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Bibliometrisk talangjakt 
En metod för att identifiera nydisputerade forskare som kan  

antas ha lovande framtidsutsikter 

Sammanfattning 

Här presenteras en metod för att identifiera relativt nydisputerade personer som har en bibliometrisk 

meritlista som antyder att de presterar utöver det vanliga. Identifieringen görs med hjälp av 

publiceringsstatistik, det vill säga publikationer registrerade i DiVA och som återfinns i Web of 

Science.  

Ett bibliometriskt spetsindex definieras som summan av tio delindikatorer. Detta index baseras på 

volym och citeringsstatistik med starkt fokus på högciterade publikationer. Urvalskriterierna har 

definierats baserat på statistik för en svensk elitgrupp som är erkänt framstående grundad på andra 

kriterier än bibliometri. 

Metodiken identifierar cirka tio procent av de nydisputerade med bäst bibiometriska meriter, dvs 

erhåller ett spetsindex om sju eller högre av maximalt tio.
1
 Två till tre procent av de nydisputerade 

erhöll maximala tio spetspoäng. Eftersom analysen görs kort tid efter publicering kan vissa individer 

få ett högt spetsindex på grund av tillfälligheter t.ex. om de snabbt råkar få enstaka citeringar till 

artiklar inom lågt citerade fält. Resultaten visar att omkring 10-20% av en elitgrupp inte kan 

identifieras med bibliometriska metoder.  

Metoden resulterar alltså i en lista med potentiella kandidater till framtida spetsforskare. Samtliga 

identifierade kommer inte att tillhöra en framtida elit och alla i en framtida elit kan inte identifieras på 

detta sätt. Resultatet bör granskas och värderas av en sakkunnig. Metodiken fungerar troligen bäst 

inom ämnesområden där prestigepublikationerna återfinns i Web of Science. Ju större andel av 

publikationerna som inte återfinns i Web of Science desto osäkrare blir metodiken. 

Bakgrund 

PI-enheten har fått i uppdrag att ta fram en metod med vars hjälp KTH:s ledning kan identifiera unga 

forskare som har potential att bli framtida spetsforskare.  

Den metodik som föreslås baseras på antagandet att högt citerade publikationer återspeglar 

vetenskaplig kvalité. Det finns ett visst empiriskt stöd för detta antagande från studier som visat på 

positiva statistiska samband (korrelationer) mellan antalet citeringar och vad sakkunniga (peers) 

uppfattar som den bästa forskningen i ett fält (t.ex. Aksnes & Taxt 2004) men sambandet gäller inte 

generellt. Framförallt för enskilda artiklar förekommer det att höga citeringsnivåer erhålls av skäl som 

inte är relaterade till kvalitén på den forskning som presenteras. Metodpublikationer får ibland många 

citeringar liksom publikationer som utsatts för omfattande kritik. Det är också viktigt att komma ihåg 

att hög kvalité inte alltid ger många citeringar. Ett exempel på detta är att inte alla i den elitgrupp som 

diskuteras nedan har högt citerade publikationer.  

När större material analyseras finns en mycket stark korrelation mellan antalet citeringar ett till två år 

efter publiceringen och antalet citeringar efter tio år men för en enskild artikel eller små material är 

sådana samband mycket mer osäkra (Adams 2005) 

Plomp (1990) visade på samband mellan att ha högciterade publikationer (HCP) i avhandlingen och att 

lyckas bli professor i medicin i Nederländerna. Nästan alla av drygt 300 professorer i Plomps studie 

hade HCP i avhandlingen. Han tittade dock inte på det omvända perspektivet – hur många som hade 

HCP i avhandlingen utan att bli professorer. Plomp använde sig av ett relativt trivialt sätt att definiera 

högciterade publikationer: artiklar med minst 25 citeringar tre år efter disputationen. I en annan studie 

visade Danell (2011) att högciterade publikationer kommer från forskare med hög ”previous relative 

                                                           
1
 De identifierade utgör ca 15 % av de som har minst tre publikationer i Web of Science 



Staffan Karlsson, PI-enheten, 2014-04-04 

2 
 

citation rate” (pRCR) i betydligt större omfattning än från forskare med låg pRCR. Plomp’s studie 

baserades på forskare inom medicin och Danell jämför två fält. Danells resultat antyder att det finns 

skillnader mellan fält i hur viktigt track-record är. 

