inte bara beror på underliggande deskriptiva data 

och värderingen av dessa, utan även på vilka andra alternativ som ingår i rankningen. 

Förhållandet mellan olika ’nyttodifferenser’ (i THEWUR differenser mellan 

normaliserade deskriptiva värden) påverkas ju av vilka deskriptiva nivåer i en aspekt 

som tas med i z-skalningen.  

Till försvar för THEWUR skulle det kunna argumenteras för att det endast är ett 

teoretiskt problem då datavidden, medelvärdet och standardavvikelsen antagligen inte 

ändras nämnvärt från år till år. Då kvarstår problemet i teorin men blir i praktiken så 

obetydligt att det kan bortses från. 

Men utan att ha tillgång till deskriptiva data hos THEWUR är det dock svårt att få fram 

hur obetydlig denna problematik är. En intressant fråga i sammanhanget är hur 

rangordningen hos THEWUR skulle vara om antalet lärosäten skulle vara antingen 

avsevärt färre eller avsevärt fler eftersom antagligen datavidden, medelvärdet och 

standardavvikelsen skulle ändras på ett icke obetydligt sätt då.  

3.4 Icke-stödda effektiva alternativ 

En konsekvens av att använda sig av en additiv nyttofunktion som aggregeringsmodell 

är att den kan leda till att fenomenet icke-stödda effektiva alternativ inträffar, vilket är 

något Billaut et al (2009, sid 25) tar upp i sin kritik av Shanghairankningen.  

Ett alternativ A är dominerat om det finns ett alternativ B som är bättre än A för minst 

en indikator och inte sämre än A för någon indikator (Billaut et al, 2009, sid 25). Ett 

alternativ är effektivt om det inte är dominerat. Således är alla effektiva alternativ 

rimliga kandidater att rankas högst med lämpliga vikter för respektive indikator. Med 

additiv aggregering kan vi dock finna alternativ som inte kan väljas oavsett hur vi väljer 

viktkoefficienterna för indikatorerna ifråga. Låt oss titta på nedanstående (lätt 

bearbetade) tabell från en artikel av Billaut et al (2009, sid 25, se även Bouyssou et al, 

2000, 19 flera sidor). 

Tabell 12. Icke-stött effektivt alternativ i form av alternativ C. 

Alternativ Betyg 1 Betyg 2 

A  5 19 

B 20 4 

C 11 11 

D 4 6 

Här kan vi konstatera att alternativ C är ett effektivt alternativ. Alternativet kan dock 

aldrig väljas oavsett vilka värden viktkoefficienterna för indikator Betyg 1 och Betyg 2 

(betygen är tänkta att gå från 0-20 som den franska betygsskalan) tilldelas. Alternativen 

här står för betyg på hel kurs. 

However, if the two criteria are aggregated using a weighted sum, it is impossible to 

find weights that would rank c on top. Indeed, suppose that they (sic!) are weights α 

and 1−α that would allow to do so. Ranking c before a implies11α+11(1−α) > 
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5α+19(1−α), i.e., α > 8/15≈0.53. Ranking c before b implies11α+11(1−α) > 

20α+4(1−α), i.e., α < 7/16 ≈ 0.44. (Billaut et al, 2009, sid 25).  

På vilket sätt skulle nu invändningen av Billaut et al kunna vara problematisk för 

THEWUR? Varför är det dåligt att inte alternativ C kan väljas? Vi ska nedan visa att 

det är kombinationen av fenomenet icke-stödda effektiva alternativ och vilka krav på 

deskriptiva data användare (eller granskare) av THEWUR har på olika aspekter av 

lärosäteskvalité som kan ge negativa konsekvenser för THEWUR. 

Olika användare och granskare av THEWUR kan tänkas ha olika krav på de olika 

aspekterna av lärosäteskvalité. För en privatperson som står i begrepp att välja lärosäte 

för till exempel grund eller forskarutbildning är det antagligen viktigt att vissa värden 

(deskriptiva datavärden) för indikatorer inom utbildning eller forskning är uppfyllda. 

För en företagsledare som vill sponsra en utbildning inom ett lärosäte är kanske 

kopplingen till industrin viktigare. Beroende på vilka krav på acceptabla nivåer för de 

olika indikatorerna användaren eller granskaren av rankningen har påverkas risken för 

negativa konsekvenser för honom/henne. 

Exemplet av Billaut et al handlade om betygsättning och beroende på vilka krav man 

som användare eller granskare av betygsättningen har på acceptabla nivåer för de olika 

indikatorerna (delbetygen) blir konsekvensen av icke-stödda effektiva alternativ31för 

detta exempel negativ eller inte. 

