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1 Sammanfattning 

I denna rapport presenteras resultaten från projektet ”Fördjupande studie av KTH:s 
publikationskultur med högre citering som mål”. Projektet presenteras kort i det inledande 
kapitlet och därpå följer en genomgång av hur KTH:s vetenskapliga publicering ser ut. Sedan 
behandlas det genomslag som KTH:s forskningspublikationer får, mätt med citeringar. 
Jämförelser har gjorts med andra universitet, inom teknik och naturvetenskap, framförallt 
genom att en bibliometrisk benchmarkingstudie genomförts vilken inkluderat 20 andra 
tekniska universitet. 

Majoriteten av KTH:s publicering utgörs av artiklar i tidskrifter och konferensbidrag. En hög 
andel konferensbidrag är typisk för universitet med teknikvetenskaplig inriktning och detta 
gäller även för KTH. Konferensbidrag utesluts ofta i bibliometriska analyser och täcks i 
mindre utsträckning av bibliometriska databaser som används i utvärderingar och i 
rankingar.  

I jämförelse med andra universitet inom teknik- och naturvetenskap utmärker sig dock inte 
KTH som helhet vad gäller förhållandet mellan andelen artiklar och konferensbidrag. KTH 
utgör inte ett avvikande fall i förhållande till andra universitet avseende fördelningen mellan 
dessa publikationstyper. Skillnaderna är dock stora inom KTH i detta avseende och några 
ämnesområden utmärker sig genom att ha en hög andel publicering i konferensbidrag, det 
gäller inom informations- och kommunikationsteknik, energiteknik, elektronik, industriell 
teknik och management samt datavetenskap.  

Också i fråga om ämnesprofil, baserat på publikationer, ser vi inte att KTH avviker i 
jämförelse med andra tekniska universitet med liknande ämnesinriktning. KTH publicerar i 
jämförelse med andra universitet en relativt stor andel publikationer inom materialvetenskap 
och en relativt liten andel inom Computer Science.  

KTH:s citeringsgrad är genomgående relativt låg och det går inte att identifiera något enstaka 
ämne som förklaring till KTH:s förhållandevis låga placeringar i olika bibliometriska studier 
och rankningar.  

Citeringsmässigt placerar sig KTH högre då heltalsräkning tillämpas än då fraktionsviktning 
tillämpas (viktning utifrån varje lärosätes andel av publikationerna). I benchmarkingen 
placerade sig KTH på 13:e plats av de 20 universiteten vid heltalsräkning och på 17:e plats vid 
fraktionsviktad räkning. Detta beror på att KTH har ett relativt högt citeringsgenomslag för 
publikationer samförfattade av många författare (fler än 100) inom framförallt fysik. 

Ser man till fältnormerad och fraktionsviktad citeringsgrad har KTH de högsta värdena inom 
Chemical Engineering, Electrical Engineering och Chemistry. I jämförelse med andra 
universitet placerar sig KTH högst inom Chemical Engineering (11) och Electrical 
Engineering (7) medan placeringen inom Chemistry inte blir högre än 14:e plats eftersom 
även jämförelseuniversiteten har höga värden inom detta område. Lägst är placeringarna för 
den fraktionsviktade statistiken inom Computer Science, Material Science, Mathematics och 
Physics. Resultaten är likartade då man ser till andelen högciterade publikationer, men ser 
man till citeringsgraden för de tidskrifter där KTH:s forskare har publicerat sig är KTH:s 
placering något högre.  

De lärosäten som har högst citeringsvärden i studien kännetecknas av höga värden för såväl 
internationellt samförfattade publikationer som för publikationer som endast är affilierade 
till organisationer i det egna landet. För KTH är däremot skillnaden stor mellan dessa 
kategorier och de nationella publikationerna citeras i betydligt lägre utsträckning än de 
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internationella. Vid jämförelse mellan KTH och DTU är skillnaden stor i detta avseende då 
DTU får mycket höga citeringsvärden för både internationella och nationella publikationer.  

Vilken koppling finns mellan citeringar och forskningens kvalitet? Denna fråga diskuteras i 
det avslutande kapitlet. Forskning har visat att höga värden för citeringsindikatorer är en 
indikation på forskning av hög kvalitet (enligt bedömning av andra forskare) men att låga 
värden inte nödvändigtvis indikerar det motsatta. Citeringssiffror behöver således tolkas med 
försiktighet.  

I det avslutande kapitlet diskuteras den vetenskapliga publiceringens förändringar samt 
publiceringsstrategier anpassade utifrån förändringar och det publiceringslandskap som vi 
idag befinner oss i. Publiceringsstrategier har en begränsad påverkan på citeringsgraden men 
är ett sätt att få ökad spridning, användning och genomslag av forskningen, och i 
förlängningen fler citeringar. Andra faktorer som påverkar citeringsgraden är forskningens 
struktur och villkor, vilket bland annat påverkas av styrning och finansiering och 
forskningens innehållsliga kvalitet samt kvalitet på framställningen av forskningsresultaten i 
form av publikationer.  

Rekommendationer till publiceringsstrategier görs avslutningsvis i 21 punkter som rör 
planeringen av forskningsresultatens publicering, val av publiceringskanal, samarbete och 
kommunikation samt fritt tillgängliggörande av publikationer.  
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2 Inledning 

Denna rapport är en avrapportering av projektet ”Fördjupande studie av KTH:s 
publikationskultur med högre citering som mål” beslutat av vicerektor för forskning Björn 
Birgisson. Per-Anders Östling (projektledare, KTH:s förvaltning, Planerings- och 
utredningsavdelningen), Peter Sjögårde, Per Ahlgren och Staffan Karlsson (samtliga vid ECE-
skolan, Publiceringens infrastruktur) har arbetat i projektet som har omfattat flera olika 
frågeställningar om KTH:s publicering. Huvudsyftet har varit att genomlysa KTH:s 
publicering för att skapa ett underlag för framåtriktat arbete med högre genomslag av KTH:s 
publicering som mål. Projektet har även haft som mål att vidareutveckla användningen av 
bibliometri på KTH som ett verktyg att identifiera styrkor och svagheter hos KTH:s 
publicering och därmed för att vara ett stöd för strategisk publicering.  

Det är viktigt att ha i åtanke vad de bibliometriska metoderna kan mäta och därmed också de 
begränsningar som finns då bibliometri används för att studera forskning. Publikationer, 
eller mer exakt bibliografisk information om publikationer, utgör grunden för bibliometriska 
analyser. Styrkan hos de bibliometriska metoderna ligger i att på ett relativt objektivt sätt 
kunna se större mönster, förändringar över tid och identifiera styrkor och svagheter hos de 
objekt som studeras. Den forskning som bedrivs och som inte i första hand resulterar i 
vetenskapliga publikationer är dock inte synlig i bibliometriska analyser. Då citeringar 
används för att mäta genomslag inkluderas endast sådana publikationer som ingår i den 
publikations/citeringsdatabas som används för analysen. Dessa täcker framförallt peer-
reviewgranskade tidskriftsartiklar. Konferensbidrag täcks i begränsad omfattning medan 
andra publikationstyper såsom böcker och kapitel i böcker är representerade i mycket låg 
utsträckning. Bibliometrin har i regel större validitet för studier av grundforskning vars 
publikationer i större utsträckning vänder sig till andra forskare än tillämpad forskning 
vilken även vänder sig till läsare utanför forskarsamhället.  

Denna rapport beskriver och diskuterar KTH:s forskning och genomslag av denna ur ett 
bibliometriskt perspektiv, vilket innebär att det finns andra aspekter av forskningen som inte 
syns i denna genomlysning. Avsikten är inte att här skapa en helhetsbild av forskningen på 
KTH utan att genomlysa den publiceringsverksamhet som finns på lärosätet och de styrkor 
och svagheter som publikationerna har. Kvalitet i forskningen är ett komplicerat begrepp 
som inte låter sig mätas på något enkelt sätt. Citeringar är ett mått på hur mycket andra 
forskare hänvisar till forskningen på KTH och därmed är det ett sätt att mäta det genomslag 
som forskningen på KTH har i det övriga forskarsamhället. Det finns en koppling mellan 
citeringar och kvalitet på forskningen då forskning av hög kvalitet i regel har ett större 
genomslag än forskning av lägre kvalitet. Det finns dock forskning som av olika anledningar 
kan anses som högkvalitativ men som inte har ett genomslag som kan mätas med citeringar. 
Exempelvis kan detta gälla forskning som har stor nytta för samhället men mindre 
genomslag inom forskarsamhället, forskningsområden där de bibliometriska databaserna har 
låg täckning av publiceringen eller forskning vars betydelse och genomslag ligger långt fram i 
tiden. På KTH bedrivs forskning inom flera områden som har relativt låg täckningsgrad i 
bibliometriska databaser. Det bedrivs även tillämpad forskning med stor samhällsrelevans på 
KTH. Citeringsindikatorer bör därför tolkas med försiktighet och andra aspekter bör vägas in 
för att få en helhetsbild av forskningen. 

Utgångspunkten i detta projekt har varit att ta vara på styrkorna hos de bibliometriska 
metoderna för att skapa en bild av KTH:s forskning ur detta perspektiv samtidigt som 
projektet är en del av ett utvecklande arbete av användningen av bibliometri på KTH, där 
bibliometrins svagheter och skillnader mellan forskningsområden behöver tas i beaktande.  
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2.1 Underlag och delrapporter 

Efter sammanfattning och inledning behandlar rapporten olika delar av de aspekter som 
projektet omfattat. Först kommer ett beskrivande avsnitt av KTH:s publicering. Därefter 
följer ett avsnitt om KTH:s genomslag mätt med citeringar och där KTH även jämförs med 
20 tekniska universitet inom teknikområdet. Den bibliometriska metoden som 
utvärderingsredskap av KTH:s publicering diskuteras under följande rubrik och därpå 
diskuteras hur bibliometri kan användas på KTH för att utvärdera, skapa incitament och 
stödja publicering med målsättningen att öka genomslaget av KTH:s forskning. 
Rekommendationer till publiceringsstrategier läggs slutligen fram i det avslutande kapitlet.   

Eftersom projektet innefattar olika typer av frågeställningar har separata rapporter 
sammanställts som behandlar olika aspekter av KTH:s publikationers genomslag. Alla 
rapporter redovisas inte i sin helhet i denna rapport, resultat från rapporterna används 
istället i varierande omfattning för att försöka besvara de frågeställningar som projektet 
huvudsakligen behandlar. Även tidigare studier av KTH:s publicering såsom RAE2012 och 
KTH:s indikatorrapport används i denna rapport. De rapporter som framställts är listade 
nedan. Viktigt att tänka på är att det kan finnas metodologiska skillnader mellan framtagen 
statistik i de olika rapporterna och att siffrorna därför inte är direkt jämförbara mellan dessa. 
De bör istället tolkas i sitt sammanhang och utifrån de frågeställningar som föreligger i 
respektive rapport.  

2.1.1 Delrapporter inom projektet 

1. Bibliometriska indikatorer för KTH 2007-2011 

2. Bibliometrisk benchmarking av KTH: KTH jämfört med 20 tekniska universitet i 

världen 

3. Jämförelse mellan Scopus Web of Science och Google Scholar: En fallstudie av en 

Unit of Assessment i RAE2012 

4. Jämförelse mellan Scopus och Web of Science för utvärdering av KTH:s publicering 

5. Bibliometrisk talangjakt: En metod för att identifiera nydisputerade forskare som kan 

antas ha lovande framtidsutsikter 

2.1.2 Övriga underlag 

 KTH RAE2012.  

 KTH indikatorrapport 2014.   
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3 KTH:s publiceringskultur 

Publiceringsmönster har betydelse för utfallet av bibliometriska analyser. Framförallt är det 
vetenskapliga artiklar och översiktsartiklar (reviews) som beaktas i rankingar och i 
utvärderingar. En del ämnesområden publicerar nästan uteslutande sina forskningsresultat 
som artiklar i vetenskapligt granskade tidskrifter medan andra områden i varierande grad 
publicerar sina resultat i andra publikationstyper och i andra publiceringskanaler, framförallt 
konferensbidrag, böcker, kapitel i böcker och rapporter. Ett universitets 
ämnessammansättning kan därför ha betydelse för utfallet av bibliometriska analyser då 
denna påverkar i vilken grad som publikationerna inkluderas i analyserna och även i vilken 
grad som de dokument som citerar universitets publikationer är representerade i 
citeringsdatabaserna. 

Samma publikationstyp kan även ha olika funktioner inom olika ämnesområden, till exempel 
så sker den primära publiceringen inom vissa områden i peer review-granskade 
konferensproceedings som kan ha hög status inom området, medan andra områden primärt 
publicerar sina resultat i peer reveiw-granskade tidskrifter och konferensbidrag utgör en 
kompletterande del av forskningskommunikationen och har inom dessa områden lägre 
status. 

3.1 KTH:s publicering per publikationstyp 

KTH publicerar framförallt artiklar i vetenskapligt granskade tidskrifter och konferensbidrag. 
Även rapporter, böcker och kapitel i böcker är relativt vanliga publiceringsformer. 
Publiceringen av olika publikationstyper har varit stabil från 2004 till 2011 (Figur 1). Andelen 
artiklar ser ut att ha minskat något men det kan också vara en konsekvens av ökad 
registrering av andra publikationstyper i DiVA under senare år.  

Figur 1: Publikationstyper i RAE2012. Publiceringsår 2004-2011.  
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RAE2012 visade dock på stora skillnader i publiceringsmönster mellan olika ämnesområden 
på KTH. Några forskargrupper publicerar framförallt artiklar i tidskrifter, detta gäller inom 
matematik, fysik, materialvetenskap och kemi (se Tabell 1). Inom andra ämnesområden 
publiceras även en hög andel konferensbidrag, bland annat inom informations- och 
kommunikationsteknik, energiteknik, elektronik, industriell teknik och management samt 
datavetenskap. Inom ytterligare en grupp av ämnen är publiceringen spridd mellan olika 
publikationstyper. Detta gäller framförallt inom arkitektur och samhällsbyggnad där många 
forskargrupper publicerar artiklar, konferensbidrag, böcker, kapitel i böcker och rapporter i 
varierande utsträckning.  

Tillämpade vetenskaper publicerar ofta en högre andel konferensbidrag än motsvarande 
teoretiska ämnesområden som publicerar en högre andel artiklar, exempelvis så publicerade 
UoA 2.2 - Communication - Services and Infrastructures 70 procent konferensbidrag mellan 
2004 och 2011 medan 3.2 Theoretical Physics endast publicerade sju procent 
konferensbidrag. Tabell 1 visar andelen publikationer av olika publikationstyper för de 47 
Units of Assessments som ingick i KTH RAE2012.  
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Tabell 1: Andel publikationer av samtliga publikationstyper i RAE2012 per Unit of Assessment.  