Även Tijssen et al. (2002) drar slutsatsen att HCP, här definierade som publikationer bland de 10 % 

eller 1 % högst citerade i världen, är mer användbara indikatorer för att identifiera vetenskaplig 

excellens än citeringsmedelvärden. I en annan bibliometrisk studie av vetenskaplig excellens (van 

Leeuwen et al. 2003) dras slutsatsen att en enda indikator inte ger en komplett bild av ett analysobjekts 

kvalitéer och föreslår en kombination av olika indikatorer för att identifiera excellens.  

Volym är inte ensamt en bra indikator på vem som i framtiden kommer att få vetenskapligt genomslag 

(Danell 2011). Det finns emellertid resultat som tyder på att mycket framgångsrika forskare ofta är 

mycket produktiva (Parker et al 2013). I en uppsättning av indikatorer som sammantaget försöker 

identifiera excellens finns alltså skäl att också ha med ett mått på produktivitet. 

Den approach som presenteras här bygger framförallt på Plomps observation om att framgångsrika 

forskare ofta har högciterade publikationer tidigt i karriären och Danells observation om ”track 

record” men använder inte en utan tio indikatorer för att fånga upp olika sätt att få genomslag. 

Dessutom fältnormeras citeringsstatistiken för att ta hänsyn till att antalet citeringar skiljer sig  

markant åt mellan olika områden. 

Merparten av indikatorerna fokuserar på högciterade publikationer. Urvalsmetodiken är inte rättvis i 

den bemärkelsen att doktorander inom alla ämnesområden har samma möjlighet att bli 

upptäckta/identifierade som framtidslöften; skillnader i publiceringskultur mellan områden gör att 

användbarheten av bibliometri som urvalsinstrument varierar. Dessutom tas ingen hänsyn till 

undervisningsbörda, barnledighet eller andra faktorer som påverkar den vetenskapliga produktiviteten 

(jfr tex Miller et al. 2013). 

Som framgår ovan går det inte att med 100 % säkerhet identifiera en framtida forskarelit med hjälp av 

bibliometrisk statistik, med hjälp av citeringsstatistik kan man emellertid identifiera kandidater till en 

sådan grupp. Sådana kandidater behöver sedan skärskådas av sakkunniga. 

Metod 
För att ta fram och prova en urvalsmodell har nydisputerade personers produktion upp till tre år efter 

examen analyserats. Alla publikationer från denna period tas med i analysen oavsett om de finns med i 

avhandlingen eller ej. Tre grupper av nydisputerade har jämförts: 

1. En elitgrupp. För att få en indikation på hur bibliometrisk statistik ser ut för en erkänt 

framgångsrik grupp definierat med andra kriterier än bibliometri har en elitgrupp identifierats 

från några olika källor: (a) medlemmar i Sveriges Unga Akademi, (b) svenska mottagare av 

European Young Investigator Award, (c) svenska mottagare av ERC starting grants (2007-

2012) och (d) Wallenberg Fellows. Bland de namn som förekommer i dessa sammanhang, 

som disputerat de senaste femton åren, och där disputationsår kunnat fastställas och 

publikationerna identifieras i Web of Science, kunde en elitgrupp om 40 personer erhållas.  

2. Doktorsexaminerade i Sverige år 2006. IVA projektet Agenda för forskning hade en 

delstudie över forskarutbildningen (Broström 2012) där en SCB-enkät skickades till samtliga 

som tog ut doktorsexamen i Sverige under 2006. I detta material finns 670 doktorander inom 

naturvetenskap, medicin och teknik och vars publikationer identifierats i Web of Science. 

