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Shanghai-ranking (ARWU) 2019 

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) publicerar varje år en rankinglista över världens främsta 

universitet: Listan har det officiella namnet Academy Ranking of World Universities (ARWU), men 

kallas oftast bara Shanghai-rankingen1.   

ARWU utvärderar mer än 1800 universitet i världen men den allmänna topprankinglistan täcker 

de 1000 främsta. De 100 första är noggrant rangordnade medan de övriga 400 lärosäten är 

ordande i block; 101-150, 151-200, 201-300, 301-400, 401-500, 601-700, 701-800, 801-900 och 

901-1000. 

2019 års rankingresultat publicerades, 2019-08-15. Harvard University, Stanford University och 

University of Cambridge toppar listan, liksom tidigare år. Umeå universitet placerar sig i år i 

intervallet 401-500, vilket är samma position som år 2018, se figur nedan. 

 

Figur 1: Umeå universitets placering i Shanghai-rankingen år 2003-2019 

ARWU anger den exakta rangpositionen för de 100 främsta universiteten i världen. Med hjälp av 

de enskilda indikatorernas värden är det möjligt, att beräkna den exakta rangpositionen för alla 

lärosäten. Umeå universitet har fått tagit del av beräkningar som utförts vid Göteborgs universitet. 

 

1 http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html  
 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html
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Med den beräkningen kan man se att Umeå universitet gått från plats 443 år 2018 till 

plats 475 år 2019, figur 2. En försämring med 32 placeringar sedan 2018. 

I den nationella rankingen placerar sig Umeå universitet på plats tio-elva av 10 svenska bedömda 

lärosäten bland de internationellt 500 främsta. På första plats placerar sig Karolinska Institutet, 

följt av Uppsala universitet och Stockholms universitet. Handelshögskolan (572), Örebro 

universitet (893) och Luleå Tekniska universitet (911) tar sig in på rankinglistan bland de 1000 

främsta. 

 

 
 

Figur 2: Svenska universitets placering i Shanghai rankingen 2003-2018. Beräkningar utförda av Magnus 

Gunnarsson vid Göteborgs universitet.  

Shanghai-rankingen bedömer sex olika indikatorer (se tabell 1, sist i dokumentet). Indikatorerna 

kan grovt delas in i två grupper; utmärkelseindikatorer och bibliometriindikatorer. I 

utmärkelseindikatorer är Umeå universitets position oförändrad då inga Nobelpris eller Fields-

medaljer tilldelats forskare vid universitetet ännu. Vad gäller bibliometriindikatorerna N&S, PUB, 

PCP  är de relativt stabila mot tidigare år, figur 2. En stor förändring vad gäller Highly Cited 

Researchers (HiCi) inträffade förra året. Indikatorn beräknas på antal anställda som återfinns på 

Thomson Reuters lista över högciterade forskare2. Umeå universitet har i tidigare års ranking 

representerats av en forskare, Göran Sandberg (Plant & Animal Science). På listan som årets 

ranking baserar sig på finns dock ingen forskare från Umeå med.  

 

 

 
2 http://www.highlycited.com/   
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Figur 2: Umeå universitets indikator värden år 2013-2019. 

Slutsatsen i år blir liksom tidigare år, förutom att i allmänhet försöka publicera mer, och gärna i 

Nature och Science, är det möjligen HiCi som kan gå att påverka, genom bl.a. strategiska 

rekryteringar av högciterade forskare.  

 

Umeå universitets förändrade placering säger också en del om rankingar och tillförlitlighet. En 

förändring med hundra placeringar kan hänga på enstaka forskare. 
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Tabell 1: Definition av indikatorer 


	Shanghai-ranking (ARWU) 2019