Om vi utgår från exemplet från tabell 12 samt antar att betyg/resultat under till exempel 

10 är underkänt (icke acceptabel nivå) blir konsekvensen av icke-stödda effektiva 

alternativ negativ. Det blir problematiskt att inte kunna rangordna alternativ C före 

varken A eller B (alternativ D är redan dominerat av C) eftersom såväl A som B har 

varsin delkurs med underkänt resultat medan alternativ C endast har delkurser med 

godkända resultat. Rimligtvis borde bägge delkurserna vara godkända för att få godkänt 

betyg på hela kursen och det uppfylls bara av alternativ C. C måste dock rangordnas 

efter antingen A eller B som bägge inte uppfyller kraven för att få godkänt på hela 

kursen, vilket blir orimligt. 

Om vi utgår från samma exempel men sänker gränsen för godkänt (acceptabel nivå) på 

en delkurs till 4 får vi däremot ett annat resultat. Det finns då inget som motiverar att 

det skulle vara negativt att inte kunna rangordna alternativ C före både A och B.  

Det negativa tycks inte vara fenomenet icke-stödda effektiva alternativ i sig utan icke-

stödda effektiva alternativ där alternativ med icke-acceptabla indikatorvärden (enligt en 

användare eller en granskare) måste rangordnas före alternativ med acceptabla 

indikatorvärden för alla indikatorer (aspekter).  

På vilket sätt kan nu icke-stödda effektiva alternativ ge konsekvenser som är negativa 

för THEWUR?  

I exemplet ovan tyckts det rimligt att utifrån betygen och miniminivåer för betyg på 

delkurser avgöra om fenomenet icke-stödda effektiva alternativ kan leda till en orimlig 

rangordning eller inte. För THEWUR är detta inte möjligt att göra. 

I metodavsnittet hos THEWUR ges inte tillgång till underliggande deskriptiva data för 

indikatorerna vilket åtminstone en del användare och granskare av THEWUR vill kunna 

bedöma. Användaren av THEWUR (eller en granskare) har således inte möjlighet att 

bedöma om ett alternativ som han/hon i något avseende betraktar som oacceptabelt 

(med avseende på deskriptiva data) ändå rankas högre än ett alternativ som ses som 

acceptabelt i alla avseenden. Det som återstår för användaren av THEWUR är att som 

                                                         

31 Vi illustrerar fenomenet med två indikatorer men icke-stödda effektiva alternativ kan även 

uppstå för fall med fler indikatorer och är därmed relevant för THEWUR med tanke på att 

THEWUR har 13 indikatorer. 
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Taylor och Braddock (2008, sid 258) föreslår, använda sig av rankningen på ett så 

välinformerat sätt som möjligt. Även om det inte är möjligt att titta på alla enskilda 

indikatorer (undantaget indikatorn citeringar samt inkomst från industrin) samt 

underliggande deskriptiva data kan användare eller granskare se till de huvudindikatorer 

som ligger till grund för rankningen och åtminstone se hur de olika lärosätena förhåller 

sig till varandra i detta avseende. 

3.5 Trovärdigheten hos THEWUR 

Låt oss, utifrån de resultat vi har kommit fram till genom att utreda några konsekvenser 

av val som ligger till grund för THEWUR, diskutera vilken betydelse de skulle kunna 

få för trovärdigheten hos THEWUR.  

Först konstateras att avsaknaden av deskriptiva data hos metodavsnittet hos THEWUR 

gör det svårt att uttala sig om trovärdigheten hos rankningen. 

Av de indikatorer som valts går vissa att se som mindre adekvata då de riskerar att mäta 

något annat än vad de är avsedda att göra. Hur man ser på denna risk bör påverka hur 

man ser på trovärdigheten för THEWUR eftersom om dessa indikatorerna faktiskt mäter 

något annat än vad de är avsedda att göra är det rimligt att det leder till att förtroendet 

för THEWUR påverkas i negativ riktning. 

Förutom avsaknaden av deskriptiva data gör även avsaknaden av vissa undersökningar 

det svårt att uttala sig om trovärdigheten. 

Flera undersökningar kring de bägge indikatorerna International-to-domestic-staff ratio 

och International-to-domestic-student ratio skulle kunna genomföras för att lättare 

kunna uttala sig om trovärdigheten. Exempelvis undersökningar om i vilken omfattning 

de internationella studenterna/akademikerna är en relativt homogen grupp eller globalt 

representerade för respektive lärosäte, i vilken mån de olika lärosätenas 

upptagningsområden präglas av en hög internationalisering eller av provinsiellt 

tänkande samt i vilken mån de internationella studenterna/akademikerna kommer i 

kontakt med övriga studenter/akademiker på de olika lärosätena. 