KTH-doktorander ingår i nästa grupp och exkluderades.  

3. Alla doktorsexaminerade från KTH 2005-2008. Alla personer som har en doktorexamen 

registrerade i DiVA för de utvalda åren, totalt 741 personer identifierades.  

Det finns en viss osäkerhet i identifieringen av publikationerna för grupp 1 och 2. Dessa har 

identifierats manuellt i Web of Science. Om personerna publicerat under andra namn (eller 

stavningsvarianter) eller har varit aktiva vid flera olika lärosäten kan publikationer ha missats. Fall där 

identifieringen av en person bedömts osäker har personen exkluderats från analysen. För KTH-
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examinerade antas denna osäkerhet vara marginell (innehållet i DiVA antas vara av god kvalité). För 

sex examina kunde inte KTH-id fastställas. 

För att ingå i analysen var ett krav att en person skulle ha minst tre publikationer (artiklar och 

översiktsartiklar, ”full counts”) i Web of Science.
2
 Detta gäller för alla tre grupperna. Proceedings tas 

inte med. Samtliga indikatorer har beräknats med två metoder: 

   (a) Med så kallade ”full counts” där alla publikationen ges samma vikt (vikten 1) oberoende av 

antalet författare. Statistik framtagen med denna metodik benämns ej viktad (ev) i fortsättningen.  

   (b) ”fractional counts” där varje författare krediterats var sin andel av publikationen (dvs. viktats 

med 1/antal författare). Statistik framtagen med denna metodik benämns fraktionerad eller viktad (v) 

i fortsättningen. 

All citeringsstatisk bygger på fältnormerade värden, dvs antalet citeringar har normerats mot 

världsmedelvärdet 
3
 i det ämnesfält där de klassas i Web of Science. Fältnormeringen har beräknats 

enligt samma metodik som används för den så kallade Leiden-rankingen (Waltman et al 2012) med 

några undantag:  

(a) enbart dokumenttyperna Article och Review är medtagna  

(b) Articles och Reviews har normerats med egna fältnormer (Leiden-rankingen normerar med en 

gemensam fältnorm)  

(c) ämnesområden med en fältnorm under 0.5 har exkluderats.  

Den metod som presenteras här baseras alltså på originalartiklar och översiktsartiklar (articles och 

reviews) som finns med i Web of Science. Ju lägre andel av publikationerna som återfinns i Web of 

Science desto tveksammare är det att värdera publiceringsmeriterna baserad på Web of Science. 

Proceedings finns med i Web of Science (i relativt begränsad omfattning) och i Scopus, men ingen av 

dessa databaser har tillräckligt hög datakvalité för proceedings för att dessa ska kunna inkluderas i 

citeringsanalyser.  

Tabell 1 nedan visar hur elitgruppen skiljer sig från de två övriga grupperna beträffande en 

uppsättning bibliometriska indikatorer. IVA och KTH grupperna är däremot relativt lika för de flesta 

parametrarna. Tabellen ger också en indikation på vilka bibliometriska index där elitgruppen skiljer 

sig mest från de två övriga grupperna. Störst är den relativa skillnaden för antalet topp 1 % artiklar 

som är ungefär tio gånger fler hos elitgruppen. Antalet topp 5 % skiljer sig något mindre (sex till åtta 

gånger) följt av antalet topp 10 %-publikationer och summan av fältnormerade citat (fem till sju 

gångers skillnad).  Minst är skillnaden för individernas högst citerade artikel (max fältnormerad 

citering) som inte skiljer systematiskt mellan grupperna. Även antalet publikationer och 

medelciteringen skiljer sig relativt lite (ca två till tre gånger för elitgruppen). 