Unit of Assessment Article in 
journal 

Article, 
review 

Book Book 
Review 

Chapter in 
book 

Collection/
Anthology 

(editor) 

Conference 
Paper 

Conference 
Proceedings 

(editor) 

Doctoral 
Thesis 

Licentiate 
Thesis 

Patent Report Total 

1.1 - Mathematics 87% 0% 1% 0% 2% 0% 5% 2% 1% 0% 0% 0% 100% 

1.2 - Mathematical Statistics 81% 0% 3% 5% 1% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 2% 100% 

1.3 - Optimization and Systems Theory 43% 0% 0% 0% 1% 1% 34% 1% 0% 0% 0% 18% 100% 

1.4 - Numerical Analysis 60% 1% 2% 0% 4% 0% 21% 0% 1% 3% 0% 5% 100% 

2.1 - Information Processing, Networking and 

Control 

26% 0% 0% 0% 2% 0% 68% 0% 1% 1% 1% 1% 100% 

2.2 - Communication - Services and 

Infrastructures 

22% 0% 1% 0% 3% 0% 70% 0% 1% 1% 1% 1% 100% 

3.1 - Experimental Physics 87% 1% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 1% 0% 0% 100% 

3.2 - Theoretical Physics 88% 1% 0% 0% 0% 0% 7% 1% 1% 2% 0% 0% 100% 

4.1 - Applied Physics and Medical Imaging 63% 1% 0% 0% 1% 0% 30% 0% 1% 0% 4% 0% 100% 

4.2 - Medical Technology 54% 1% 0% 0% 2% 2% 34% 0% 3% 0% 1% 3% 100% 

4.3 - Materials Physics 85% 1% 0% 0% 0% 0% 12% 0% 1% 1% 0% 0% 100% 

4.4 - Optics and Photonics 65% 1% 0% 0% 1% 0% 32% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

5.1 - Nuclear Power Safety, Reactor Physics & 

Reactor Technology 

49% 1% 1% 0% 0% 0% 42% 0% 1% 2% 1% 3% 100% 

5.2 - Electrical Power Engineering 45% 0% 1% 0% 2% 0% 46% 0% 1% 2% 0% 3% 100% 

5.3 - Fusion and Space Plasma Physics 74% 1% 0% 0% 0% 0% 22% 1% 0% 1% 0% 1% 100% 

5.4 - Energy Transformation 44% 0% 0% 0% 2% 0% 41% 3% 1% 1% 0% 6% 100% 

6.1 - Microsystems Technology (MEMS) 27% 1% 0% 0% 1% 0% 67% 0% 2% 0% 3% 0% 100% 

6.2 - Integrated Devices & Circuits 67% 0% 0% 0% 1% 0% 30% 0% 1% 0% 1% 0% 100% 

6.3 - Embedded Electronics and Computer 

Systems 

16% 0% 0% 0% 2% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 1% 100% 

7.1 - Vehicle Engineering 38% 1% 0% 0% 1% 0% 49% 1% 2% 3% 0% 5% 100% 

7.2 - Solid Mechanics 67% 2% 0% 0% 2% 0% 19% 0% 1% 3% 1% 4% 100% 

7.3 - Fluid Mechanics 51% 0% 0% 0% 1% 0% 37% 0% 2% 4% 0% 6% 100% 

7.4 - Mechanics-Biomechanics 62% 2% 0% 0% 0% 0% 30% 2% 0% 4% 0% 1% 100% 

8.1 - Industrial Product Development 24% 0% 0% 0% 6% 0% 53% 2% 2% 2% 2% 7% 100% 

8.2 - Production Engineering 18% 1% 0% 0% 3% 0% 71% 0% 2% 5% 0% 1% 100% 
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Unit of Assessment Article in 
journal 

Article, 
review 

Book Book 
Review 

Chapter in 
book 

Collection/
Anthology 

(editor) 

Conference 
Paper 

Conference 
Proceedings 

(editor) 

Doctoral 
Thesis 

Licentiate 
Thesis 

Patent Report Total 

8.3 - Health (Ergonomics; Health & Building) 42% 0% 1% 0% 14% 1% 24% 0% 2% 0% 0% 16% 100% 
8.4 - Industrial Economics and Management 25% 0% 4% 1% 17% 2% 29% 0% 1% 0% 0% 20% 100% 
9.1 - Chemistry 90% 2% 0% 0% 2% 0% 4% 0% 1% 1% 1% 1% 100% 
9.2 - Chemical Engineering 70% 1% 0% 0% 1% 0% 23% 0% 1% 1% 1% 1% 100% 
9.3 - Fiber and Polymer Technology 75% 2% 0% 0% 2% 1% 15% 0% 2% 3% 1% 0% 100% 
9.4 - Theoretical Chemistry 95% 2% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
9.5 - Materials Science and Engineering 89% 1% 0% 0% 1% 0% 7% 0% 1% 0% 0% 2% 100% 
10.1 - Medical Biotechnology 88% 6% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 2% 0% 100% 
10.2 - Industrial Biotechnology 65% 3% 0% 1% 1% 0% 24% 0% 2% 2% 1% 1% 100% 
10.3 - Proteomics 82% 6% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 3% 0% 2% 0% 100% 
10.4 - Materials Biotechnology 85% 3% 0% 0% 3% 0% 4% 0% 2% 1% 0% 0% 100% 
11.1 - Civil and Architectural Engineering 36% 0% 1% 0% 1% 1% 42% 1% 1% 3% 0% 16% 100% 
11.2 - Land and Water Resources 52% 1% 2% 0% 8% 0% 30% 0% 1% 2% 0% 5% 100% 
11.3 - Transport Science 26% 0% 1% 0% 5% 0% 50% 0% 2% 1% 0% 16% 100% 
12.1 - Architecture 39% 0% 2% 2% 23% 2% 21% 1% 1% 1% 0% 7% 100% 
12.2 - Real Estate and Construction 
Management 

36% 0% 6% 0% 20% 0% 11% 0% 1% 1% 0% 24% 100% 

12.3 - Philosophy and History of Technology 45% 1% 3% 9% 19% 2% 13% 0% 1% 0% 0% 7% 100% 
12.4 - Urban Planning and the Built 
Environment 

37% 0% 2% 2% 12% 2% 24% 0% 2% 1% 0% 18% 100% 

12.5 - Industrial Ecology 27% 1% 1% 0% 11% 2% 44% 1% 1% 1% 0% 13% 100% 
13.1 - Theoretical Computer Science 26% 0% 0% 0% 2% 0% 65% 0% 1% 1% 1% 3% 100% 
13.2 - Applied Computer Science 31% 1% 0% 0% 5% 0% 60% 0% 2% 0% 0% 1% 100% 
13.3 - Mediated Communications 24% 0% 3% 3% 9% 1% 52% 1% 1% 0% 0% 4% 100% 
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3.2 Konferensbidrag och bibliometri 

I RAE framkom tydligt att en stor del av KTH:s vetenskapliga publicering äger rum i olika 
typer av konferensbidrag, de utgjorde ca 34 procent av samtliga publikationer från 2011 i 
RAE2012, att jämföra med artiklar som utgjorde ca 47 procent av publikationerna.  

Konferensbidrag täcks i mindre grad än artiklar av de internationella ämnesövergripande 
databaserna Web of Science (WoS) och Scopus, vilka används för bibliometrisk utvärdering 
på nationell nivå i rankingar och även lokalt på KTH, där WoS används. Det är dessutom 
vanligt att man i bibliometriska analyser utesluter konferensbidrag. Scopus har en högre 
täckning av konferensbidrag, 72 procent av konferensbidragen publicerade 2007-2012 är 
registrerade i Scopus, i jämförelse med WoS som endast täcker ca 29 procent.1 
Täckningsgraden av konferensbidrag skall jämföras med en täckningsgrad av artiklar på 
omkring 89 procent i WoS och 88 procent i Scopus. 

Konferensbidrag har färre matchade citeringar än artiklar (Figur 2). I WoS får KTH-artiklar 
från 2009-2011 7,9 citeringar i genomsnitt medan konferensbidrag bara 0,4,2 motsvarande 
siffror för Scopus är 8,6 respektive 1,0 citeringar. En del av skillnaden kan bero på den lägre 
täckningsgraden av konferensbidrag i databaserna och svårigheter att matcha referenser mot 
de objekt som de refererar till. Oavsett om artiklar får fler citeringar eller om detta delvis 
beror på täckningsgrad och metodproblematik får det konsekvenser för bibliometriska 
analyser. 

Figur 2: Citeringar i Web of Science och Scopus till artiklar och konferensbidrag affilierade till KTH, 
2009-2011.  

 

 

Vid fältnormering jämförs dock publikationer med andra publikationer av samma 
publikationstyp. Konferensbidrag har hittills inte utgjort grund för den fältnormerade 
citeringsgraden på KTH. Det är vanligt att konferensbidrag utesluts från citeringsstatistiken i 

                                                        

1 Skillnader mellan Web of Science och Scopus diskuteras i rapporten Jämförelse mellan Scopus och 

Web of Science för utvärdering av KTH:s publicering. 
2 Mättidpunkt april 2013.  
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internationella jämförelser och rankingar, exempelvis i Leiden CWTS Ranking och THE 
World University Rankings.  

KTH har en högre fältnormerad citeringsgrad i Scopus (konferensbidrag inkluderat), 1,60 för 
2009-2010, än i WoS (konferensindex exkluderad), 1,45 för samma period, vilket kan ha flera 
orsaker. Eftersom Scopus indexerar fler tidskrifter och proceedings täcker databasen fler 
lågciterade källor som påverkar de jämförelsetal som används i beräkningen av den 
fältnormerade citeringsgraden. Detta ökar skevheten i fördelningen vilket medför högre 
citeringsgrad för de universitet som i låg utsträckning publicerar i dessa lågciterade källor. 
Det kan vara en anledning till att KTH:s fältnormerade citeringsvärden är högre i Scopus än i 
WoS. Den större täckningen av KTH:s publikationer, framförallt konferensbidrag, och då 
sannolikt även av publikationer som citerar KTH-publikationer kan också bidra till en högre 
citeringsgrad. Dock är antalet citeringar per konferensbidrag mycket lågt även i Scopus. 
Huruvida det högre antalet indexerade konferensbidrag påverkar medelvärdet för den 
fältnormerade citeringsgraden positivt eller negativt vet vi därför inte.3 

3.3 KTH:s publiceringsprofil i jämförelse med andra universitet inom 

teknikvetenskap 

Skiljer sig KTH:s publiceringsmönster i jämförelse med andra teknikvetenskapliga 
universitet? I den benchmarkingstudie som gjorts inom ramarna för projektet jämfördes 
KTH:s publicering med 20 andra universitet. Jämförelsen begränsades till 
teknikvetenskapliga forskningspublikationer.4 I denna jämförelse har KTH en relativt normal 
ämnesprofil som inte utmärker sig i jämförelse med övriga universitet. Tittar vi på hur 
andelen konferensbidrag i WoS i jämförelse med artiklar och reviewartiklar placerar sig KTH 
ungefär i mitten, dvs. inte heller här har KTH ett publiceringsmönster som skiljer sig markant 
från andra jämförbara lärosäten inom det teknikvetenskapliga området. För KTH som helhet 
förklaras alltså inte skillnader i genomslag av ämnessammansättning eller andelen 
publicering som sker i konferensproceedings. 

                                                        

3 Det är även osäkert huruvida kvaliteten av indexeringen av konferensbidrag i WoS och Scopus är 

tillräcklig för att basera bibliometriska analyser på. Låga citeringsvärden och bristande kvalitet av den 

bibliografiska informationen i databaserna är anledningen till att konferensbidrag utesluts från många 

analyser. 
4 Den så kallade HEEACT-klassificeringen av ämnen NTU-rankingen har använts för att göra 

avgränsningen teknikvetenskapliga forskningspublikationer. För mer utförlig beskrivning se 

Bibliometrisk benchmarking av KTH: KTH jämfört med 20 tekniska universitet i världen. 
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Figur 3. Fördelning av universitetens publikationer på publikationstyper (article, proceeding och 
review). Begränsat till teknikvetenskapliga ämnen enligt HEEACT:s ämnesindelning. Ej viktad 
summering till vänster och viktad summering till höger. 

 

Figur 4: Ämnesprofil. Begränsat till teknikvetenskapliga ämnen enligt HEEACT:s ämnesindelning. Ej 
viktad summering till vänster och viktad summering till höger. 

 

0% 50% 100%

Georgia Tech
TUM

NTNU
Delft

RWTH Aachen
Eindhoven

Aalto
Tsinghua

DTU
EPFL

KIT
MIT
KTH

KAIST
Chalmers

Caltech
Tokyo Tech

ETH
Imperial Coll

Warwick
EP Paris

Article
Proceeding
Review

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TUM
Georgia Tech

Delft
NTNU

RWTH Aachen
Eindhoven

KIT
Aalto

Caltech
MIT

EPFL
KTH

Tsinghua
DTU

Chalmers
KAIST

ETH
Tokyo Tech

Imperial Coll
Warwick
EP Paris

0% 50% 100%

Warwick
TUM

Tsinghua
Tokyo Tech

RWTH Aachen
NTNU

MIT
KTH
KIT

KAIST
Imperial Coll

Georgia Tech
ETH

EPFL
EP Paris

Eindhoven
DTU

Delft
Chalmers

Caltech
Aalto

0% 50% 100%

Chemical Engineering

Civil Engineering

Computer Science

Electrical Engineering

Materials Science

Mechanical Engineering

Chemistry

Mathematics

Physics



 

 14 

4 KTH:s genomslag ur bibliometriskt perspektiv 

Fältnormerade citeringsvärden varierar mellan olika studier beroende på hur de är 
beräknade. Det kan därför vara svårt att jämföra en studie med en annan. Mer fruktbart är 
därför att jämföra värden inom samma studie, exempelvis mellan universitet, mellan 
ämnesområden eller över tid. Detta avsnitt kommer att referera till flera studier där KTH:s 
citeringsvärden varierar beroende på de metodskillnader som föreligger. KTH får i regel lägre 
relativa värden då fraktionering tillämpas, dvs. då KTH:s värden endast baseras på den andel 
av en artikel som kan tillskrivas KTH, än då fraktionering inte tillämpas, dvs. då hela 
publikationen tillskrivs KTH oavsett antalet författare från andra lärosäten (hel räkning). 
Vidare får KTH lägre normerade (dvs. relativa) värden då självciteringar exkluderas och högre 
normerade värden då citeringar från konferenspublikationer räknas med.  

Tabell 2: Ranking och fältnormerad citeringsgrad i CWTS Leiden Ranking 2014. Rankingen baseras på 
publiceringsåren 2009-2012, fraktionerad räkning.5 

Ranking Universitet Land Antal publ. Fältnormerad 
citeringsgrad 

Top10% 

2 MIT United States 9149 2.05 25.2% 

3 Caltech United States 5072 1.96 22.3% 

17 EPFL Switzerland 4616 1.58 17.7% 

28 ETH Switzerland 7763 1.47 17.5% 

32 Imperial College United Kingdom 10063 1.43 16.8% 

53 Georgia Tech United States 5997 1.33 15.1% 

58 DTU Denmark 4180 1.32 14.1% 

72 TUM Germany 5733 1.29 14.2% 

83 Eindhoven Netherlands 3081 1.26 13.5% 

98 Warwick United Kingdom 3249 1.23 13.9% 

141 Delft Netherlands 4087 1.16 12.3% 

150 École Polytech France 1513 1.16 11.9% 

209 Karlsruhe Germany 3769 1.09 11.1% 

219 RWTH Aachen Germany 4356 1.08 11.1% 

271 Aalto Finland 2443 1.03 9.6% 

270 Tsinghua China 9713 1.03 10.6% 

281 KAIST South Korea 4791 1.02 10.3% 

327 NTNU Norway 3659 0.99 9.8% 

343 Chalmers Sweden 2173 0.98 10.0% 

358 KTH Sweden 3510 0.97 9.5% 

624 Tokyo Inst Technol Japan 4791 0.73 6.5% 

 

 

4.1 KTH i bibliometriska rankingar 

I CWTS Leiden Ranking 2014 placerar sig KTH på plats 358 baserat på fältnormerad 
citeringsgrad och publiceringsåren 2009-2012. Värdet för KTH är beräknat till 0,97 vilket 

                                                        

5 CWTS Leiden ranking 2014 - http://www.leidenranking.com/ranking/2014  

http://www.leidenranking.com/ranking/2014
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ligger strax under världsgenomsnittet, dvs. 1. Att det absoluta värdet är lägre än i många 
andra studier beror dels på att fraktionering tillämpas och dels på att rankingen utesluter 
professionsinriktade tidskriter, populärvetenskapliga tidskrifter, tidskrifter som inte 
publicerar på engelska och tidskrifter som inte har ett internationellt fokus. Vid hel räkning 
och inkludering av samtliga tidskrifter i WoS hade KTH ett värde på 1,28 i 2013 års CWTS 
Leiden Ranking6, vilket ligger närmare andra studier som gjorts på KTH:s citeringsgrad.  