Likaså skulle en utredning för de två ryktesindikatorerna av ett eventuellt samband 

mellan icke-akademiska faktorer och bedömning av lärosäten hos erfarna akademiker 

ge ett svar på frågan hur starkt sambandet är mellan kvalité hos lärosäten och erfarna 

akademikers bedömning. Exempelvis skulle ett antal akademiker kunna få bedöma 

lärosäten utifrån publicerade verk där en grupp har anonyma verk medan en grupp har 

verk där det framgår vem författaren är samt vilket lärosäte som är representerat. Om 

de bägge gruppernas bedömning utifrån publicerade verk skiljer sig markant åt verkar 

det troligt att ryktesindikatorerna kan ses som mindre adekvata.  

En undersökning av sambandet mellan rykte och inkomst från industrin skulle kunna ge 

mer information huruvida indikatorn inkomst från industrin mäter det den är avsedd att 

göra eller är påverkad av rykten. Genom att undersöka hur avtalen är utformade, hur 

ryktet för lärosätet ifråga har sett ut senaste tiden och med intervjuer av de personer 

inom industrin som har kontakt med lärosätet ifråga skulle det gå att få en klarare bild 

av sambandet mellan inkomst från industrin och kvalitén hos lärosätet ifråga. 

För värdering vid normalisering visar våra resultat på att det i vissa fall finns en 

osäkerhet huruvida det är mest rimligt att anta att indikatorn/aspekten har en strängt 

växande nyttofunktion eller inte. I en del fall skulle det kanske vara rimligare att anta 

en växande nyttofunktion i stället för en strängt växande nyttofunktion. Detaljerade 

studier som mäter hur olika andelar internationella studenter/medarbetare påverkar det 

provinsiella tänkandet och hur olika ratio mellan lärare och studenter påverkar kvalitén 

hos undervisningen skulle underlätta att avgöra vilken nyttofunktion som är mest rimlig 

att anta för indikatorerna International-to-domestic-staff ratio, International-to-

domestic-student ratio samt Staff-to-student ratio. 
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Att byte av inbördes ordning av oförändrade alternativ är möjligt hos THEWUR är ett 

grundläggande metodproblem eftersom det innebär att den inbördes rangordningen 

mellan två alternativ inte bara beror på underliggande deskriptiva data och värderingen 

av dessa, utan även på vilka andra alternativ som ingår i rankningen. 

Hur påverkar det trovärdigheten? Å ena sidan ändras antagligen inte datavidden, 

medelvärdet och standardavvikelsen nämnvärt år från år och då skulle problemet inte 

ses som särskilt betydande. Å andra sidan är det utan tillgång till deskriptiva data hos 

THEWUR svårt att få fram hur betydelsefull denna problematik är. Det är även en 

intressant fråga i sammanhanget hur rangordningen hos THEWUR skulle vara om 

antalet lärosäten skulle vara antingen avsevärt färre eller avsevärt fler eftersom 

antagligen datavidden, medelvärdet och standardavvikelsen skulle kunna ändras då. Hur 

man ser på denna osäkerhet bör påverka förtroendet för rankningen. 

Till sist konstateras även en risk för negativa följder utifrån fenomenet icke-stödda 

effektiva alternativ som är en konsekvens av den kompensatoriska modell som följer av 

additiv aggregering. Då användaren/granskaren av rankningen inte har tillgång till 

underliggande deskriptiva data kan han/hon inte bedöma om ett alternativ som han/hon 

i något avseende betraktar som oacceptabelt ändå rankas högre än ett alternativ som är 

acceptabelt i alla avseenden. För användare/granskare med specifika krav i något 

avseende för alternativen inom rankningen är det en nackdel och borde påverka 

förtroendet på ett negativt sätt för dessa användare/granskare. 

Det går också att fråga sig varför inte THEWUR i sitt metodavsnitt presenterade 

deskriptiva data och utelämnade mer djupgående resonemang om varför de valde att 

skapa rankningen utifrån just sina val. Har det att göra med att a) det är hemligt, dvs 

THEWUR vill inte att andra ska kunna göra analyser utifrån de deskriptiva data de 

själva samlat in, b) att det är arbetskrävande undersökningar som krävs, c) att 

deskriptiva data och undersökningar skulle peka på ett svagt samband mellan 

indikatorer och lärosäteskvalité eller d) att THEWUR inte tänkt på att deras val skulle 

kunna ses problematiska i vissa fall? Vilket eller vilka svar man som användare eller 

granskare av rankningen väljer för denna fråga påverkar givetvis hur man ställer sig till 

trovärdigheten hos THEWUR.  

4 Förslag på fortsatt arbete 

För att någorlunda säkert kunna uttala sig om trovärdigheten hos THEWUR, som  

konstaterades i föregående avsnitt, krävs det tillgång till deskriptiva data från THEWUR 

samt att ett antal undersökningar genomförs.  