  

                                                           
2
 I praktiken är det mycket svårt att uppnå ett högt spetsindex med enbart tre publikationer. Några få personer 

med fyra publikationer finns med i den utvalda gruppen men ingen med tre publikationer. 
3
 Ett världsmedelvärde på ämne, år och typ av publikation används vid normeringen för att ta hänsyn till 

publikationens ålder och korrigera för att Reviews, i genomsnitt, är högre citerade än Articles. 
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Tabell 1 Medelvärden för ett antal bibliometriska index för de tre grupperna. cf = Fältnormerad 

citering.  

Metod grp 
Antal 
pers* 

Ant. 
publ. 

Medel 
cf 

Max 
cf 

 cf

 topp 
25 % 
publ. 

 topp 
10 % 
publ. 

 topp 
5 % 

publ. 

 topp 
1 % 

publ. 

Ant 
förf./ 
publ 

Ej  Elit 40 18.98 2.52 10.14 47.7 9.85 5.45 3.44 1.08 9.3 

viktad IVA 584 7.41 1.17 8.22 9.8 2.48 1.00 0.54 0.10 6.1 

 KTH 505 6.23 1.23 16.48 8.4 2.04 0.83 0.41 0.09 5.8 

Viktad Elit   4.26 2.18 6.59 9.0 2.01 1.05 0.62 0.19   

 IVA   1.74 1.10 7.42 2.0 0.54 0.20 0.10 0.02   

 KTH   1.86 1.15 18.55 2.1 0.55 0.20 0.10 0.02   

Indikatorer 

Eftersom en uppsättning indikatorer anses bättre fånga upp excellens enligt bibliometriska kriterier 

användes tio olika bibliometriska indikatorer för att identifiera individer med framgångsrik 

publicering. För var och ett av nedanstående kriterier som uppfyllts inom tre år efter examen av en viss 

person ges en poäng. För index 1 till 6 är kriterierna baserade på den tionde percentilen för respektive 

egenskap hos elitgruppen (jfr sidan 2), dvs. 90 % av elitgruppen klassas som spets med respektive 

indikator sett till dessa kriterier. För fraktionerad statistik delades betydligt fler spetspoäng ut för flera 

av indexen när den tionde percentilen användes som tröskelvärden. Tröskelvärdena för dessa 

justerades därför så att summan av poäng som fördelas skulle bli mer lika för båda metoderna. 

Övriga indikatorer (7-10) används för att ytterligare differentiera de som mest framgångsrikt 

producerar högt citerade publikationer (topp 10 % och Topp 1 %). Tröskelvärdena för dessa är 

godtyckligt satta (50-80% av elitgruppen uppfyller dessa kriterier). 

Summan av delindikatorerna kallas nedan för spetsindex (SI) med index EV (SIEV) för ej viktad 

summering och index F för fraktionerad eller viktad summering (SIF) och varierar alltså mellan 0 och 

10. 

Tabell 2. Tröskel-värden för de tio spetsindex delarna. För delindikator 1-6 utgör tröskelvärdena den 

tionde percentilen för elitgruppen. Ett poäng erhålls för varje delindikator där en individs statistik 

uppfyller kriteriet. För viktad statistik har dessa i några fall justerats (jfr texten) original-percentil-

värdena återfinns då inom parentes. 

Delindikator 
Kriterium 

Ej viktad Viktad 

1 Antal publikationer  ≥ 8.0 ≥ 2.0 (1.3)  

2 Fältnormerad medelcitering ≥ 1.02 ≥ 0.97 

3 Fältnormerad max citering  ≥ 3.1 ≥ 3.1 

4 Summan av fältnormerade citeringar ≥ 10.9 ≥ 2.8 (1.6) 

5 Antal topp 25 % artiklar  ≥ 3.0 ≥ 0.7 (0.4) 

6 Antal topp 10 % artiklar ≥ 1.0 ≥ 0.15 (0.05) 

7 Antal topp 10 % artiklar ≥ 2 ≥ 0.4 

8 Antal topp 5 % artiklar ≥ 0.1 ≥ 0.03 

9 Antal topp 1 % artiklar > 0 > 0 

10 Antal topp 1 % artiklar ≥ 1 ≥ 0.09 
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Applicering av modellen 

Här används personer som tog examen vid KTH under åren 2005-2008 för att testa och exemplifiera 

utfallet av metodiken. 