Vid en jämförelse av den fältnormerade citeringsgraden med 20 andra universitet inom 
teknik och naturvetenskap placerar sig KTH efter bland annat DTU, Aalto och NTNU (Tabell 
2). KTH får liknande placering om man ser till andelen publikationer som är bland de tio 
procent mest citerade inom respektive ämneskategori (plats 363). Det kan konstateras att 
KTH har relativt låg placering vad gäller citeringsindikatorer i CWTS Leiden Ranking såväl 
som i andra rankingar.7 

4.2 Genomslag per ämneskategori i Web of Science jämfört med Scopus 

Tabell 3 visar andelen av KTH:s publikationer från 2009-2010 i WoS och Scopus som är 
bland de tio procent mest citerade i olika ämneskategorier.8 Statistiken för WoS avser endast 
artiklar och översiktsartiklar men för Scopus är konferensbidrag inkluderat. Således ger 
tabellen även en indikation på vilken skillnaden blir då konferensbidrag inkluderas i 
citeringsstatistiken jämfört med om den exkluderas. Publikationsvolymerna för de olika 
kategorierna varierar kraftigt och bör tas i beaktande då resultaten tolkas. Resultat för små 
publikationsvolymer bör tolkas med försiktighet och värden baserade på mindre än 50 
publikationer har därför gråmarkerats i tabellen.  

                                                        

6 I 2014 års ranking redovisas inga resultat där samtliga tidskrifter inkluderas i beräkningen.  
7 En större genomlysning av KTH:s placeringar i olika rankingar finns i Östling,Per-Anders, 

Benchmarking ranking 2014.  
8 Resultaten i tabellen är framtagen av Science-Metrix i Québec och bygger på en ämnesklassificiering 

av tidskrifter som de tagit fram för tidskrifter som täcks av Web of Sience och Scopus. Samma 

ämnesindelning har använts i WoS och Scopus vilket gör resultaten mer jämförbara än om 

databasernas egna klassficeringar av tidskrifter används. Ontologin över tidskrifter finns fritt 

tillgänglig, URL:http://www.science-metrix.com/. Metodiken för ämnesklassificeringen är beskriven i 

Éric Archambault, Julie Caruso, and Olivier H. Beauchesne, “Towards a Multilingual, Comprehensive 

and Open Scientific Journal Ontology,” in Proceedings of the 13th International Conference of the 

International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI) (Durban, South Africa, 2011), 66–77, 

http://www.science-metrix.com/pdf/Towards_a_Multilingual_Comprehensive_and_Open.pdf. 
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Tabell 3: Fraktionerad andel publikationer bland de tio procent mest citerade i respektive 
ämneskategori i Web of Science (exklusive konferensbidrag) och Scopus (inklusive konferensbidrag). 
2009-2010. Värden baserade på färre än 50 publikationsfraktioner har gråmarkerats i tabellen.  

    Scopus Web of Science 

Domain / Field / Subfield Antal 
publ. 

Antal 
topp10% 

Andel 
topp10% 

Antal 
publ. 

Antal 
topp10% 

Andel 
topp10% 

TOTAL (Whole Database) 2723,4 381,0 14,0% 1699,3 200,9 11,8% 

Natural Sciences 929,9 136,8 14,7% 798,0 104,2 13,1% 

Biology 14,2 3,4 24,0% 13,3 2,7 20,1% 

Chemistry 218,8 52,1 23,8% 214,8 50,3 23,4% 

Earth & Environmental Sciences 81,6 4,2 5,2% 64,5 0,9 1,3% 

Mathematics & Statistics 100,5 7,2 7,2% 91,3 5,9 6,5% 

Physics & Astronomy 514,9 69,8 13,6% 414,0 44,4 10,7% 

Applied Sciences 1525,9 209,9 13,8% 701,4 70,1 10,0% 

Agriculture, Fisheries & Forestry 22,7 5,8 25,6% 20,9 3,3 16,0% 

Built Environment & Design 68,7 7,0 10,1% 40,0 3,9 9,7% 

Enabling & Strategic Technologies 465,2 48,3 10,4% 290,2 25,1 8,7% 

Engineering 450,0 80,0 17,8% 249,4 24,4 9,8% 

Information & Communication 
Technologies 

519,3 69,0 13,3% 100,9 13,3 13,2% 

Health Sciences 133,1 18,1 13,6% 107,2 13,6 12,7% 

Biomedical Research 41,7 4,6 10,9% 44,1 5,6 12,6% 

Clinical Medicine 46,8 6,7 14,3% 39,2 6,0 15,3% 

Psychology & Cognitive Sciences 7,3 3,4 46,7% 6,9 1,4 20,1% 

Public Health & Health Services 37,3 3,4 9,1% 17,0 0,7 3,9% 

Economic & Social Sciences 89,4 11,9 13,3% 49,3 8,0 16,3% 

Economics & Business  72,2 11,5 15,9% 38,2 7,5 19,7% 

Social Sciences 17,2 0,4 2,6% 11,1 0,5 4,6% 

Arts & Humanities 30,8 3,7 12,1% 29,7 4,6 15,5% 

Communication & Textual Studies 6,9 1,8 25,8% 4,0 2,0 50,0% 

Historical Studies 2,4 0,0 0,0% 2,2 0,0 0,0% 

Philosophy & Theology 20,5 0,9 4,5% 20,5 1,6 7,8% 

Visual & Performing Arts 1,0 1,0 100,0% 3,0 1,0 33,3% 

General 14,3 0,6 4,1% 13,8 0,4 3,1% 

General Arts, Humanities & Social 
Sciences 

0,8 0,0 0,0% 1,0 0,0 0,0% 

General Science & Technology 13,5 0,6 4,3% 12,8 0,4 3,3% 
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KTH:s genomsnitt top10%-publikationer ligger på 14,0 procent i Scopus och 11,8 procent i 
WoS i denna mätning. Om vi först tittar på den högsta hierarkiska nivån ser vi att värdet för 
samtliga kategorier där KTH har mer än 50 publikationsfraktioner ligger inom två 
procentenheter från KTH:s medelvärde. Skillnaderna är således relativt små mellan 
ämneskategorierna på denna nivå. Det kan dock konstateras att värdet inom ”Natural 
Sciences” är något högre i både Scopus och WoS än för övriga ämnesområden. Tittar vi på de 
ämnesklasser som har fler än 50 publikationsfraktioner på en lägre hierarkisk nivå i tabellen 
ser vi att ”Chemistry” har fler högciterade publikationer än KTH:s genomsnitt i båda 
databaserna (mellan 23-24 procent) och även ”Economics & Business” har högre värden i 
både Scopus (15,9 procent) och WoS (19,7 procent), dock baseras WoS värde på relativt få 
publikationer (38 st.). Under KTH:s medelvärde ligger ”Earth & Environmental Sciences” (5,2 
procent i Scopus och 1,3 procent i WoS), “Built Environment & Design” (10,1; 9,7), “Enabling 
& Strategic Technologies” (10,4; 8,7) och “Mathematics & Statistics” (7,2; 6,5). Inom fysik 
ligger värdena nära KTH:s genomsnitt (13,6 för Scopus och 10,7 för WoS).  

Inom ”Engineering” är andelen högciterade publikationer högre än KTH:s genomsnitt i 
Scopus men lägre i WoS. För ”Information & Communication Technologies” och  “Earth & 
Environmental Sciences” gäller det omvända, dvs. att andelen är högre än KTH:s genomsnitt i 
WoS än i Scopus. För samtliga av dessa kategorier är skillnaden mellan antalet publikationer 
som statistiken baseras på stor. För ”Information & Communication Technologies” finns fyra 
gånger så många publikationer i Scopus än i WoS då konferensbidrag har inkluderats i 
beräkningen i Scopus men exkluderats från beräkningen i WoS. Dock är andelen högciterade 
publikationer ungefär densamma i båda databaserna för denna kategori.  

KTH har relativt få publikationer inom ”Economic & Social Sciences”, något fler finns i 
Scopus än i WoS. På grund av den låga publikationsvolymen är det svårt att dra några 
slutsatser om citeringsgraden i denna kategori som är något högre i WoS än i Scopus. För 
”Engineering” baseras statistiken däremot på relativt stora volymer. Det finns ca 80 procent 
fler publikationer i Scopus än i WoS (450 respektive 294) och andelen högciterade 
publikationer skiljer sig markant, 17,8 procent i Scopus och 9,8 procent i WoS. Det kan 
konstateras att val av databas och om konferensbidrag inkluderas eller exkluderas har stor 
betydelse för resultatet av citeringsanalyser inom detta ämnesområde.  
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4.3 Jämförelses med andra tekniska universitet inom teknik/naturvetenskap 

En liknande bild av KTH:s genomslag ges av resultaten av motsvarande indikatorer i tidigare 
nämnd benchmarkingstudie som gjorts inom projektet.9 

Medelvärdet av den fältnormerade citeringsgraden ligger i studien på 1,41 för den ej viktade 
summeringen och på 1,14 för den viktade summeringen (Figur 5). KTH placerar sig något 
högre i jämförelsen då viktning ej tillämpas. Resultatet är likartat om man ser till andelen 
publikationer bland de tio procent mest citerade (Figur 6).  

Figur 5: Fältnormerad medelcitering. Ej viktad summering till vänster och viktad summering till höger.  

 
 

                                                        

9 20 universitet med teknisk/naturvetenskaplig inriktning ingick i studien som var begränsad till 

publikationer inom fysik, kemi och matematik, dvs. hela KTH:s publicering var inte inkluderad. WoS 

användes för denna analys som täckte publikationer från 2009-2012 och för citeringsstatistiken 

begränsat till dokumenttyperna Article och Review. 
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Figur 6: Andel artiklar bland topp 10 %. Ej viktad summering till vänster och viktad summering till 
höger. 

 
 

4.4 Genomslag grupperat efter antal författare 

Det kan konstateras att KTH:s citeringsgrad påverkas i relativt stor utsträckning om 
statistiken viktas. Detta beror på det relativt stora antalet publikationer som är samförfattade 
med ett stort antal författare och som får höga citeringsvärden, vilka vid fraktionerad 
beräkning viktas ned. För publikationer som är samförfattade med 100 eller fler författare har 
KTH det fjärde högsta citeringsmedelvärdet (4,74) bland de 21 jämförda universiteten (Figur 
7). Denna grupp publikationer domineras nästan totalt (till 98 %) av fysik. För 
fysikpublikationerna totalt återfinns dock KTH strax under mitten av de jämförda 
universiteten, på position 14 av 21 jämförda för ej viktad summering och position 17 för den 
viktade summeringen.  
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Figur 7: Publikationerna grupperade på antal författare, 1-10, 11-100 och mer än 100 författare. Ej 
viktad statistik. 

 
 

Figur 8: Medelcitering för publikationer med 1-10 författare, 11-100 och mer än 100 författare. Fem 
universitet har inga eller mindre än 20 publikationer med mer än 100 författare. För dessa redovisas 
ingen citeringsstatistik. Ej viktad statistik. 
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plats 16. För publikationer med 11-100 författare blir placeringen något högre, plats 14, och 
citeringsgraden ligger här på 1,86. 

4.5 Genomslag per ämneskategori i jämförelse med andra universitet inom 

teknik/naturvetenskap 

Då resultaten delas upp per ämneskategori ges en likartad bild som den ovan beskrivna 
utifrån den studie som Science-Metrix utfört (Tabell 4).  

Tabell 4: Andel av publikationerna bland topp 10 % i världen. Det högsta värdet för respektive ämne är 
markerat med fet röd stil. Viktad summering. 

Universitet Chem. 
Eng. 

Civil 
Eng. 

Comp. 
Sci. 

Electr. 
Eng. 

Mater. 
Sci. 

Mech. 
Eng. 

Chem. Math. Physics 

Aalto 9% 14% 8% 10% 15% 16% 12% 7% 11% 

Caltech 38% 24% 15% 16% 33% 15% 25% 21% 19% 

Chalmers 19% 9% 5% 9% 12% 14% 15% 9% 11% 

DTU 17% 15% 11% 14% 21% 20% 20% 7% 20% 

Delft 11% 13% 13% 10% 14% 14% 19% 9% 19% 

EP Paris 11%  9% 16% 10% 19% 13% 15% 11% 

EPFL 18% 19% 17% 16% 18% 26% 25% 9% 19% 

ETH 17% 12% 15% 21% 20% 17% 16% 20% 22% 

Eindhoven 15% 9% 15% 12% 21% 13% 18% 11% 16% 

Georgia Tech 16% 13% 13% 17% 20% 11% 27% 16% 20% 

Imperial Coll 18% 13% 9% 14% 20% 16% 19% 14% 17% 

KAIST 10% 12% 7% 9% 15% 6% 19% 4% 11% 

KIT 13% 4% 10% 7% 14% 9% 14% 7% 13% 

KTH 17% 8% 9% 11% 10% 12% 14% 9% 11% 

MIT 20% 11% 22% 27% 30% 22% 33% 20% 23% 

NTNU 16% 8% 8% 11% 12% 15% 10% 19% 12% 

RWTH Aachen 13% 4% 12% 8% 10% 15% 20% 6% 15% 

TUM 10% 9% 13% 13% 14% 16% 13% 10% 17% 

Tokyo Tech 11% 9% 3% 8% 8% 5% 9% 12% 7% 

Tsinghua 12% 14% 10% 8% 11% 12% 17% 9% 9% 

Warwick 30% 8% 9% 9% 14% 13% 20% 12% 11% 

 

KTH hade i benchmarkingstudien cirka elva procent publikationer bland de tio procent mest 
citerade (viktad summering). Andelen högciterade publikationer var högre för kategorierna 
”Chemistry” (17 procent) och ”Chemical Engineering” (14 procent) än för KTH som helhet. 
För följande kategorier låg värdet på plus/minus en procentenhet från KTH:s medelvärde, 
dvs. ungefärligen detsamma: ”Mechanical Engineering” (12), ”Physics” (11), ”Electrical 
Engineering” (11) och ”Material Sciences” (10). Tre ämneskategorier låg mer än en 
procentenhet under KTH:s medelvärde, dessa var ”Civil Engineering” (8), ”Computer 
Science” (9) och ”Mathematics” (9). Dessa tre utgör dock en liten andel av KTH:s 
publikationer (se Figur 4) och påverkar därmed citeringsgraden i mindre utsträckning. Ser vi 
till placering bland de jämförda universiteten noterar vi att KTH placerar sig något högre 
inom ämneskategorierna Chemical Engineering (plats 9) och Electrical Engineering (plats 11) 
än inom övriga ämnesområden (plats 15-19). Trots KTH:s relativt höga andelen top10%-
publikationer inom Chemistry blir placeringen inte högre än 15:e plats i jämförelsen eftersom 
övriga lärosäten har en än större andel top10%-publikationer . 
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Bilden skiljer sig inte åt i någon markant utsträckning om vi istället för att göra jämförelsen 
utifrån andelen top10%-publikationer gör jämförelsen utifrån den fältnormerade 
citeringsgraden för de 20 lärosätena och uppdelat på samma ämneskategorier (Tabell 5). 
Även vid denna jämförelse placerar sig  KTH något högre inom Chemical Engineering (plats 
11) och Electrical Engineering (plats sju) men längre ner för övriga ämneskategorier (plats 14-
19). 

Även om KTH:s citeringsgrad och placering skiljer sig mellan ämneskategorierna går det inte 
att peka ut enskilda ämnen som förklaring till att KTH citeringsmässigt placerar sig relativt 
långt ned i jämförelsen mellan de olika universiteten. Resultaten visar snarare att KTH:s 
citeringsgrad behöver öka på bred front om KTH ska prestera lika bra som de tekniska 
universitet som placerar sig högre upp i de rankinglistor som baseras på citeringar. Dessa har 
i regel höga citeringssiffror i samtliga eller de flesta ämneskategorierna. DTU har exempelvis 
högre värden än KTH i sju av de nio kategorierna.  

