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QS World University Rankings by Subject 2017 

Sju ämnen vid Umeå universitet finns med på topplistorna i QS World University Rankings by 

Subject 2017. Högst rankat vid universitetet är liksom föregående år konst och design, där Umeå 

universitet rankas bland världens 100 främsta. Näst högst kommer geografi som rankas bland 

världens 200 främsta. Ett ämne som tillkommit jämfört med förra året, men som fanns med på 

listan 2014, är psykologi, där Umeå rankas bland de 300 främsta. Även inom biologiska 

vetenskaper, medicin samt miljövetenskaper rankas Umeå universitet bland de 300 främsta, och i 

kemi ligger Umeå bland de 400 främsta.  

Jämfört med förra året har Umeå universitets placeringar försämrats i alla ämnen utom psykologi 

och miljövetenskaper. I konst och design, biologiska vetenskaper samt geografi rör det sig om en 

återgång till den placering som universitetet hade för ett par år sedan.  

Det här är sjunde året som QS World University Rankings by Subject genomförs. Totalt ingår i år 

46 ämnen. Antal rankade lärosäten i varje ämne varierar från 50 i ämnen som odontologi eller 

veterinärmedicin till 500 i ämnen som biologi, kemi och medicin. Bara de 50 högst rankade 

lärosätena ges individuella placeringar. Därefter grupperas lärosätena i grupper om 50. 

Umeå universitets placeringar under de år som ämnesrankingen genomförts framgår av 

nedanstående tabell. Observera att både antalet rankade lärosäten och rankingmetoden har 

ändrats över tid varför placeringarna ska jämföras med försiktighet. Instabiliteten i rankinglistor 

från år till år är generellt relativt stor, särskilt efter de 50-100 första på listan. 

Subject 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Art & Design 51-100 41 51-100     

Biological Sciences 201-250 151-200 201-250  151-200 151-200 151-200 

Medicine 251-300 201-250 201-250    151- 200 

Psychology 251-300 (>200) (>200) 151-200    

Chemistry 351-400 301-350 301-350     

Geography 151-200 101-150 101-150 151-200 151-200   

Environmental Sciences 251-300 251-300 251-300 151-200 151-200  151-200 

Education (>300) (>300) (>200)  151-200   

Sociology (>300) (>200) (>200) 151-200 151-200 151-200 151-200 

Tabell 1. Ämnen där Umeå universitet rankats i QS ämnesrankingar 2011-2017.  

Rankingen baseras dels på vetenskaplig produktion (citeringar per artikel samt s.k. h-index), dels 

på enkäter till lärare/forskare och arbetsgivare. Viktningen mellan de fyra kriterierna (akademisk 

renommé, renommé bland arbetsgivare, citeringar per artikel samt h-index) varierar mellan 

ämnena. Exempelvis utgörs citeringsindikatorerna hälften av rankingen inom medicin och 

biologiska vetenskaper, medan rankningen av konst och design görs enbart på grundval av 

renommé. Metodologin beskrivs här. 
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