Den slutliga modellen föreslås ”köras” en gång per år och inkludera samtliga personer som tagit ut 

examen de senaste fyra åren med ett års eftersläpning. Våren 2014 tas statistik fram för de som 

examinerats under åren 2009 till 2013, dvs ett år längre än vad som föreslås användas därefter. 

Därmed har ett spetsindex beräknats för samtliga KTH doktorander sedan 2005. 

De som har avlagt examen 2013 har svårare att erhålla höga index-värden än de som disputerat 

tidigare. Möjligheten att erhålla ett högt indexvärde ökar sedan successivt. Även om personer som 

relativt nyligen tagit examen troligen kommer att erhålla bättre spetsindex när längre tid passerat är det 

ändå av intresse att identifiera de personer som redan tidigt ackumulerat betydande 

publiceringsmeriter. Om analysen upprepas årligen kommer de som examinerats senast (för 

närvarande 2013) att vara med i analysen under ytterligare fyra år. 

Resultat 

Hur tidigt i karriären kan man identifiera en spetsgrupp? 

Elitgruppen börjar ackumulera högciterade artiklar tidigt. Redan tre år före disputation hade en 

tredjedel (35 %) minst en artikel bland topp 10 %. Vid examensåret hade 75 % av elitgruppen minst en 

topp 10 % och en fjärdedel hade minst en topp 1 % artikel.  

Skillnaden mellan elitgruppen och de övriga är som störst för andel personer med topp 1 % artiklar, 

detta relativt krävande index är således effektivt för att identifiera elitgruppen.  

Kurvorna nedan visar inte på något som tyder på att det vore relevant att vänta längre än tre år efter 

examen för att identifiera elitgruppen. Flera i elitgruppen kan identifieras redan examensåret. 

Figur 1. Andel av de studerade grupperna som har minst en högciterad artikel (10 %, och 

1 %) från tre år före disputation till tre år efter. Ej viktad summering. 
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Figur 2. Ackumulerat antal högt citerade artiklar (10 %, och 1 %) per person i de studerade 

grupperna från 3 år före disputation till 3 år efter. Ej viktad summering. 

 

Hur bra meriter ska krävas för att inkluderas i spetsgruppen? 

Andelen av samtliga personer i respektive grupp som erhållit ett visst spetsindex eller högre redovisas 

i tabell 3. Först kan man notera att 15 % (sex av 40 personer) av de erkänt framstående unga forskarna 

i elitgruppen inte har några imponerade bibliometriska meriter (index 6 eller lägre för ett eller båda 

indexen, SIEV och SIF). Hela 85 % av elitgruppen hade ett respektingivande spetsindex på 7 eller högre 

för ett eller båda beräkningsvarianterna.  

De två referensgrupperna (IVA- och KTH-materialen) är relativt lika, index-fördelningen för svenska 

doktorsexaminerade (IVA-gruppen) och examinerade från KTH visar i stort sett samma fördelning. 

För båda IVA- och KTH-grupperna har ca 70 % av de studerade personerna ett indexvärde under 4.  

Tanken med detta förslag är att identifiera en relativt liten grupp med mycket starka publicerings-

meriter tidigt i karriären, ett index-värde om minst 7 föreslås därför för att inkluderas i en potentiell 

elitgrupp. Med tanke på skillnaderna i publiceringskultur mellan olika delar av KTH kan man tänka 

sig att använda olika lägsta-nivå för olika skolor (se nästa avsnitt). 

Tabell 3. Andel(%) i respektive grupp som har erhållit en viss spetsindex-summa eller högre. Andelen är uttryck 

i procent av de som haft minst tre publikationer i Web of Science. 