Förslag på fortsatt arbete är därmed att först ta fram deskriptiva data för de olika 

indikatorerna för de olika lärosätena som ingår hos THEWUR.  

Med tillgång till underliggande deskriptiva data kan användaren eller granskaren av 

rankningen bland annat bedöma om ett alternativ som han/hon i något avseende 

betraktar som oacceptabelt ändå rankas högre än ett alternativ som 

användaren/granskaren ser som acceptabel i alla avseenden.  

Vidare bör omständigheter som kan påverka synen på indikatorerna International-to-

domestic-staff ratio och International-to-domestic-student ratio, Reputation survey 

teaching, Reputation survey research och Industry income utredas. 

Det bör även utredas huruvida alla indikatorer bör ha en strängt växande nyttofunktion 

eller inte. 

Till sist bör det utredas i vilken mån datavidden, medelvärdet och standardavvikelsen 

för de olika indikatorerna har ändrats under åren och hur datavidden, medelvärdet och 

standardavvikelsen ändras vid färre respektive fler lärosäten ingåendes i rankningen. 
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Allt detta skulle leda till att det vore möjligt att uttala sig betydligt säkrare om 

trovärdigheten för THEWUR.  

5 Slutsatser 

Granskningen av metodologin hos Times Higher Education World University Rankings 

gjordes i flera steg.  

Först konstaterades att rankningen skapas utifrån åtminstone fyra olika val, nämligen 

val av indikatorer, val av kumulativ fördelningsfunktion via z-skalning som 

normaliseringsmetod, val av a priori/fasta viktkoefficienter samt val av en additiv 

aggregeringsmetod för sammanfattningsmåttet på lärosäteskvalité. 

Efter detta utreddes följder av valen som ur ett beslutsanalytiskt perspektiv skulle kunna 

ses som problematiska och vilken eventuell betydelse de skulle kunna få för 

trovärdigheten hos rankningen. 

För val av indikatorer konstaterades att ett antal indikatorer hos THEWUR skulle kunna 

ses som mindre adekvata att representera kvalitén hos lärosäten. Anledningen är att de 

i vissa fall skulle kunna sakna ett tydligt samband till lärosäteskvalité. 

För val av kumulativ fördelningsfunktion via z-skalning som normaliseringsmetod där 

de z-normaliserade värdena behandlas som nyttovärden blir konsekvensen för dessa 

indikatorer att deras nyttofunktioner förutsätts vara strängt växande. Det problematiska 

ligger i att det för vissa indikatorer hos THEWUR går att tänka sig fall då inte villkoren 

för en strängt växande nyttofunktion uppfylls. 

För val av a priori/fasta viktkoefficienter konstaterades att detta kan medföra en risk för 

att oförändrade alternativ byter plats med varandra på grund av att ett tredje alternativ 

ändras/införs. Att den inbördes rangordningen mellan två alternativ inte bara beror på 

underliggande deskriptiva data och värderingen av dessa, utan även på vilka andra 

alternativ som ingår i rankningen är ett grundläggande metodproblem. 

Till sist konstaterades även en risk för negativa följder utifrån fenomenet icke-stödda 

effektiva alternativ som är en konsekvens av den kompensatoriska modell som följer av 

additiv aggregering. Då användaren av rankningen inte har tillgång till underliggande 

deskriptiva data kan han/hon inte bedöma om ett alternativ som han/hon i något 

avseende betraktar som oacceptabelt ändå rankas högre än ett alternativ som han/hon 

betraktar som acceptabelt i alla avseenden. 

När det kommer till hur trovärdigheten hos THEWUR påverkas av ovan redovisade 

problematiska följder skulle de fortsatta studier som listats i avsnitt 4 underlätta en 

ståndpunkt. 

Som situationen är nu kan konstateras att det råder (a) en osäkerhet huruvida och i vilken 

mån vissa av indikatorerna kan ses som mindre adekvata, (b) en osäkerhet över om 

rimligaste nyttofunktion används för alla indikatorer samt (c) en osäkerhet om inbördes 

byte av oförändrade alternativ föreligger eller inte. 

Som en konsekvens av att byte av inbördes ordning av oförändrade alternativ är möjlig 

kan användare och granskare konstatera att den inbördes rangordningen mellan två 

alternativ inte bara beror på underliggande deskriptiva data och värderingen av dessa. 

Därtill går det inte att som enskild användare eller granskare av THEWUR bedöma om 

ett alternativ som han/hon i något avseende betraktar som oacceptabelt ändå rankas 

högre än ett alternativ som han/hon betraktar som acceptabelt i alla avseenden då 

tillgång till underliggande deskriptiva data saknas. 
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