Tabell 5: Fältnormerad medelcitering. Det högsta värdet för respektive ämne är markerat med fet röd 
stil. Viktad summering. 

Universitet Chem. 
Eng. 

Civil 
Eng. 

Comp. 
Sci. 

Electr. 
Eng. 

Mater. 
Sci. 

Mech. 
Eng. 

Chem. Math. Physics 

Aalto 1.05 1.22 0.85 1.06 1.38 1.21 1.09 0.92 1.22 

Caltech 2.57 1.84 2.41 1.75 2.58 1.36 2.15 2.53 1.75 

Chalmers 1.51 0.97 0.62 1.17 1.19 1.17 1.17 0.80 1.07 

Delft 1.68 1.37 1.09 1.49 2.13 1.61 1.51 1.48 1.78 

DTU 1.14 1.22 1.05 1.12 1.22 1.31 1.59 0.89 1.63 

Eindhoven 1.12  1.41 1.05 1.11 1.43 1.02 1.35 1.23 

EP Paris 1.93 1.53 1.51 1.51 1.96 1.74 2.01 1.04 1.69 

EPFL 1.44 1.17 1.32 1.87 1.53 1.44 1.40 1.59 1.70 

ETH 1.39 1.19 1.14 1.16 1.58 1.33 1.63 1.03 1.49 

Georgia Tech 1.62 1.25 1.17 1.42 1.63 1.14 2.00 1.30 1.69 

Imperial Coll 1.58 1.13 1.16 1.24 1.87 1.44 1.67 1.49 1.53 

KAIST 1.03 1.31 0.82 0.99 1.45 0.84 1.81 0.59 1.09 

KIT 1.15 0.68 1.04 0.91 1.20 1.09 1.11 0.89 1.35 

KTH 1.38 1.08 0.81 1.30 1.09 1.21 1.29 0.84 1.07 

MIT 1.82 1.32 1.65 2.00 2.83 1.86 2.50 1.75 2.15 

NTNU 1.15 0.93 1.00 1.03 1.09 1.28 0.99 1.44 1.01 

RWTH Aachen 1.14 0.54 1.09 0.95 0.95 1.29 1.48 0.88 1.36 

Tokyo Tech 1.27 0.86 1.16 1.13 1.26 1.55 1.22 0.98 1.50 

Tsinghua 0.85 0.77 0.47 0.89 0.75 0.55 0.86 1.13 0.77 

TUM 1.14 1.33 0.98 0.90 1.18 1.20 1.64 0.97 1.05 

Warwick 2.23 1.22 0.85 1.03 1.38 1.17 1.66 1.37 1.14 

 

4.6 Andel publikationer som inte blivit citerade 

Bilden av jämförelsen blir ungefärligen densamma som för fältnormerad citeringsgrad och 
top10%-publikationer om man istället ser till andelen publikationer som inte blivit citerade 
vid då analysen utfördes. KTH hamnar även här något högre upp då viktning ej görs än då 
publikationerna viktas (Figur 9). Andelen ociterade publikationer har således ett samband 
med både den genomsnittliga citeringsgraden och andelen publikationer som är bland de tio 
procent mest citerade inom respektive fält. Det kan konstateras att DTU ligger något bättre 
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till i denna jämförelse än för fältnormerad citeringsgrad och andel top10%-publikationer. För 
den fraktionerade statistiken har KTH ca 24 procent publikationer som inte blivit citerade och 
DTU endast ca 16 procent.  

Figur 9: Andel ej citerade artiklar. Ej viktad summering till vänster och viktad summering till höger.  

  
 
Bryter vi ner statistiken per ämneskategori ser vi att DTU:s publikationer är citerade till större 
andel inom samtliga ämneskategorier. Värdena för denna indikator är inte jämförbara mellan 
ämnesområden eftersom publiceringskultur och citeringspraktik skiljer sig mellan 
ämnesområden, framförallt avseende hur kort eller lång tid publiceringsprocessen tar, hur 
många referenser som publikationerna innehåller och hur nya publikationer som citeras. 
Inom ämnesområden där publiceringen sker relativt långsamt, med korta referenslistor och 
där man refererar till relativt gamla publikationer har en högre andel ociterade publikationer 
än inom ämnesområden där det motsatta gäller. Mer fruktbart är därför att se till hur KTH 
placerar sig inom de olika ämnesområdena. Även för denna indikator är Chemical 
Engineering och Electrical Engineering de kategorier där KTH placerar sig högst, sjätte 
respektive nionde plats. De lägsta placeringarna har KTH inom Mathematics (19), Physics 
(18) och Material Science (18) (se Tabell 6 och Tabell 7). 
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Tabell 6: Andel av publikationerna som inte blivit citerade. Viktad summering . 

Universitet Chem. 
Eng. 

Civil 
Eng. 

Comp. 
Sci. 

Electr. 
Eng. 

Mater. 
Sci. 

Mech. 
Eng. 

Chem. Math. Physics 

Aalto 16% 24% 36% 30% 22% 27% 16% 44% 18% 

Caltech 15% 16% 29% 24% 8% 30% 6% 37% 10% 

Chalmers 13% 21% 49% 27% 22% 29% 13% 47% 20% 

DTU 11% 16% 29% 23% 16% 20% 11% 37% 16% 

Delft 17% 25% 34% 27% 20% 26% 10% 43% 17% 

EP Paris 14% 23% 38% 39% 21% 30% 16% 41% 17% 

EPFL 10% 23% 27% 22% 14% 21% 9% 48% 16% 

ETH 13% 26% 32% 17% 12% 28% 11% 39% 13% 

Eindhoven 14% 24% 30% 25% 14% 26% 9% 38% 17% 

Georgia Tech 15% 27% 34% 24% 14% 28% 7% 42% 15% 

Imperial Coll 11% 21% 34% 25% 14% 24% 8% 38% 14% 

KAIST 18% 26% 42% 33% 17% 33% 12% 58% 24% 

KIT 24% 41% 35% 38% 21% 32% 15% 46% 20% 

KTH 12% 26% 36% 26% 27% 28% 12% 53% 22% 

MIT 11% 29% 29% 20% 9% 24% 5% 37% 12% 

NTNU 18% 29% 34% 31% 26% 35% 18% 40% 22% 

RWTH Aachen 20% 46% 34% 35% 32% 26% 14% 41% 15% 

TUM 18% 51% 28% 31% 23% 25% 14% 44% 15% 

Tokyo Tech 27% 39% 60% 50% 29% 51% 21% 58% 32% 

Tsinghua 18% 20% 37% 36% 28% 31% 15% 51% 26% 

Warwick 4% 24% 36% 32% 15% 36% 9% 38% 13% 

4.7 Tidskrifternas citeringsgenomslag 

Publicerar de universitet som har höga citeringsvärde i tidskrifter som citeras i högre 
utsträckning? Från resultaten i benchmarkingstudien är det tydligt att de universitet som 
placerar sig högt upp då man ser till citeringsgrad eller andel högciterade publikationer också 
publicerar en hög andel av sina publikationer i högciterade tidskrifter (Figur 10).  
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Figur 10: Andel av publikationerna i Topp 20%-tidskrifter. Ej viktad summering till vänster och viktad 
summering till höger.  

  
 

KTH placerar sig dock några placeringar högre upp för denna indikator men det är tydligt att 
det på aggregerad nivå finns en hög korrelation mellan universitetens placering utifrån 
tidskrifternas genomsnittliga citeringsnivå och den genomsnittliga citeringsnivån för 
lärosätets publikationer. Det skall dock poängteras att denna korrelation inte gäller då man 
ser till enskilda publikationer eftersom fördelningen av citeringar till publikationer är mycket 
skev, det finns således högciterade publikationer i lågciterade tidskrifter och vice versa.  

Bryter vi ner denna statistik per ämneskategori ser vi större variationer mellan genomslaget 
mätt som fältnormerade citeringar eller andel högciterade publikationer och tidskrifternas 
genomslag eller genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad. KTH:s placering är för flera 
ämnesområden likartad för tidskrifternas genomsnittliga andel top20%-publikationer och för 
KTH:s publikationers andel top10%-publikationer (mindre än fem placeringar skillnad inom 
Chemical Enginnering, Computer Science, Material Science, Chemistry och Mathematics). 
Men placeringarna baserat på dessa indikatorer skiljer sig också relativt markant inom flera 
ämneskategorier, mer än fem placeringars skillnad mellan placeringarna för någon av de fyra 
indikatorerna ser vi inom Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering 
och Physics. För samtliga med mer än fem placeringars skillnad är placeringen högre baserat 
på i vilken tidskrift publikationerna är publicerade i än på hur stor andel av KTH:s 
publikationer som återfinns bland de tio procent mest citerade inom den/de ämneskategorier 
som de enskilda publikationerna jämförts med. Inom dessa ämneskategorier står sig alltså 
KTH bättre i jämförelsen då vi ser till i vilka tidskrifter KTH:s forskare publicerar sig i än då vi 
ser till publikationernas genomslag.  
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Tabell 7: KTH:s placering för olika indikatorer uppdelat per ämneskategori. Baserat på viktad 
summering.  

Indikator Chem. 
Eng. 

Civil 
Eng. 

Comp. 
Sci. 

Electr. 
Eng. 

Mater. 
Sci. 

Mech. 
Eng. 

Chem. Math. Physics 

top20-
tidskrifter 

10 10 12 4 15 9 14 20 12 

top10-
publikationer 

9 17 15 11 19 17 15 16 17 

Fältnormerad 
citeringsgrad 

11 14 19 7 18 14 14 19 17 

Ociterade 6 13 14 9 18 12 11 19 18 

 

4.8 Genomslag av nationella respektive internationella publikationer 

KTH har en hög andel publikationer som baseras på internationellt samarbete, ca 62% vilket 
är fjärde högsta värde i benchmarkingstudien (ej viktad statistik). KTH:s internationellt 
sampublicerade publikationer citeras i högre grad än de som enbart innehåller nationella 
adresser. Statistiken i Figur 11 visar genomslaget för internationellt sampublicerade 
publikationer i jämförelse med publikationer med endast nationella adresser. Begränsning 
har gjorts till publikationer med maximalt 100 författare och redovisas ej viktad. KTH har en 
högre citeringsgrad för internationellt sampublicerade publikationer (1,31) än för de 
publikationer som antingen är nationellt sampublicerade eller endast innehåller KTH-
affilieringar (1.01). Detta mönster är likartat för de flesta universitet som placerar sig i den 
nedre halvan av tabellen.  

Figur 11: Effekten av internationellt samarbete för medelcitering. Figuren är sorterad med avseende 
på medelciteringen av de nationella publikationerna (högst medelcitering överst). Jämförelsen 
begränsad till artiklar med maximalt 100 författare. Ej viktad statistik. 

 

Flera av de universitet som toppar listan har en relativt liten skillnad i citeringsgrad mellan de 
två kategorierna, detta gäller MIT, Caltec och DTU. DTU har högre värden för båda 
kategorierna än vad KTH har men skillnaden är störst mellan DTU och KTH för de nationella 
publikationerna. Det är tydligt att DTU är mycket framgångsrika när det kommer till 
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citeringsgraden för nationella publikationer och att KTH:s citeringsgrad för samma kategori 
tvärtom är låg i jämförelse med övriga universitet. Samtliga universitet i övre halvan av listan 
har relativt höga värden för både nationella och internationella publikationer. Den höga 
citeringsgraden för dessa universitet kan således inte tillskrivas en hög andel publikationer i 
internationell sampublicering, utan beror även på att de nationella publikationerna citeras i 
stor utsträckning. Som vi såg i Figur 8 har även de högciterade universiteten en betydligt 
högre citeringsgrad än KTH för publikationer med få författare. En förklaring till KTH:s 
relativt låga citeringsgrad är således att de nationella publikationernas genomslag är sämre än 
vad som gäller för andra jämförbara universitet.  
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5 Det vetenskapliga publiceringslandskapet 

En medvetenhet kring publiceringsfrågor, och en strävan att tillgängliggöra forskningsresultat 
till andra forskare, praktiker och allmänhet, kan ge ökad synlighet och genomslag och i 
förlängningen även fler citeringar. I detta kapitel diskuteras ett antal aspekter av 
publiceringen som har betydelse för publikationernas synlighet. Först diskuteras varför 
publikationer blir citerade och vad citeringar mäter och dess koppling till kvalitet. För att 
sätta publiceringsstrategierna i ett sammanhang diskuteras därefter andra faktorer av 
betydelse för forskningens genomslag och citeringsgrad. Därpå diskuteras 
publiceringslandskapet och de förändringar som den digitala utvecklingen fört med sig för att 
kontextualisera den position i denna utveckling som vi idag befinner oss i. Avslutningsvis 
diskuteras sedan möjliga strategier för publicering och spridning av forskningspublikationer.  

5.1 Varför citeras en publikation och har det någon koppling till kvalitet? 

Det finns olika anledningar att inom forskningslitteraturen referera till andra publikationer. 
När citeringar används för utvärdering bygger detta på ett antagande om att publikationer 
som har fått många citeringar generellt har haft stor betydelse för utvecklingen inom ett 
forskningsområde och publikationer med få citeringar haft mindre betydelse för forskningens 
utveckling. Citeringsanalyser för utvärdering antas vidare ha större validitet för större 
aggregerade volymer än för mindre enheter eller enskilda publikationer. Det finns dock olika 
anledningar att referera till en publikation och orsaken till varför forskare refererar till andra 
publikationer är väsentlig för att kunna uttyda vad som faktiskt mäts då citeringsanalyser 
används som metod. I en publikation från 1964 listade Garfield olika anledningar till att 
forskare refererar. Även om den tekniska utvecklingen har förändrat hur vi rent praktiskt går 
tillväga då vi refererar, bland annat via referenshanteringsprogram, så har incitamenten att 
referera troligtvis inte påverkats fundamentalt och Garfields listning är därför fortfarande av 
intresse. Följande 15 anledningar nämndes:10 

1. Paying homage to pioneers 
2. Giving credit for related work (homage to peers) 
3. Identifying methodology, equipment, etc. 
4. Providing background reading 
5. Correcting one's own work 
6. Correcting the work of others 
7. Criticizing previous work 
8. Substantiating claims 
9. Alerting to forthcoming work 
10. Providing leads to poorly disseminated, poorly indexed, or uncited work 
11. Authenticating data and classes of fact - physical constants, etc. 
12. Identifying original publications in which an idea or concept was discussed 
13. Identifying original publication or other work describing an eponymic concept or term 

[…] 
14. Disclaiming work or ideas of others (negative claims) 
15. Disputing priority claims of others (negative homage) 

 

Det har sedan dess gjorts olika klassifikationer för indelning av referensers funktion inom 
forskningsliteraturen. Studier har även gjorts för att försöka mäta i vilken utsträckning 
referenser inom forskningsliteraturen fyller olika funktioner i forskningskommunikationen. 

                                                        

10 Eugene Garfield, “Can Citation Indexing Be Automated?,” in Essays of an Information Scientist, vol. 

1962–1973, Vol 1, 1964, 84–90. 
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Bornmann och Daniel sammanställde resultat från 30 sådana studier i en översiktsartikel som 
täckte publikationer från 1960 till 2005.11 Genom att citera Van Raan konstaterar de att trots 
att referenser inte enbart representerar intellektuella eller kognitiva influenser på forskares 
vetenskapliga arbete finns det “tillräckliga bevis för att motiven att referera inte är disparata 
eller ‘slumpmässiga’ i sådan utsträckning att fenomenet citeringar skulle förlora sin roll som 
ett pålitligt sätt att mäta genomslag”12. 