Index  Ej viktat  Viktat (fraktionerat) 
summa Elit IVA KTH Elit IVA KTH 

0 100 100 100 100 100 100 

1 100 63 58 100 63 65 

2 95 44 41 90 43 47 

3 93 37 37 90 34 36 

4 90 33 32 85 29 33 

5 90 23 25 85 22 26 

6 90 20 21 85 18 21 

7 88 17 17 85 15 17 

8 75 13 12 73 10 11 

9 60 7 5 55 5 4 

10 53 4 3 43 3 2 
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Alla KTH-doktorander som tog examen åren 2005-2008 och som uppnått index 7 eller högre redovisas 

i appendix. 

Skillnader mellan KTH-skolor 

Att publiceringskulturen varierar markant mellan ämnesområden är välkänt. De stora skillnaderna i 

andelen av alla publikationer i DiVA som återfinns i Web of Science för olika Units of Assessment i 

KTH:s senaste RAE är ett exempel på detta. Tabell 4 nedan visar hur detta mönster ser ut för den KTH 

grupp som analyseras här. Disputerade från BIO-skolan har den största andelen av publikationerna i 

Web of Science (WoS), över 90 % medan EES skolan har den lägsta, knappt hälften. 

Tabell 4. Antalet publikationer i DiVA och i WoS för de 505 KTH-doktorer som disputerade 2005-2008 och som 

har minst tre publikationer i WoS. Kolumnen ”Andel i WoS” visar medelandelen per person och skiljer sig 

därför något ifrån motsvarande kvot beräknad från medelvärdena för antalet publikationer som redovisas. 

  Antal publikationer i Andel i 
Skola DiVA WoS  WoS 

ABE 8.3 4.7 66% 

BIO 7.8 7.3 94% 

CHE 6.9 5.8 88% 

CSC 8.3 4.2 63% 

EES 12.9 5.5 49% 

ICT 15.6 8.6 64% 

ITM 6.9 4.6 78% 

SCI 9.3 7.1 80% 

STH 7.6 5.0 69% 

Totalt för hela KTH erhöll tio procent av alla som examinerades 2005-2008 ett index på 7 eller högre 

(jfr tabell 5). Denna andel varierar markant mellan skolorna. För BIO-skolan erhöll 28 % av alla 

examinerade ett index (SIEV) på 7 eller högre. Även för CHE-skolan erhöll en hög andel (16-19%) ett 

index på 7 eller högre. För tre skolor (ABE, ITM och STH) är andelen fem procent eller lägre. Även 

för CSC-skolan är andelen låg (2-8%). För STH-skolan är antalet examinerade så få att statistiken är 

svår att bedöma. Andelen disputerade som når ett visst index-värde varierar alltså markant mellan 

skolorna. 

Användbarheten av det föreslagna indexet varierar alltså avsevärt mellan skolorna. Dessutom kan det  

eventuellt vara relevant att sätta ett högre värde än 7 för vilka som ska granskas vidare för de skolor 

där en stor andel når nivå 7.  

Tabell 5. Antalet KTH-doktorer med spetsindex (SI)  ≥7,  ≥8 eller ≥9 fördelat på skola. 

Skola 
Totalt 
antal 
disp 

Med ≥3 
WoS 
publ 

Ej viktat, SIEV   Viktat (fraktionerat), SIF  

Index ≥7 Index ≥8 Index ≥9 Index ≥7 Index ≥8 Index ≥9 

ABE 127 39 2 1 0 2 1 0 

BIO 76 70 21 14 6 10 4 0 

CHE 145 125 23 18 8 27 17 9 

CSC 64 22 1 0 0 5 4 0 

EES 89 49 8 5 2 12 6 3 

ICT 97 47 13 12 3 9 9 3 

ITM 119 45 3 2 1 6 4 3 

SCI 165 103 15 9 5 17 10 4 

STH 10 5 0 0 0 0 0 0 

KTH totalt 892 505 86 61 25 88 55 22 
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Betydelsen av summerings-metodik 

Här har statistik baserat på både oviktad och viktad summering presenterats. I många fall har de båda 

metoderna samstämmiga resultat (i 81 % av samtliga fall skiljer sig de båda metoderna med noll eller 

en enhet från varandra). Även här skiljer sig emellertid utfallet av de två metoderna mellan skolorna. 

