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LEGG TIL et filter for å 
redusere antallet elementer 
i tabellen eller for å målrette 
mot en bestemt kildetype

VIS Highly Cited Papers (Ofte 
siterte artikler), Hot Papers 
(Populære artikler) eller begge 
deler

Din BRUKeRKOntO 
for tilgang til lagrede 
egendefinerte rapporter

ÅPNE lagrede 
egendefinerte rapporter

EKSPORTER data fra 
tabellen nedenfor

VIS de meste populære 
artiklene for hvert land

VELG hvilke indikatorer 
som skal vises i tabellen 

ANGI dokumentterskler

SORTER tabellen 
ved å klikke på en 
kolonneoverskrift

KLIKK på tallet under 
Top Papers for å se 
de populære og mest 
siterte artiklene i en 
dokumentliste

VIS Indicators 
(Indikatorer), Field 
Baselines (Feltgrunnlinjer) 
eller Citation Thresholds 
(Siteringsterskler)

ENDRE tabellen nedenfor 
for å vise Research Fields 
(Forskningsfelter), Authors 
(Forfattere), Institutions 
(Institusjoner), Journals 
(Tidsskrifter), Countries 
(Land) eller Research 
Fronts (Toppforskning)

TØM filtre eller LAGRE 
kriteriene dine som en 
egendefinert rapport



— dokumentliste 
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KLIKK på tallet 
for Times Cited 
(Antall siteringer) 
for å se et 
diagram over 
antall siteringer 
totalt

SPOR forskningen 
over tid

SORTER tabellen 
etter Citations 
(Siteringer), 
Publication Year 
(Publikasjonsår) 
eller Journal Title 
(Tidsskrifttittel)

KLIKK på 
artikkeltittelen 
for å åpne den 
fullstendige 
oppføringen i Web 
of Science™

VIS flere felt for 
hvert element i 
tabellen

EKSPORTER 
data fra tabellen 
nedenfor



— HVA eR inCites essentiAl sCienCe indiCAtoRs?
Essential Science Indicators (ESI) er en samling av statistikk og trenddata for vitenskapelige artikler, hentet fra Web of Science 
Core Collection-data.* Dette analyseverktøyet overvåker over 11 000 tidsskrifter over hele verden og registrerer indikatorer for 
publisering og siteringsantall for ulike artikler. Det rangerer forfattere, institusjoner, land og tidsskrifter innenfor 22 bestemte 
forskningsfelt basert på antall publiserte artikler, henviste siteringer og utførte siteringer. Dataene er for de siste 10 årene, og 
rangeringene og siteringsantallene oppdateres annenhver måned.

• Se forskningstall for de høyest rangerte institusjonene, landene, 
tidsskriftene, forfatterne og artiklene innenfor hvert av de  
22 forskningsfeltene i ESI.

• Sammenlign siteringsstatistikken til en artikkel med lignende artikler.

• Oppdag trender innen forskning og forskningsområder med økende 
popularitet innen natur- og samfunnsvitenskap.
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SITERINGSTERSKLER 
Se det laveste antallet 
siteringer som kreves for å bli 
rangert som en av de beste 
forfatterne, institusjonene, 
tidsskriftene, landene eller 
artiklene innenfor hvert av de 
22 forskningsfeltene i ESI

FELTGRUNNLINJER Grunnlinjer 
er forventede siteringstall 
per år for artikler innenfor 
et forskningsfelt. Du kan se 
grunnlinjer for Citation Rates 
(Siteringstall), Percentiles 
(Prosentiler) og Field Rankings 
(Feltrangeringer) (du finner mer 
informasjon i ordlisten)

*dataene er begrenset til tidsskrifter som er indeksert av thomson reuters. 
Bøker, bokkapitler eller artikler utgitt i tidsskrifter som ikke indekseres av 
thomson reuters, tas ikke med i beregningen hverken når det gjelder 
publiseringsantall eller siteringsantall. 
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— oRdliste
cItAtIOn RAtes (sIteRIngstAll)
Gjennomsnittlige siteringstall beregnes for hvert år i en 
tiårsperiode basert på siteringer fra publikasjonsåret 
til den nyeste oppdateringen (som utføres annenhver 
måned). Gjennomsnittstallene regnes ut ved å legge 
til siteringstallet for enkeltartikler og deretter dele på 
antallet artikler. Du kan også se et gjennomsnittstall for 
hele tiårsperioden under All Years (Alle år).

FIeld RAnKIngs (FeltRAngeRIngeR)
Feltrangeringer viser totalt antall artikler, totalt antall 
henviste siteringer, antall siteringer per artikkel og ofte 
siterte artikler innenfor hver felt.

PeRcentIles (PROsentIleR)
Dette angir en siteringsterskel som er lik eller høyere 
enn en bestemt andel av alle artiklene. Det brukes til å 
angi en bestemt andel av de høyest rangerte artiklene, 
sortert etter siteringsantall. Vi har valgt følgende nivåer 
for felt og år: 0,01 %, 0,1 %, 1,0 %, 10 %, 20 % og 50 %.

ReseARch FROnts (tOPPFORsKnIng)
En gruppe med ofte siterte artikler, kalt kjerneartikler, 
innenfor et spesialisert emne som angis av 
gruppeanalyse. Fordi artiklene ikke tilordnes til 
Toppforskning basert på artikkelkategoriene som brukes 
i Essential Science Indicators, tilbyr Toppforskning en 
alternativ klassifisering av ofte siterte artikler.

tOP PAPeRs (de mest POPUlæRe ARtIKlene)
• Highly Cited Papers (Ofte siterte artikler): de mest 

siterte artiklene de siste 10 årene innenfor  
22 forskningsfelt. Kriteriet er at artiklene skal være 
blant de 1 % mest populære etter felt og år, basert på 
det totale antallet siteringer.

• Hot Papers (Populære artikler): Artikler publisert 
de siste to årene som blir sitert nok ganger siden 
forrige oppdatering til å havne blant de 0,1 % 
mest populære artiklene sammenlignet med 
lignende artikler.

Få hjelP
Klikk på knappen Help (Hjelp) for å få detaljert hjelp om 
funksjoner samt detaljerte eksempler. 

Hold deg oppdatert om Essential Science Indicators på: 
ipscience.thomsonreuters.com/product/essential-science-
indicators/

Kontakt teknisk brukerstøtte for regionen din på: 
ipscience.thomsonreuters.com/support/

Kontakt utdanningsteamet på: 
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

For pågående nettbasert opplæring i opptak og direktesendt: 
ip-science.thomsonreuters.com/training/
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LAVESTE TERSKLER FOR AT EN KILDETyPE ELLER ARTIKKEL 
SKAL bLI INKLUDERT I ESSENTIAL ScIENcE INDIcATORS

siteringsprosentil dataene 
gjelder for X år

scIentIsts 
(FORsKeRe)

1 % 10

InstItUtIOns 
(InstItUsjOneR)

1 % 10

cOUntRIes (lAnd) 50 % 10

jOURnAls 
(tIdssKRIFteR)

50 % 10

hIghly cIted PAPeRs 
(OFte sIteRte 
ARtIKleR)

1 % 10

hOt PAPeRs 
(POPUlæRe ARtIKleR)

0,1 % 2