Även om Garfields lista inte är uttömmande och indelningen av referensernas funktion kan 
göras på andra sätt täcker den troligtvis den absoluta merparten av referenserna inom 
forskningslitteraturen och ger en bra bild av vilka olika kategorier av funktioner som 
referenserna fyller. En publikation bör således fylla någon av dessa funktioner för att bli 
citerad. Ser man till citeringarnas funktion på en mikronivå (citeringar till enskilda 
publikationer, eller enskilda forskare) kan dessa ha funktioner som inte är av sådan natur att 
de bekräftar de citerade publikationernas kognitiva och intellektuella betydelse inom 
forskningskommunikationen. På högre aggregerade nivåer (forskargrupper, lärosäten, 
forskningsprogram m.m.) utgör dock citeringar en indikation på forskningens prestation,13 
och därmed utgör de ett mått på betydelsen av de publikationer de citerar. 

Dessa slutsatser stärks även av flera studier som visat på att bibliometriska indikatorer 
korrelerar med andra utvärderingar av vetenskapligt genomslag.14 Framförallt förefaller det 
vara forskargrupper som har publicerat publikationer som citeringsmässigt fått stort 
genomslag som också får höga betyg då kollegial bedömning används. En studie av Aksnes 
och Taxt visade exempelvis en korrelation mellan citeringsgrad och betyg från kollegial 
granskning som framförallt berodde på att de forskargrupper som hade höga värden för 
fältnormerad citeringsgrad också fick höga betyg av granskarna.15 För forskargrupper vars 
publikationer inte haft samma genomslag citeringsmässigt kan dock betygen ibland ändå vara 
höga vid kollegial granskning, exempelvis för forskargrupper som bedriver forskning med hög 
relevans för näringsliv men av mindre relevans för andra forskare. Eftersom citeringar mäter 
hur ofta andra forskare har hänvisat till publikationen i sina publikationer kan sådan 
forskning vara kvalitativ men ändå ha låga värden för citeringsindikatorer.   

                                                        

11 Lutz Bornmann and Hans-Dieter Daniel, “What Do Citation Counts Measure? A Review of Studies on 

Citing Behavior,” Journal of Documentation 64, no. 1 (January 18, 2008): 45–80, 

doi:10.1108/00220410810844150. 
12 Anthony F. J. van Raan, “Fatal Attraction: Conceptual and Methodological Problems in the Ranking 

of Universities by Bibliometric Methods,” Scientometrics 62, no. 1 (January 1, 2005): 133–43, 

doi:10.1007/s11192-005-0008-6. 
13 Bornmann and Daniel, “What Do Citation Counts Measure?,” 135. 
14 Lutz Bornmann and Hans-Dieter Daniel, “Selection of Research Fellowship Recipients by Committee 

Peer Review. Reliability, Fairness and Predictive Validity of Board of Trustees’ Decisions,” 

Scientometrics 63, no. 2 (April 1, 2005): 297–320, doi:10.1007/s11192-005-0214-2; A. F. J. van Raan, 

“Advanced Bibliometric Methods as Quantitative Core of Peer Review Based Evaluation and Foresight 

Exercises,” Scientometrics 36, no. 3 (July 1, 1996): 397–420, doi:10.1007/BF02129602; Charles 

Oppenheim, “The Correlation between Citation Counts and the 1992 Research Assessment Exercise 

Ratings for British Research in Genetics, Anatomy and Archaeology,” Journal of Documentation 53, 

no. 5 (December 1, 1997): 477–87, doi:10.1108/EUM0000000007207; Fler studier är refererade i 

Bornmann and Daniel, “What Do Citation Counts Measure?”; och i Blaise Cronin, The Hand of Science: 

Academic Writing and Its Rewards (Lanham, Md: Scarecrow Press, 2005), 125–129. 
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Variationer finns även mellan forskningsområden och mellan grundforskningen och 
tillämpad forskning, bland annat har Rinia et. al. visat på en högre korrelation mellan 
kollegial granskning (peer review) och bibliometriska indikatorer inom grundforskning i fysik 
än inom tillämpad forskning i samma ämne.16 Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
höga värden för citeringsindikatorer är en indikation på forskning av hög kvalitet som har fått 
stort genomslag i forskarsamhället men att låga värden inte nödvändigtvis indikerar det 
motsatta. 

Vad har då detta för betydelse för strategier för att öka antalet citeringar? Det kan det 
konstateras att det finns ett belagt samband mellan citeringar och kvalitetsbedömning av 
forskarkollegor där hög kvalitet på forskningen generellt sett är ett nödvändigt men inte 
tillräckligt villkor för att en forskargrupp ska erhålla mycket citeringar. Kvalitetsbegreppet 
inom forskningen är naturligtvis komplext och åtgärder för ökad kvalitet på forskning är inte 
fokus i denna rapport men det är av vikt att framhålla dess betydelse för utfallet av 
bibliometriska analyser. I en rapport från Vetenskapsrådet konstateras att Sveriges 
internationella genomslag har haft en sämre utveckling än Danmark, Nederländerna och 
Schweiz.17 Vidare pekar en rapport från Kungliga vetenskapsakademien på flera strukturella 
orsaker till den relativt låga citeringsnivån för svensk forskning.18 Rapporten framhåller ett 
antal punkter där det svenska systemet skiljer sig från det i Danmark, Nederländerna och 
Schweiz, länder som citeringsmässigt haft en bättre utveckling och ligger på en högre nivå: att 
det inom forskningspolicyn på nationell nivå i Sverige finns ett svagare fokus på banbrytande 
forskning av hög kvalitet än i jämförelseländerna och att det i Sverige istället finns ett starkare 
fokus på samverkan med samhälle och näringsliv, att en hög andel av resurserna för forskning 
är externt finansierade, att jämförelseländerna har en utvecklad kvalitetskontroll som 
underlag för fördelningen av fakultetsresurser och att det saknas tydliga karriärvägar för unga 
forskare i Sverige. De aspekter på strukturell nivå som rapporten från Kungliga 
Vetenskapsakademien diskuterar är exempel på tänkbara orsaker till en lägre citeringsnivå än 
jämförbara länder.  

Det finns således flera omständigheter som påverkar citeringar. Grovt kan strategier för ökat 
antal citeringar delas in i tre olika nivåer:  

                                                        

16 E. J Rinia et al., “Comparative Analysis of a Set of Bibliometric Indicators and Central Peer Review 
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För att återkomma till Garfields punkter behöver publikationer fylla någon av funktionerna 
som nämnts i uppräkningen för att bli citerade, de behöver göra ett bidrag till forskningen 
som gör dem ”citeringsbara”. Publiceringsstrategier handlar sedan om att publicera resultat 
från forskningen på ett sådant sätt att dessa blir så tillgängliga och spridda som möjligt för att 
nå ut till andra forskare, praktiker och allmänhet. Avsikten här är inte att diskutera åtgärder 
för att förbättra kvaliteten i forskningen utan att sätta publiceringsstrategier i ett 
sammanhang där dessa utgör en del i förbättrat genomslag för forskningen, således fokuserar 
denna rapport på den tredje av nivåerna i figuren ovan, dvs. ”synlighet”. Innan 
publiceringsstrategier diskuteras behöver vi dock sätta den vetenskapliga publiceringen i sin 
kontext, där förändringar idag sker orsakade av utvecklingen inom informations- och 
kommunikationsteknologin. 

5.2 Högciterade forskare 

Produktionen fördelat över forskare är skevt fördelad, ett fåtal forskare producerar ett högt 
antal publikationer medan ett större antal forskare producerar få publikationer.19 Även 
citeringar är skevt fördelade över publikationer och forskare. De forskare som producerar ett 
högt antal publikationer torde således ha relativt stor betydelse för utfallet av bibliometriska 
utvärderingar samt för hur stor andel av publikationerna som är bland de högst citerade.  

Det har inom ramarna för detta projekt inte gjorts någon genomlysning av högproduktiva 
forskare och vilket genomslag de har. Det har dock gjorts andra studier av intresse för dessa 
aspekter. I en studie från vetenskapsrådet konstateras att Sverige på den nationella nivån, 
trots ökade resurser, har en lägre andel högt citerade publikationer (och lägre fältnormerad 
citeringsgrad) jämfört Danmark, Nederländerna och Schweiz.20 Under de senaste 20 åren har 
de tre sistnämnda länderna uppvisat en gynnsammare utveckling än Sverige avseende 
produktion av högt citerade publikationer. I rapporten lägger författarna (Karlsson och 
Persson) fram möjliga orsaker till att Sverige presterar förhållandevis dåligt avseende 
citeringar: 

                                                        

19 AJ Lotka, “The Frequency Distribution of Scientific Productivity,” Journal of the Washington 

Academy of Science 16 (1926): 317–23. 
20 Staffan Karlsson and Olle Persson, The Swedish Production of Highly Cited Papers 
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Policy 

•Forskningens struktur och villkor vilket bland annat påverkas av styrning och 
finansiering. 

Forskning 

•Forskningens innehållsliga kvalitet samt kvalitet på framställningen av 
forskningsresultaten i form av publikationer.  

Synlighet 

•Spridning och kommunikation av forskningsresultaten. 
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 Andelen författare, som producerar högt citerade publikationer, är mindre för Sverige 
än för de tre jämförelseländerna. 

 För de tre jämförelseländerna, men inte för Sverige, ökar citeringsgraderna för 
nationellt producerade publikationer. 

 De tre jämförelseländerna uppvisar en över tid stabil andel publikationer 
samförfattade med USA, i förhållande till samtliga internationellt samförfattade 
publikationer, medan motsvarande andel för Sverige minskar. 

 Sverige har en lägre grad av nyrekrytering av toppforskare än de tre 
jämförelseländerna. 

 

KTH:s plats i CWTS Leiden Ranking 2014 gällande indikatorn andel publikationer bland de 
tio procent högst citerade är 363, och KTH:s nationella plats är åtta. Indikatorvärdet för KTH 
är 9,5 procent, och därmed mindre än det förväntade värdet tio procent. Indikatorvärdet är 
även mindre än de motsvarande värden som indikeras av Karlsson och Persson för Sverige 
och publiceringsperioden 1990-2011. Samtliga dessa värden är större än tio procent, om än 
inte avsevärt större.  

En liten andel högt citerade publikationer för en given enhet kan uppenbarligen påverka 
enhetens genomsnittliga citeringsgrad negativt. Man kan konstatera att KTH:s prestation för 
indikatorn fältnormerad citeringsgrad avseende CWTS Leiden Ranking 2014 liknar 
prestationen för andel publikationer bland de tio procent högst citerade: hög plats (358), svag 
ställning nationellt (plats tio) samt ett indikatorvärde mindre än tio procent. 

KTH:s tämligen svaga prestation för indikatorn andel publikationer bland de tio procent 
högst citerade kan ses i ljuset av den första punkten uppifrån i listan ovan. Om KTH på ett 
betydande sätt ska höja indikatorvärdet ifråga bör siktet vara inställt på att andelen forskare, 
vilka producerar högt citerade publikationer, ska öka.  

I ett PM från år 2013 belyser Staffan Karlsson vilken inverkan rekrytering av toppforskare 
(avseende mottagna citeringar) skulle kunna få på KTH:s citeringsinflytande.21 Två 
utomordentligt lyckade rekryteringar skulle kunna resultera i att det av KTH uppsatta målet 
om en 25-procentig ökning av KTH:s citeringar uppnås, medan fyra till sex mycket bra 
rekryteringar potentiellt ger att en betydande del av målet uppfylls. Dessa potentiella 
ökningar av KTH:s citeringar förutsätter dock att rekryterade toppforskare inte redan i någon 
större utsträckning sampublicerar med KTH-forskare. I sammanhanget kan de åtgärder, vilka 
föreslås av Benner och Öquist som en respons på de resultat, som rapporteras av Karlsson och 
Persson, vara värda att beakta. Bland annat föreslås att rekrytering till fakultetstjänster ska 
ske med internationell öppenhet och att vikt vid mobilitet läggs i syfte att främja vetenskaplig 
förnyelse. 

5.3 Förändringar inom den vetenskapliga publiceringen 

Det är uppenbart att utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin har 
haft stor betydelse för hur forskningsresultat tillgängliggörs, sprids och används och för hur 
detta kommer att ske i framtiden. Tidigare publicerades forskning i tryckta kanaler, som 
artiklar i tidskifter, böcker, rapporter m.m., och distribuerades i fysisk form. Till stor 
utsträckning sköttes distributionen av förlag via universitetsbibliotek som skötte inköp och 
prenumerationer av tryckta medier. Även institutioner och avdelningar på lärosätena köpte in 
fysiska publikationer och administrerade prenumerationer. Fysisk media utgör idag en 
mycket liten del av universitetsbibliotekens budget. Merparten utgörs istället av 
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licenskostnader för digitala resurser, dvs. tidskrifter, databaser, böcker m.m. som via 
licenserna tillgängliggörs via webben, ofta utan att forskaren märker att åtkomsten till dessa 
resurser inte är fri utan styrs av inloggningen på lärosätet. Hur information kan 
tillgängligöras, spridas, sökas och användas skiljer sig markant mellan dessa system. Detta får 
konsekvenser för hur forskningspublikationer används och refereras till av andra forskare och 
har därmed även betydelse för bibliometrin. En bra publiceringsstrategi handlar om att 
tillgängliggöra sina forskningsresultat så effektivt som möjligt i den nya digitala 
infrastrukturen för forskningspublikationer och möta de förändringar som sker inom denna.  

Pikas22 skiljer mellan formella och informella kanaler inom forskningskommunikationen i en 
litteraturstudie om informations- och kommunikationsteknologins påverkan på den 
vetenskapliga kommunikationens utveckling. Dessa har olika funktioner och är 
kompletterande. Den formella vetenskapliga kommunikationen utgörs av ”publicerat material 
som har granskats kollegialt, editerats av förlag, och går att återfinna i olika 
informationssystem”.23 Denna formella kommunikation sker således på sådant sätt att 
publikationerna blir tillgängliggjorda i relativt beständiga kanaler, sökbara och att 
informationen är verifierad. Kommunikationen i dessa kanaler är dock i hög grad enkelriktad 
med relativt små möjligheter till interaktion. De utmärks även av att publiceringsprocessen är 
tidskrävande och kommunikationen därmed långsam. Den informella kommunikationen 
kompletterar den formella genom att ge möjligheter till interaktion och därmed skapa bättre 
förutsättningar för ett snabbare utbyte av idéer och för forskare att ge och få feedback. Pikas 
definierar den informella vetenskapliga kommunikationen till den kommunikation som inte 
faller inom ramarna för definitionen av den formella. Samtal, e-mail-konversationer, 
diskussioner via sociala medier, muntliga konferenspresentationer/posters, notes/editorials 
är alla del av den informella kommunikationen.  

Förutsättningarna för både den formella och informella vetenskapliga kommunikationen har 
förändrats genom utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin. Forskare 
kan idag ta kontakt med varandra på olika sätt via sociala medier, dels specifika för forskare 
såsom ResearchGate, Mendeley, Academia.edu, eller mer allmänna sociala medier som 
Twitter och LinkedIn. Inte sällan är dessa kanaler även integrerade på de formella kanalernas 
webbplatser genom möjligheter att ”dela” publikationerna i sociala medier men också genom 
att integrera statistik om antalet delningar (altmetrik) och länkningar till dessa. Sambandet 
mellan altmetriska indikatorer och bibliometriska indikatorer har undersökts i flera studier24 
och sociala mediers funktion inom den vetenskapliga kommunikationen har också 
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studerats.25 Altmetrik har även föreslagits som ett komplement till bibliometrin,26 dock är 
denna metrik ännu inte utvecklad och varken dess validitet eller reliabilitet är utredd. 
Utvecklingen visar dock på att den vetenskapliga kommunikationen tar sig olika former och 
att de formella och informella kanalerna såväl som samspelet mellan dessa tar sig nya former 
i den digitala miljön. Troligt är därför att den funktionalitet som utvecklas och den 
kommunikation som sker via denna kommer att ha betydelse för den framtida vetenskapliga 
kommunikationen och att detta även får betydelse för forskningens genomslag.  