För BIO och ICT skolorna ger den oviktade metodiken i genomsnitt högre SI-värden än den 

fraktionerade statistiken (tabell 6) medan för flertalet av övriga skolor (framförallt ABE och CSC 

skolorna) ger den fraktionerade metodiken högre SI-värden. 

I några fall (17 individer) är skillnaden mellan metoderna stor (fyra enheter eller mer, tabell 7). De fall 

där fraktionerad statistik ger betydligt lägre SI-värden (dvs. ”diff” kolumnen visar positiva värden) 

gäller personer med många medförfattare (ca sju eller fler medförfattare i genomsnitt). För dessa 

personer tenderar publikationer med många författare att vara högre citerade än publikationer från 

samma person med färre författare. De fall där skillnaderna gick åt andra hållet (med -4 enheter); dvs. 

där fraktionerad statistik gav markant högre SI-värden hade alla få medförfattare (i genomsnitt en 

medförfattare). För dessa personer tenderar genomslaget att vara större när de skriver utan eller med få 

medförfattare än när de publicerar i samarbete med flera. I dessa fall kan inte den bibliometriska 

statistiken avgöra vilken metodik som ger mest rättvisande resultat. Detta måste avgöras av personer 

som kan bedöma personen eller fältet i fråga.  

Tabell 6.  Skillnad i index-medelvärden mellan skolor. Tabell 7. Jämförelse mellan metoderna där de 
SIEV = ej viktat spetsindex, SIF = viktat (fraktionerat) skiljer sig åt respektive ger lika resultat. 
spetsindex. Diff = SIEV - SIF  

Skola N 
Medel 
spetsindex Diff 

Antal 
förf. 

 Diff N Medel spetsindex 
Antal 
förf. 

SIEV SIF 
 

SIEV SIF 

ABE 39 1.1 1.5 -0.41 3.2 

 
-4 9 2.4 6.4 1.8 

BIO 70 3.7 2.7 1.01 7.0 

 

-3 21 3.1 6.1 2.8 

CHE 125 2.7 3.0 -0.36 3.9 

 

-2 23 2.6 4.6 2.8 

CSC 22 1.9 2.9 -1.00 2.9 

 

-1 100 1.8 2.8 2.9 

EES 49 2.6 2.9 -0.31 5.0 

 

0 268 1.9 1.9 4.1 

ICT 47 3.7 3.3 0.38 4.8 

 

1 40 3.2 2.2 6.8 

ITM 45 1.2 1.7 -0.49 3.2 

 

2 20 5.5 3.5 12 

SCI 103 2.3 2.6 -0.35 11.1 

 

3 10 7.4 4.4 12 

STH 5 0.2 0.0 0.20 4.6 

 

4 5 7.4 3.4 8.5 

       

5 6 8.0 3.0 30 

       

6 2 8.0 2.0 290 

 

Avslutande kommentarer 

När kriterier för att identifiera en potentiell spetsgrupp tas fram balanserar man mellan att sätta stränga 

krav och identifiera ett litet fåtal med förmodligen goda odds att lyckas identifiera framtida 

spetsforskare men samtidigt missa andra, något mindre välmeriterade, som i efterhand kan visa sig 

vara framgångsrika. Å andra sidan kan man välja att sätta lägre krav för att bli inkluderad i gruppen 

lovande talanger med resultatet att en större andel av de som väljs ut inte kommer att prestera efter 

förväntan. Den föreslagna metodiken ger ett spetsindex i tio steg, storleken på den utvalda gruppen 

kan alltså justeras genom att ändra tröskelvärdet för vilka som ska ingå i gruppen om en mer 

inkluderande approach önskas. 