Bibliometriska indikatorer baseras nästan uteslutande på den formella kommunikationen och 
det genomslag en forskare har inom denna. Referenser i vetenskapligt granskade 
tidskriftsartiklar utgör grunden för bibliometriska analyser. Synlighet i de bibliografiska 
databaser som används för citeringsanalyser innebär publicering i kanaler som tillhör den 
formella vetenskapliga kommunikationen. Då en stor del av publiceringen av 
forskningsresultat från exempelvis en forskargrupp eller forskningsområde faller utanför de 
definitioner som här har ringat in de formella kanalerna kan det dels ha betydelse för utfallet 
av bibliometriska utvärderingar och dels kan det ha inverkan på publikationernas sökbarhet, 
beständighet och verifierbarhet. En låg aktivitet i informella kanaler kan å andra sidan ha 
negativ påverkan på forskningens synlighet eftersom information ofta söks via personliga 
kontakter och personliga kontakter har betydelse för hur forskare citerar.27 

Informationsteknologins utveckling har även inneburit förutsättning för nya 
publiceringsformer och finansieringsformer för utgivningen av vetenskapliga publikationer. 
Fritt tillgängliggörande av vetenskaplig forskning (open access) har möjliggjorts tack vare de 
digitala miljöernas möjlighet att mångfaldiga och sprida publikationer på webben. Detta 
förutsätter dock nya finansieringsmodeller eftersom publiceringsprocessen fortsatt har en 
kostnad. Open access-publiceringen (OA) kan grovt delas in i två kategorier, (1) att artikeln 
direkt vid publicering är fritt tillgänglig genom publicering i tidskrifter som gör artikeln fritt 
tillgänglig mot författaravgifter (hela eller delar av tidskriften kan vara fritt tillgänglig), ibland 
kallas denna modell guld OA, (2) att artikeln publiceras i en traditionellt finansierad 
(licensfinansierad) tidskrift och att en kopia av artikeln tillgängliggöras i ett öppet arkiv 
(exempelvis lärosätets publiceringsdatabas eller ämnesarkiv såsom Arxiv), ibland kallat 
parallellpublicering eller grön OA. Hur en artikel får parallellpubliceras är reglerat av 
förlagens avtal som ofta innefattar regler om version som får tillgängliggöras, var den får 
tillgängliggöras och ibland även när den får tillgängliggöras (embargo). Det ökande antalet 
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forskningspublikationer som görs fritt tillgängliga på webben utan licenskostnader är en 
pågående process. 2011 publicerades ca tio procent av alla peer review-granskade artiklar med 
någon författare från ett svenskt lärosäte i open access-tidskrifter, dvs. fritt tillgängliga från 
publiceringstillfället och ca 50 procent av dessa fanns på något sätt tillgängliga på webben två 
år senare.28 Utvecklingen inom open access-publiceringen är pågående och det är troligt att 
detta innebär förändringar av förutsättningarna för den vetenskapliga publiceringen inom en 
relativt kort tidshorisont.  

Nya former för granskning av vetenskapliga publikationer är ett annat område där alternativ 
till de traditionella har uppkommit. Dessa är ibland förknippade med open access men det är 
viktigt att påpeka att open access inte i sig skiljer sig gentemot licensbaserade tidskrifter vad 
gäller metoder för granskningsförfarande. Finansieringsmodeller där författare betalar för 
publicering kan dock ge incitament som påverkar granskningsmodellen.29 

Ett sätt att möta de utmaningar som peer review-systemet står inför i det förändrade 
publiceringslandskapet är ett system med öppen granskning av publikationerna.30 Försök har 
gjorts med denna modell men den har ännu inte fått någon större spridning, får den det kan 
det ha stor betydelse för publiceringsprocessen och den vetenskapliga kommunikationen.  

5.4 Infrastruktur och sökbarhet i publikationslandskapet 

I det fysiska publikationslandskapet (omkring 1950 och tidigare) där bibliografiska uppgifter 
var representerade i bibliotekens kortkataloger var sökbarheten vanligtvis begränsad till 
sökning på författare, titel eller ämneskategori. I detta landskap hade tidskrifter en betydande 
roll som förmedlare av vetenskaplig information. Sökning var endast möjlig på tidskriftsnivå 
och artiklar gick endast att finna via de tidskrifter de var publicerade i. Kommunikationen var 
i större utsträckning begränsad till en uppsättning tidskrifter och informationsinhämtning 
skedde i stor utsträckning genom att läsa nyutkomna häften av dessa för att hålla sig a jour 
inom forskningsområdet. Att följa referenser var också ett användbart och effektivt redskap 
för att finna publikationer inom ett forskningsområde. Däremot var möjligheterna 
begränsade vad gäller sökning utifrån relevanta termer. Det var därmed svårare att hitta 
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information om områden som för personen var mindre kända sedan tidigare. Personliga 
kontakter var troligtvis viktigare i detta landskap än i det digitala.   

Digitaliseringen kom först till de bibliografiska uppgifterna och bibliotekens kataloger gjordes 
digitala, publikationerna var dock fortsatt i hög utsträckning i fysisk form. Denna utveckling 
skedde omkring 1970 och gjorde det möjligt att söka friare i de bibliografiska posterna, 
exempelvis på ord i titel eller i abstract eller sammanfattningar. Det möjliggjorde även 
sökning på artikelnivå och det blev på grund av denna utveckling lättare att söka fram 
publikationer som man tidigare inte kände till och som låg utanför ens kunskapssfär och de 
informationskanalerna man vanligen använde. Detta innebar att tidskriften blev något 
mindre viktig, om än fortfarande mycket viktig, som informationskanal då utvecklingen 
skapade nya vägar till information.  

I och med utvecklingen av internet och webben under 90-talet skapades möjligheter att söka 
direkt i hela dokument istället för bibliografiska representationer av dessa, dvs. det gick nu att 
söka på ord eller ordsträngar som förekom var som helst i ett dokument och inte bara i 
begränsade delar såsom titlar, sammanfattningar och ämnesord. Utvecklingen av webben har 
även inneburit att publikationer eller bibliografisk information finns representerad på fler 
platser och är sökbara i fler databaser eller sökmotorer. Exempelvis webbtjänster som Google 
Scholar eller Microsoft Academic Search samlar in information från stora mängder 
webbplatser, indexerar vetenskapliga publikationer i dess helhet och gör dem sökbara. I 
vilken tidskrift eller av vilket förlag en publikation är publicerad får mindre betydelse i detta 
system. Eftersom söktjänster vanligtvis använder någon algoritm för att ranka sökresultatet 
har dock förlaget eller tidskriften (eller snarare dess webbplats) fortfarande betydelse för 
distributionen i detta system då webbplatser med många inlänkningar hamnar högre upp i 
sökresultaten, i vissa system kan även tidskriftsindikatorer användas för ranking av 
sökresultat. Sammantaget så minskar dock tidskriftens betydelse i detta system, istället ökar 
betydelsen av infrastrukturen hos det system som distribuerar publikationen samt åtkomst 
till publikationerna och den bibliografiska informationen från andra system. Även den 
individuella publikationens struktur och innehåll ökar i betydelse för att denna ska vara 
sökbar och hamna högt upp i träfflistor. 

Ytterligare förändringar av hur forskningspublikationer tillgängliggörs och forskningsresultat 
sprids har kommit med utvecklingen av vad som brukar betecknas den sociala webben, vilken 
innebär ökad möjlighet till interaktion via olika typer av sociala medier såsom bloggar, 
mikrobloggar, kommentarsmöjligheter på ”vanliga” webbplatser och virtuella sociala nätverk. 
Dels sker detta via generella sociala medier och dels sker det via för 
forskningskommunikationen specifika medier. Många forskare, avdelningar, 
forskningsprojekt, centrum m.m. har bloggar eller nyhetsflöden där interaktion med andra 
forskare är möjlig via kommentarsfunktioner. Databaser har ofta inbyggda möjligheter att 
”dela” (nämna en publikation genom att automatiskt lägga till titel och länk till en publikation 
i en statusuppdatering) i olika sociala nätverk, exempel på generella nätverk är Twitter och 
Facebook och exempel på för forskare specifika nätverk är ResearchGate, Academia.edu och 
Mendeley. I sociala nätverk finns även möjligheter att på olika sätt kommunicera med andra 
forskare genom att skapa en profil, delta i diskussioner i olika forum, kommentera 
publikationer eller skicka meddelanden. Dessa nya möjligheter till kommunikation öppnar 
nya kanaler för spridningen av forskningsresultat. Det finns nu fler sätt för forskare att hitta 
forskningspublikationer som är relevanta för sin forskning och även att knyta kontakt med 
andra forskare inom sitt forskningsområde. Det kan konstateras att infrastrukturen för 
spridningen av forskningsresultat har blivit mer komplex och publiceringsstrategier bör 
därför vara anpassade till denna nya komplexa infrastruktur. 
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6 Publiceringsstrategier 

Nedan diskuteras 22 punkter som har betydelse för forskningens genomslag. Dessa berör 
planering av hur forskningsresultaten ska publiceras, valet av publiceringskanal och 
tillgängliggörande av publikation, fritt tillgängliggörande (open access) av 
forskningspublikationer, forskningsdata, mjukvara m.m. samt samarbete, nätverk och 
kommunikation av forskningsresultaten. De aspekter som diskuteras påverkas i olika 
utsträckning av de förändringar som diskuterats i kapitlet ovan, orsakade av informations- 
och kommunikationsteknologins utveckling. Förutsättningarna varierar även mellan olika 
ämnesområden och val av publiceringsstrategi är beroende av hur publiceringskulturen ser ut 
inom de specifika områdena. En och samma publiceringsstrategi är troligtvis inte någon 
effektiv lösning för att öka synligheten och spridningen av forskningen på KTH för att på sikt 
få fler citeringar. Strategier bör istället utformas utifrån ämnesområdenas förutsättningar och 
för att på ett effektivt sätt nå andra forskare inom respektive ämnesområde och få stor 
spridning av KTH:s forskningspublikationer.  

6.1 Planering av forskningsresultatens publicering 

6.1.1 Formell/informell kommunikation 

Hur forskningsresultat publiceras skiljer sig mellan olika forskningsområden, skillnader finns 
även mellan grundforskning och tillämpad forskning. Därför kan det finnas skillnader 
avseende  i vilken grad som forskningsresultaten kommuniceras i formella eller informella 
kanaler. En medvetenhet kring detta är av vikt för att forskningsresultat ska tillgängliggöras 
på ett sätt som gör det möjligt för forskare och andra relevanta målgrupper att söka fram och 
få tillgång till de publikationer där forskningsresultaten presenterats. Deltagande i 
konferenser kan exempelvis innebära en varierande grad av formell eller informell 
kommunikation. Om ett deltagande i en konferens inte innebär publicering i en beständig, 
sökbar och tillgängliggjord kanal bör man överväga att istället eller också publicera 
forskningsresultaten i en mer formell kanal med en i högre grad strukturerad infrastruktur. 
Balansen mellan formell och informell kommunikation har också betydelse för spridningen av 
forskningsresultat. Som diskuterats ovan har den informella kommunikation som sker på 
nätet ökad betydelse för spridningen av forskningsresultat. Deltagande i relevanta informella 
kommunikationskanaler för spridning av publikationer publicerade i formella kanaler är 
därmed en strategi för ökad synlighet av forskningen.  

Denna punkt hänger även ihop med några av de punkter som diskuteras nedan, bland annat 
Val av publikationstyp, Publikationens tillgänglighet, Publiceringskanalens beständighet 
över tid och Deltagande i forskningskommunikationen inom området. 

 Se till att publicera i formella kanaler som gör publikationerna tillgängliga på ett 
beständigt och sökbart sätt och utnyttja informella kanaler för att skapa spridning.  

6.1.2 Val av publikationstyp 

Olika publikationstyper tillgängliggörs och sprids på olika sätt. Böcker distribueras av förlag 
och publiceras i lägre utsträckning digitalt och är också till mindre del fritt tillgängliga (open 
access) än vad som gäller för tidskriftsartiklar. Rapporter är sällan peer review-granskade och 
publiceras ofta i en mindre utvecklad infrastruktur, exempelvis genom att endast 
tillgängliggöras på en webbsida och saknar exempelvis bibliografiska uppgifter som kan 
indexeras av databaser eller laddas ner till referenshanteringssystem. Även konferensbidrag 
tillgängliggörs ibland på detta sätt.  

Det är främst peer review-granskade artiklar publicerade i tidskrifter som utgör underlag för 
citeringsanalyser. Konferensbidrag täcks i lägre utsträckning och exkluderas ofta i sådana 
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analyser. Publicering av tidskriftsartiklar i kanaler som finns indexerade i WoS är därför 
nödvändigt om publikationen ska kunna utgöra grund för bibliometriska utvärderingar.  

Vilka publikationstyper som har högst status varierar mellan ämnesområden. Publikationstyp 
och publikationskanal har därför betydelse för forskningsmeriteringen. Vid 
sakkunniggranskning och vid ansökningar till forskningsråd är statusen av publikationstypen 
och publikationskanalen också av betydelse.    

 Överväg hur val av publikationstyp påverkar publikationens tillgängliggörande och 
spridning, vilka konsekvenser valet får för bibliometriska analyser och hur det 
påverkar meritering.    

6.1.3 Kvalitet vs. Kvantitet - publicera många artiklar eller färre med högre kvalitet? 

Bibliometriska utvärderingar väger oftast in både publikationsvolym, dvs. kvantitet, och 
genomsnittliga värden, såsom citeringsmått, vilket relaterar till den genomsnittliga kvalitén 
av publikationerna. KTH kommer betydligt bättre ut i utvärderingar där antalet publikationer 
per anställd mäts än utvärderingar som fokuserar på den genomsnittliga citeringsgraden.  

För exempelvis doktorander finns incitament att dela upp forskningsresultat i flera 
publikationer för att uppnå uppsatta mål om att publicera ett visst antal artiklar under en viss 
tidsperiod eller som ska ingå i en avhandling. Uppdelandet av resultat i flera publikationer 
kan ha negativa konsekvenser för genomsnittliga citeringsmått, eftersom andra forskare som 
hänvisar till forskningsresultaten i många fall väljer att endast citera en av publikationerna. 
Att publicera olika resultat i samma publikation riskerar dock att göra publikationen mindre 
fokuserad. Det går inte att ge några generella råd för hur forskningsresultat bäst bör delas upp 
och publiceras men det är rekommenderat att överväga de för och nackdelar som finns med 
att publicera fler eller färre publikationer utifrån samma forskningsresultat eller samma 
forskningsprojekt.  

 Överväg om det finns anledning att publicera något färre publikationer för att kunna 
lägga större fokus på kvalitén av dessa.  

6.1.4 Publicering av samma forskningsresultat i flera publikationer 

Forskningsresultat publiceras ofta på flera sätt, exempelvis först preliminärt i tekniska 
rapporter eller på konferenser genom muntliga presentationer eller postrar för att sedan 
publiceras i peer review-granskade tidskrifter. Det har även blivit allt vanligare att 
preliminära versioner av artiklar publiceras i öppna repositorier, där andra forskare kan 
lämna kommentarer, och att publikationen sedan publiceras i en tidskrift. Detta görs för att 
snabbare kunna tillgängliggöra forskningsresultat och få feedback från andra forskare.  

Ett annat exempel på när fler versioner publiceras är då publikationerna tillgängliggörs 
genom så kallad parallellpublicering, dvs. läggs i ett öppet arkiv för att tillgängliggöras utan 
licenskostnader. Detta sätt att tillgängliggöra publikationer är reglerat av förlagens avtal och 
görs för att öka publikationernas tillgänglighet.  

Det är viktigt att ha i åtanke att när publikationer tillgängliggörs i flera versioner kan det ha 
betydelse för bibliometriska analyser. Eftersom det är citeringar till den peer review-
granskade artikeln som räknas i citeringsanalyser inkluderas inte referenser som hänvisar till 
andra versioner av publikationen eller till andra publiceringar av samma forskningsresultat. 
Man måste således planera sin publicering så att det inte råder förvirring kring vilken version 
som andra forskare bör referera till. Exempelvis kan detta göras genom att själv vara 
konsekvent då man refererar till sina forskningsresultat och i första hand referera till artiklar 
publicerade i tidskrifter. För parallellpublicerade publikationer kan hänvisning göras till den 
förlagspublicerade versionen i försättsblad. För publikationer publicerade i öppna 
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repositorium finns versionshantering och möjlighet att uppdatera tidigare poster med 
information om den slutgiltiga peer review-granskade tidskriftsversionen av artikeln. Man bör 
även vara noggrann med vilken version som delas i sociala medier. Att hänvisa till den 
slutgiltiga tidskriftsartikeln istället för tidigare versioner eller andra publikationstyper är 
också en fördel för tillgängligheten eftersom denna vanligtvis är tillgängliggjord i en mer 
beständig kanal med bättre infrastruktur. 

 Planera publiceringen så att det inte råder förvirring kring vilken version som andra 
forskare bör referera till. Hänvisa till den förlagspublicerade 
versionen/tidskriftsversionen om flera versioner av publikationen har 
tillgängliggjorts.   

6.1.5 Sökbarhet och val av ämnesord 

Hur en publikation struktureras och vilka ord som används har betydelse för dess sökbarhet. 
Att använda de nyckelord som andra forskare använder för sökning i titlar, abstract och som 
ämnesord ökar möjligheten för andra forskare inom ett ämnesområde att hitta publikationen. 
Om det finns flera synonyma termer kan alternativa termer till det/de som används i titel och 
abstracts nämnas bland ämnesorden.  

 Använd relevanta termer strategiskt i titlar, abstract och som nyckelord för att höja 
publikationens sökbarhet.  

6.1.6 Språk 

Enligt KTH:s policy för vetenskaplig publicering uppmanas forskare på KTH att publicera 
sina forskningsresultat i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter eller annan 
kvalitetsgranskad utgivning. För att nå en internationell publik bör således forskningsresultat 
tillgängliggöras på engelska. Forskningspublikationer på engelska har större möjligheter att 
nå andra forskare och därmed få större spridning och även fler citeringar.  

 Publicera på engelska om publikationen ska nå en internationell publik. 

6.2 Val av publiceringskanal och tillgängliggörande av publikationer 

6.2.1 Kanalens ämnesrelevans och spridning inom ämnesområdet 

Att publicera forskningsresultat i kanaler som är relevanta för respektive ämnesområde ökar 
troligtvis möjligheterna att nå andra forskare inom området. Genom att publicera i 
prestigefyllda och relevanta kanaler inom ämnesområdet har man större möjligheter att få 
större spridning. Det kan tyckas självklart, men kanaler med hög relevans kan ibland vägas 
mot en något mindre relevanta kanaler med högre värden på citeringsindikatorer. Sådana 
indikatorer kan vara bra vägledning om kanalens genomsnittliga genomslag, dock är 
korrelationen mellan de enskilda artiklarnas genomslag och tidskriftens låg på grund av den 
skeva fördelningen. Således kan publikationer i lågciterade tidskrifter få många citeringar och 
en stor andel av publikationerna i högciterade tidskrifter erhåller få citeringar. Relevansen 
kan därför ha större betydelse för att bli citerad eftersom man genom publicering i relevanta 
tidskrifter bättre når de forskare som potentiellt sett skulle kunna citera publikationen.  

 Publicera i ämnesrelevanta kanaler där andra forskare inom samma forskningsområde 
nås av forskningsresultaten.  

6.2.2 Publikationens tillgänglighet 

Publicering bör ske i kanaler som tillgängliggör dessa så effektivt som möjligt. Kontrollera 
därför på vilket sätt som förlaget eller tidskriften distribuerar publikationen. Är denna sökbar 
i relevanta databaser? Går det att hitta publikationerna via Google och Google Scholar? Finns 
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den registrerad i viktiga databaser: ämnesspecifika, WoS, Scopus? Stödjer 
förlagets/tidskriftens webbplats delning i sociala medier? Stödjer kanalen 
referenshanteringssystem? Är det troligt att publikationen kommer att vara tillgänglig över en 
längre tidsperiod? Finns det möjligheter att publicera så att publikationen blir fritt tillgänglig? 
Har förlaget/tidskriften stor spridning inom det specifika ämnesområdet, dvs. läser andra 
forskare den aktuella tidskriften eller böcker publicerade av förlaget? 

 Kontrollera publiceringskanalens spridning genom att söka efter publikationer 
publicerade i denna i relevanta databaser och sökmotorer.  

6.2.3 Publiceringskanalens beständighet över tid 

Volymen av den vetenskapliga publiceringen har på senare år ökat i hög takt. Det har uppstått 
många nya tidskrifter och nya sätt att publicera forskningsresultat. Många av de nya 
publiceringskanalerna har en relativt kort livslängd. Det finns då en risk att tillgängligheten 
till publikationer försvinner då exempelvis en webbsida läggs ner. Överväg därför hur troligt 
det är att publikationen kommer att finnas tillgänglig och om den tillgängliggörs i en 
infrastruktur som åstadkommer beständigt tillgängliggörande. Ett alternativ är också att 
parallellpublicera publikationen i DiVA för att säkra beständighet av publikationer som 
publicerats i kanaler som kan tänkas försvinna.   

 Kontrollera om publiceringskanalen tillgängliggör publikationerna på ett beständigt 
sätt. Om möjligt, parallellpublicera i DiVA om publicering har skett i en kanal som inte 
är beständig.  

6.2.4 Kanalens indexering i databaser 

Framväxten av webben och av söktjänster såsom Google, Yahoo, Bing m.m. har haft stor 
betydelse för hur vi söker information och för vilken information vi har att tillgå. Ett mycket 
enkelt sätt att kontrollera om publikationer från ett förlag eller en tidskrift är indexerade och 
sökbara i dessa viktiga kanaler såsom Google och Google Scholar är att söka på titel och 
kontrollera sökresultatet. 

WoS och Scopus ställer krav på de tidskrifter, konferenser m.m. som indexeras av dessa 
databaser. Krav ställs på peer review-granskning, utgivningens kontinuitet, format för 
leverens till databaserna och publikationernas citeringsgrad. Att välja publiceringskanaler 
som är indexerade i WoS och Scopus innebär därför att kanalen uppfyller de kriterier som 
sätts av databaserna. Som nämnts utgår citeringsanalyser från någon av dessa databaser och 
WoS är den databas som flest bibliometriska analyser utgår ifrån.  

Det är också av vikt att publikationen blir indexerad i ämnesspecifika databaser. Inom vissa 
ämnesområden innehåller även dessa citeringsinformation. De har ibland även stor betydelse 
för informationssökning och spridning av forskningspublikationer.  

 Kontrollera om publiceringskanalen finns indexerad i viktiga databaser och 
sökmotorer genom att söka efter publikationer i bland annat Web of Science, Google 
Scholar och eventuellt även ämnesspecifika databaser. 

6.2.5 Tidskriftens citeringsgrad - High impact journals  

Som nämnts är citeringar till publikationer skevt fördelade, dvs. få publikationer får många 
citeringar och ett stort antal publikationer får ett lågt antal citeringar. Tidskriftsindikatorer är 
därför inte ett bra mått på hur många citeringar man kan förvänta sig till en viss publikation. 
Däremot kan det ge en indikation på en tidskrifts prestige och genomslag. Journal Impact 
Factor (JIF) återfinns i Journal Citation Report som är en del av WoS. JIF mäter det 
genomsnittliga antalet citeringar till publikationerna i en tidskrift. Det är bra att tänka på att 
måttet inte justerar för de olika publicerings- och refereringspraktiker som finns inom olika 
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ämnesområden. Man kan därmed inte jämföra denna indikator mellan ämnesområden. 
Alternativ till Journal Impact Factor finns i Scopus Journal Analyzer, där två olika indikatorer 
finns att tillgå, SCImago Journal Rank (SJR) och Source Normalized Impact per Paper 
(SNIP).  

 Använd tidskriftsindikatorer som Journal Impact Factor för att få en indikation på hur 
välciterade olika tidskrifter är.  

6.2.6 Tillgängliggörande av metadata - kompabilitet med referenshanteringssystem 

Allt fler forskare använder sig av referenshanteringssystem för att hantera referenser i sina 
publikationer. Publicering i kanaler som tillgängliggör bibliografisk data i form av metadata 
till publikationen som går att ladda ned till ett referenshanteringssystem (vanligtvis genom en 
knapptryckning i webbläsaren) förenklar för andra forskare att referera till publikationen. Det 
minskar risken för felstavningar eller felaktiga referenser. Att testa om publikationens 
metadata finns tillgänglig på tidskriftens/förlagets webbplats är ett test på den infrastruktur 
som publikationen sprids via, dvs. att det faktiskt finns metadata om publikationen som kan 
indexeras av databaser och sökmotorer.  

 Testa om förlaget/tidskriften där publikationen har publicerats tillhandahåller 
åtkomlig metadata genom att använda ett referenshanteringsprogram.  

6.2.7 Spridning via DiVA 

Då en publikation registreras i DiVA skapas metadata som går att använda i 
referenshanteringsprogram och som indexeras av sökmotorer. Publikationsposter i DiVA är 
sökbara via Google och Google Scholar. I DiVA finns även möjlighet att publicera fulltext till 
publikationerna för att tillgängliggöra dessa fritt (diskuteras vidare nedan under 6.4.1 Fritt 
tillängliggörande av forskningspublikationer - open access). DiVA kan därmed användas för 
att skapa och tillgängliggöra metadata till publikationen, göra den sökbar i sökmotorer och 
åstadkomma beständig tillgänglighet. Dessutom används DiVA för bibliometriska analyser 
vid KTH. 

 Använd DiVA för att göra publikationer fritt tillgängliga (open access) och för att 
sprida publikationer genom att de vid registrering i DiVA blir sökbara i bland annat 
Google Scholar. 

6.3 Samarbete, nätverk och kommunikation  

6.3.1 Deltagande i forskningskommunikationen inom området 

Praktiken att referera är en del av den vetenskapliga kommunikationen och 
citeringsindikatorer kan därmed sägas vara ett mått på kommunikation. Forskare som är 
centrala i de nätverk där forskningen bedrivs tenderar att i relativt stor utsträckning publicera 
högciterade artiklar. En studie av norska vetenskapliga publikationer visade att högciterade 
artiklar karaktäriseras bland annat av att i större utsträckning vara författade av flera 
personer.31 Detta förhållande har uppmäts även då självciteringar exkluderas.32 Det har också 
konstaterats att indikatorer som mäter forskares centralitet i olika nätverk, bland annat 

                                                        

31 Aksnes and Taxt, “Peer Reviews and Bibliometric Indicators.” 
32 S. M. Lawani, “Some Bibliometric Correlates of Quality in Scientific Research,” Scientometrics 9, no. 

1–2 (January 1, 1986): 13–25, doi:10.1007/BF02016604. 
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genom att mäta samförfattarskap, korrelerar med citeringsmått såsom h-index.33 De forskare 
som aktivt deltar i forskningskommunikationen och har en central position i de nätverk där 
forskningen bedrivs förefaller således ha större möjligheter att också producera högciterade 
publikationer.  

 Samarbeta och delta aktivt i forskningskommunikationen för att förbättra spridningen 
och genomslaget av forskningen.  

6.3.2 Deltagande i centrala konferenser inom ämnesområdet 

Mest troligt är att en citering kommer från andra forskare inom samma eller närliggande 
forskningsområden.34 Att nå dessa med sin forskning är därför viktigt för att få mer citeringar. 
Deltagande på centrala, relevanta konferenser inom forskningsområden är därför viktigt för 
att få spridning för sina forskningsresultat och för ett aktivt deltagande av kommunikationen 
inom sitt forskningsområde.  

 Delta i centrala, relevanta konferenser inom forskningsområdet för att nå andra 
forskare med din forskning.  

6.3.3 Samarbete med andra forskare – internationellt 

Den norska studien som nämnts ovan visade också att internationellt samförfattade 
publikationer var högciterade i större andel än de som inte var det. Detta förhållande såg vi 
också för de flesta av de universitet som ingick i benchmarkingstudien, dock inte för de högst 
citerade universiteten. Internationellt samförfattarskap innebär dock inte samma sak för alla 
universitet och länder eftersom storlek på länderna varierar såväl som forskningens kontext. 
Resultaten från den norska studien är dock intressanta eftersom Norge har många likheter 
med Sverige vad gäller storlek och universitetssystem. Persson visade i en artikel från 2009 
att förhållandet mellan högciterade publikationer och internationellt samförfattarskap inte 
gäller generellt men att sambandet är signifikant inom små länder.35 Den norska studien 
visade också att de högciterade publikationerna i större utsträckning citerades av utländska 
forskare.  

 Samarbeta internationellt för att höja kvalitén på forskningen och för att skapa 
nätverk för spridning av forskningsresultat.  

                                                        

33 Oguz Cimenler, Kingsley A. Reeves, and John Skvoretz, “A Regression Analysis of Researchers’ Social 

Network Metrics on Their Citation Performance in a College of Engineering,” Journal of Informetrics 

8, no. 3 (July 2014): 667–82, doi:10.1016/j.joi.2014.06.004. 
34 Citeringsbaserad klustringsmetodik med hjälp av slumpvandrare bygger på detta faktum. Se Ludo 

Waltman and Nees Jan van Eck, A New Methodology for Constructing a Publication-Level 

Classification System of Science, arXiv e-print, (March 2, 2012), http://arxiv.org/abs/1203.0532; 

Martin Rosvall and Carl T. Bergstrom, “Maps of Random Walks on Complex Networks Reveal 

Community Structure,” Proceedings of the National Academy of Sciences 105, no. 4 (January 29, 

2008): 1118–23, doi:10.1073/pnas.0706851105. 
35 Olle Persson, “Are Highly Cited Papers More International?,” Scientometrics 83, no. 2 (May 1, 2010): 

397–401, doi:10.1007/s11192-009-0007-0. 
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6.3.4 Referenser som kommunikationsverktyg 

Det finns ett statistiskt samband mellan antalet referenser i artiklar och antalet citeringar som 
artiklarna erhåller.36 Vad är orsaken till detta samband? Antonakis et al. framhäver två 
tänkbara orsaker, dels att publikationer med fler referenser är mer övertygande och dels att 
de citerade författarna i senare publikationer refererar tillbaka till publikationen som de blivit 
citerade av.37 Detta kan ses som återgäldande av en tjänst, men det kan också ses som en 
naturlig del av forskningskommunikationen. Det är sannolikt mer troligt att man får 
kännedom om en publikation som genom en referens har relaterat till sin egen forskning och 
att chansen ökar därmed att man också i framtida publikationer refererar till denna 
forskning. Möjligheterna att hitta publikationer som citerar en publikation har ökat tack vare 
informationsteknologins utveckling och citeringsdatabasers utveckling, inte minst på grund 
av Google Scholar. Att använda referenser som ett kommunikationsmedel kan därför ha 
betydelse för spridning och genomslag av en publikation och kan vara ett sätt att förhålla sig 
till annan forskning och därmed vara en del av forskningskommunikationen.  

 Referera till centrala och relevanta verk för att höja forskningspublikationernas 
genomslag. 