En annan avvägning är att identifiera dessa personer snabbt efter examen men då riskera att vissa 

individer ”halkar” in på listan av tillfälligheter: personer som publicerar i lågciterade fält och råkar få 

några få citeringar snabbt efter publiceringen kan initialt erhålla höga spetspoäng. Beräkningar ett eller 
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ett par år senare kan i sådana fall resultera i betydligt lägre spetsindex. När denna metodik appliceras 

bör man vara medveten om att statistiken för de som disputerat senast är osäker, index-värden kan 

både stiga och sjunka vid ett senare tillfälle.  

Hur många elitforskare är det realistiskt att det kommer fram varje år? Det finns naturligtvis inga klara 

gränser för vem som är ledande och vem som inte är det. I Sverige tar för närvarande ca 2600 personer 

per år ut doktorsexamen varav 235 på KTH.
4
 Av dessa kan grovt sett 20-30 % 

5
 antas få anställning 

inom den svenska universitetssektorn.
6
 Om man antar att en tiondel av dessa kommer att bli 

internationellt ledande forskare inom universiteten letar vi efter 2-3 % av bästa bland de 

nydisputerade. För KTH:s del leder detta till att man grovt sett letar efter i genomsnitt fem personer ur 

varje årskull nydisputerade, men detta beror på hur snävt man definierar en elitgrupp. 

Den metodik som presenteras här identifierar en spetsgrupp som består av ca 10 % av de – ur ett 

bibliometriskt perspektiv – mest meriterade bland de nyexaminerade doktorerna. Som framgår ovan 

varierar publiceringskulturen markant mellan skolorna. Andelen av alla disputerade som uppfyller det 

krav som ställdes upp om minst tre publikationer i Web of Science för att ingå i studien varierar från 

31 % för ABE skolan till runt 90 % för BIO och CHE skolorna (se tabell 4 och 5). Även andelen av 

samtliga disputerade som når ett spetsindex om 7 eller högre varierar kraftigt mellan skolorna, från 

ingen eller enstaka procent (ABE och STH skolorna) till 30-50% för BIO och CHE skolorna, något 

beroende på vilken summeringsmetod som används.  

Valet av summeringsmetod påverkar också vilka individer som identifieras som spetskandidater.  För 

den merparten (81 %, tabell 6) är resultaten för de båda summeringsmetoderna samstämmiga men i 

några fall varierar spetsindex för en person dramatiskt mellan metoderna. I dessa fall kan statistiken 

inte avgöra vilken av metoderna som bäst återspeglar en viss persons meriter. Framförallt när antalet 

författare på publikationerna är stort krävs mer information för att bedöma en enskilds individs bidrag 

eller betydelse för publikationens citeringsframgång. 

Den metodik som presenteras här ska ses som en indikation på individer som kan vara värda att 

granska närmare som potentiella framtidslöften. Bibliometriska mått kan inte hitta samtliga 

framtidslöften, vissa individers talang återspeglas dåligt i deras publiceringsmeriter och kan inte 

identifieras med denna metod. Den studerade elitgruppen är ett exempel på detta där sex av 40 erkänt 

framstående svenska forskare hade medelmåttiga eller dåliga bibliometriska meriter enligt den 

metodik som används här. Alla som lyckats prestera högciterade artiklar under doktorandåren kommer 

inte heller att ingå i en framtida elitforskargrupp.  

Ju lägre andel av prestige-publikationerna inom ett område som normalt återfinns i Web of Science, 

desto lägre är sannolikheten att denna metod identifierar de mest intressanta personerna. Statistiken 

som presenteras här visar på en markant variation mellan skolorna i detta avseende. Framför allt för 

ABE och STH skolorna är det låg sannolikhet att metodiken fungerar bra och identifiera de mest 

lovande personerna. De bästa förutsättningarna för att identifiera en framtida elit med hjälp av 

bibliometri finns inom BIO och CHE skolorna. Resultatet av denna metodik måste granska kritiskt och 

värderas av sakkunniga. 
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