6.3.5 Sociala nätverk 

Digitala sociala nätverk ger nya möjligheter att kommunicera med andra forskare. 
ResearchGate, Twitter, Mendeley och LinkedIn är några exempel på sådana nätverk. Som 
nämnts har sambandet mellan antalet gånger en publikation har ”delats” i olika sociala 
medier och antalet citeringar studerats. Samband har i flera fall kunnat påvisas men det är 
oklart om ett orsakssammanband råder eller om dessa mått endast statistiskt korrelerar, dvs. 
huruvida aktivitet i sociala medier skulle orsaka mer citeringar. Det kan dock konstateras att 
deltagande i sociala media skapar möjligheter att knyta kontakter med andra forskare, delta i 
diskussionsforum och sprida sina forskningspublikationer. Sociala media erbjuder ibland 
även andra funktioner och de är ofta sammankopplade med andra tjänster på webben: de ger 
möjlighet att skapa profilsidor (se nedan), att hantera referenser (Mendeley, Zotero) och 
tidskrifter har ofta funktioner för att dela publikationer i sociala medier. Ett annat sätt att få 
spridning för sina forskningspublikationer är att lägga till dessa som referenser till 
Wikipediasidor där de är relevanta.  

 Utnyttja möjligheten att kommunicera med andra forskare i relevanta sociala nätverk 
och synliggör dina publikationer genom att ”dela” dem eller tillgängliggöra dem i 
fulltext i dessa nätverk.   

6.3.6 Forskarprofiler i Google Scholar, ResearcherID, Orcid och på KTH:s profilsidor 

En profilsida kan vara ett sätt att samla sina publikationer och göra dem åtkomliga. Flera 
tjänster ger forskare möjligheten att skapa en profil och knyta publikationer till denna som 
kan visas upp i en lista. På KTH är utveckling på gång med listning av publikationer som finns 
i DiVA på profilsidorna som finns på KTH:s webbplats. Andra alternativ att skapa en 
profilsida är i Google Scholar, ResearcherID, Orcid, Mendeley och ResearchGate. Mendeley 
och ResearchGate är som nämnts ovan sociala nätverk med möjligheter att kommunicera 

                                                        

36 G. Nigel Gilbert, “Referencing as Persuasion,” Social Studies of Science 7, no. 1 (February 1, 1977): 

113–22; Timothy A. Judge et al., “What Causes a Management Article to Be Cited: Article, Author, or 

Journal?,” The Academy of Management Journal 50, no. 3 (June 1, 2007): 491–506, 

doi:10.2307/20159868. 
37 John Antonakis et al., “What Makes Articles Highly Cited?,” The Leadership Quarterly, Leadership 

Quarterly 25th Anniversary Issue, 25, no. 1 (February 2014): 152–79, doi:10.1016/j.leaqua.2013.10.014. 

http://scholar.google.se/
https://www.researcherid.com/
http://orcid.org/
http://www.mendeley.com/
https://www.researchgate.net/
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med andra forskare. Både ResearcherID och Orcid är tjänster där man vid registrering får en 
unik identifikator. ResearcherID ägs av Thomson Reuters och läggs till i poster i WoS då en 
forskare knyter sitt ID till dessa. Orcid är framförallt till för själva identifikatorn och kan 
också användas utan att skapa en profilsida och skapa en publikationslista.38 Var man skapar 
sin profilsida beror på vilket behov man har och var andra forskare inom området kan tänkas 
hitta denna.  

 Skapa en forskningsprofil för att samla dina publikationer och göra dig och dina 
publikationer lätta att hitta.  

6.4 Fritt tillängliggörande - Open access 

6.4.1 Fritt tillängliggörande av forskningspublikationer - open access  

Fritt tillgängliga publikationer (OA-publikationer) ger bättre möjligheter till spridning och 
fler potentiella läsare, vilket också innebär att fler forskare har möjlighet referera till dessa. 
OA förbättrar vanligtvis även förutsättningarna för spridning av publikationer i den 
infrastruktur som tillgängliggör forskningspublikationer på webben och gör det därmed 
lättare för sökmotorer och andra webbtjänster att indexera och göra dessa sökbara och 
åtkomliga. Även för personer som har inloggning på exempelvis universitetsbibliotek kan 
licensomslutna publikationer försvåra åtkomsten till publikationerna genom att inloggning 
först måste göras vilket kan vara omständligt då exempelvis surfplattor eller mobiltelefoner 
används. Av samma anledning är OA-publikationer smidigare att länka till och dela i sociala 
medier. 

Ger OA-publicering mer citeringar? Detta är en fråga som det finns en pågående och 
omfattande diskussion kring och flera studier har försökt besvara frågan. Det finns inte 
utrymme att här täcka den omfattande diskussion och de studier som gjorts i ämnet men 
eftersom frågan är av vikt för publiceringsstrategier ska vi ge en bild av hur OA påverkar 
genomslaget för forskningen.39  

OA-publicering kan ske på olika sätt och kan grovt delas in i två kategorier: (1) 
parallellpublicering (grön OA)40 och (2) publicering i OA-tidskrifter alternativt tidskrifter som 
mot betalning tillgängliggör enskilda publikationer utan licenskostnader för läsaren (guld 
OA). Parallellpublicering kan göras endast om det tillåts av förlaget.41 För att svara på frågan 
bör man alltså beakta vilken form av OA som avses då man diskuterar dess koppling till 
citeringar: 

Frågeställning för grön OA: 

 Skulle en publikation få mer citeringar om den parallellpublicerats än om den inte 
hade parallellpublicerats? 

                                                        

38 Orcid kommer att implementeras på KTH så att alla forskare kommer att få ett sådant ID som kan 

användas vid publicering, vilket förenklar identifiering av vem som skrivit vad, bland annat vid 

registrering i DiVA. 
39 Lista över studier som behandlar dessa frågeställningar finns i “Open Access Citation Advantage: An 

Annotated Bibliography,” n.d., http://www.istl.org/10-winter/article2.html. 
40 Eng. ”Self-archiving” 
41 Sherpa/Romeo listar villkor för parallellpublicering av olika tidskrifter och förlag. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  

Parallellpublicering kan ske i DiVA. KTH-biblioteket kan hjälpaforskare med parallellpublicering och 

villkor. http://www.kth.se/kthb/publicering/openaccess/open-access-1.267233  

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.kth.se/kthb/publicering/openaccess/open-access-1.267233
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I en undersökning av OA-publicering som gjorts av Science-Metrix på beställning av EU 
diskuteras förutom omfattningen av OA-publiceringen även hur mycket citeringar som OA-
publicerade artiklar får i jämförelse med icke-OA-publicerade artiklar.42 Rapporten 
konstaterar en citeringsfördel för grön OA (där de även inkluderar hybrid-OA). I genomsnitt 
fick denna kategori 40 procent högre citeringsvärde i studien än vad 
genomsnittspublikationen fick. Även andra studier har uppvisat en citeringsfördel för grön 
OA. En kritik mot studier som uppmätt fler citeringar för grön OA är att dessa studier inte tar 
i beaktande att forskare främst parallellpublicerar sina bästa artiklar (self-selection effect)43 
och att OA-artiklar som publicerats i öppna arkiv har varit tillgängliga under längre tid vid 
mätningstillfället. I en översiktsartikel från 2007 menar författarna att denna faktor skulle 
kunna förklara skillnaderna.44 Andra forskningsresultat har pekat på att grön OA inte får fler 
citeringar, men artiklarna blir citerade tidigare, dvs. att det inte skulle finnas en allmän 
citeringsfördel och att förklaringen istället skulle vara att tillgång ges till publikationerna 
tidigare och därmed kan citeras tidigare.45 En senare studie som jämfört skillnader i frivillig 
parallellpublicering och obligatorisk parallellpublicering har visat på att fler citeringar erhålls 
i båda fallen vilket talar emot en self-selection-effekt.46 Vidare är tidigare tillgång och tidigare 
citeringar i sig fördelaktigt för forskningskommunikationen.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att parallellpublicerade artiklar får fler citeringar 
men ett kausalt samband är svårare att belägga. Snabbare tillgång till publikationer förklarar 
en del av skillnaden i citeringsgrad och self-selection-effekten likaså. Det förefaller dock som 
att även då dessa skillnader tas bort så återstår en citeringsfördel. Flera av studierna pekar 
också på en större tillgänglighet och användning av parallellpublicerade artiklar och att det 
inte finns någon nackdel för spridning och citeringar för parallellpublicerade artiklar. Som 
diskuterats ovan är det dock viktigt att den parallellpublicerade versionen hänvisar till 
förlagsversionen så att det är tydligt för andra forskare vilken version de ska referera till.  

Frågeställning för guld OA: 

 Får en publikation mer citeringar om den publiceras i en OA-tidskrift än om den 
publiceras i en licensfinansierad tidskrift?  

Den studie av Science-Metrix som nämnts ovan och som konstaterade en citeringsfördel för 
grön OA visade på ett omvänt förhållande för guld OA, dessa publikationer fick 40 procent 
färre citeringar än genomsnittspublikationen. Antalet OA-tidskrifter har på senare år kraftigt 
ökat och skillnaden i antalet citeringar beror till stor del på att open access-tidskrifterna är 
nyare och mindre etablerade, vilket innebär att jämförelsen mellan OA-tidskrifter och 

                                                        

42 Éric Archambault et al., Proportion of Open Access - Peer-Reviewed Papers at the European and 

World Levels 2004-2011 (Science-Metrix, 2013), http://www.science-

metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf. 
43 Patrick Gaulé and Nicolas Maystre, “Getting Cited: Does Open Access Help?,” Research Policy 40, 

no. 10 (December 2011): 1332–38, doi:10.1016/j.respol.2011.05.025. 
44 Iain D. Craig et al., “Do Open Access Articles Have Greater Citation Impact?: A Critical Review of the 

Literature,” Journal of Informetrics 1, no. 3 (July 2007): 239–48, doi:10.1016/j.joi.2007.04.001. 
45 Henk F. Moed, “The Effect of ‘open Access’ on Citation Impact: An Analysis of ArXiv’s Condensed 

Matter Section,” Journal of the American Society for Information Science and Technology 58, no. 13 

(2007): 2047–54, doi:10.1002/asi.20663. 
46 Yassine Gargouri et al., “Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for 

Higher Quality Research,” PLoS ONE 5, no. 10 (October 18, 2010): e13636, 

doi:10.1371/journal.pone.0013636. 
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traditionellt finansierade tidskrifter blir haltande.47 Vidare finns det stora skillnader mellan 
olika discipliner vad gäller utbudet av OA-tidskrifter. Utbudet är störst inom medicin och det 
är inom medicin som vi finner det största antalet publikationer med svenska författare 
publicerade i OA-tidskrifter.48 Detta innebär att det inom vissa ämnesområden finns OA-
tidskrifter med hög prestige och höga citeringssiffror, medan utbudet av sådana tidskrifter är 
mindre inom andra områden.  

Vid publicering i OA-tidskrifter gäller samma rekommendationer som diskuterats ovan under 
val av publiceringskanal och tillgängliggörande av publikationer, dvs. att väga in 
ämnesrelevans, prestige, impact m.m. Då det finns lämpliga OA-tidskrifter inom 
ämnesområdet finns det en fördel att publicera i dessa eftersom de ger större tillgänglighet till 
publikationerna vilket ger potentiellt större spridning och användning av dessa.  

 Öka tillgänglighet, spridning och användning av forskningspublikationerna genom att 
göra dessa öppet tillgängliga (open access) antingen genom parallellpublicering eller 
genom publicering i OA-tidskrifter.  

o Guld OA - Väg in andra faktorer vid publicering i OA-tidskrifter, bland annat 
genomslag, prestige, indexering i databaser och peer review-granskning.  

o Grön OA – Kontrollera rättigheter innan parallellpublicering. Hänvisa i 
parallellpublicerade publikationer till den förlagsutgivna versionen.  

6.4.2 Fritt tillgängliggörande av forskningsdata och mjukvara 

Ett sätt att åstadkomma ökad användning av forskningsresultat och förbättra 
förutsättningarna för samarbete inom forskningen är att tillgängliggöra forskningsdata, 
mjukvara eller andra resultat av forskningen som inte publiceras i själva 
forskningspublikationerna. Detta ger andra forskare möjlighet att bygga vidare på 
forskningen, verifiera resultat m.m. Det är då troligt att dessa även citerar de publikationer 
som publicerat resultat baserat på tillgängliggjord forskningsdata eller mjukvara.  

Exempel på välciterade publikationer som tillgängliggjort mjukvara är de mycket välciterade 
publikationerna inom molekylärbiologi, författade av bland annat von Heijne vid Stockholms 
universitet, som bygger på programvaran SignalP. Programvaran finns tillgänglig på en 
webbsida där information finns om de grundläggande publikationer som beskrivit resultaten 
från denna.49 Ett annat exempel är programmet GROMACS som simulerar biokemiska 
molekyler. Även detta program är fritt tillgängligt med mycket högciterade grundläggande 
publikationer, bland annat författade av forskare vid KTH, Stockholms universitet och 
Uppsala universitet. 

 Tillgängliggör forskningsdata eller mjukvara som forskningen baserats på och hänvisa 
till publikationer knutna till data/mjukvara för att öka nytta och genomslag för 
forskningen.  

                                                        

47 Bo-Christer Björk and David Solomon, “Open Access versus Subscription Journals: A Comparison of 

Scientific Impact,” BMC Medicine 10, no. 1 (July 17, 2012): 73, doi:10.1186/1741-7015-10-73. 
48 Fathli, Lundén, and Sjögårde, Open Access-publicering vid svenska lärosäten. 
49 Se http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/  

http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/
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7 Resurser för information om publicering och publiceringsstrategier 

Nedan listas resurser som informerar och diskuterar olika aspekter av publicering - 
bibliometri, open access och strategier: 

 KTH:s publiceringspolicy. 

http://www.kth.se/polopoly_fs/1.268284!/Menu/general/column-
content/attachment/publ.policy.pdf 

 Guider och FAQ om bibliometri och publicering på KTH. 

http://www.kth.se/kthb/publicering/bibliometri/faq-biblimetrics/guides-and-faq-
about-bibliometrics-and-publishing-1.378654 

 Information om open access på KTH. 

http://www.kth.se/kthb/publicering/openaccess/open-access-1.267233 

 Ulf Kronman, 2011. Guide to Scientific Publication Management for Researchers at the 
KTH Royal Institute of Technology. 

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:450945/FULLTEXT01 

 Ulf Kronman. 2013. Managing your assets in the publication economy. Confero, vol. 
1, no. 1, pp 91-128. 

http://www.confero.ep.liu.se/issues/2013/v1/i1/130117/confero13v1130117.pdf 

 Nader Ale Ebrahim. Reserch Tools Box.  

http://researchtoolsbox.blogspot.se/ 

 MyRI. An Open Access toolkit to support bibliometrics training and awareness 

http://www.ndlr.ie/myri/index.html 

 Andreas Öchsner. Introduction to Scientific Publishing - Backgrounds, Concepts, 
Strategies. Accessed June 30, 2014.  

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-38646-6/page/1  

  

http://www.kth.se/polopoly_fs/1.268284!/Menu/general/column-content/attachment/publ.policy.pdf
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.268284!/Menu/general/column-content/attachment/publ.policy.pdf
http://www.kth.se/kthb/publicering/bibliometri/faq-biblimetrics/guides-and-faq-about-bibliometrics-and-publishing-1.378654
http://www.kth.se/kthb/publicering/bibliometri/faq-biblimetrics/guides-and-faq-about-bibliometrics-and-publishing-1.378654
http://www.kth.se/kthb/publicering/openaccess/open-access-1.267233
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:450945/FULLTEXT01
http://www.confero.ep.liu.se/issues/2013/v1/i1/130117/confero13v1130117.pdf
http://researchtoolsbox.blogspot.se/
http://www.ndlr.ie/myri/index.html
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-38646-6/page/1
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