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Bakgrund 

 Riksrevisionsverket har pekat på brister i 
lärosätenas årsredovisningar 

 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor 
 Möte i november 2010 

”… artiklar och forskningsöversikter som genomgått  
granskning av oberoende forskare och som presenterar  
nya insikter i vetenskaplig form.  
Publikationerna skall redovisas i fraktionerade tal  
på lärosätesnivå baserade på medverkande  
författares affiliering”  



Frågeställningar 

 Vilka publikationstyper ska redovisas?  

 Vilket tidsintervall ska rapporteras? 

 Hur ska fraktionering genomföras? 

 Vilken datakälla ska användas? 

 Hur få enhetliga och jämförbara siffror 

mellan lärosätena? 



Publikationstyper 

 Tidskriftsartiklar och översiktsartiklar inte 
ämnesneutralt 
 Gynnar naturvetenskap och medicin 
 Missgynnar humaniora och samhällsvetenskap 

 Variant av norska modellen för 
publikationsräkning bättre? 
 Ändring behöver förankras med beställaren 

 
Förslag till rekommendation 
Fortsätt att redovisa originalartiklar och översiktsartiklar  
tills bättre modell utarbetats och förankrats 



Tidsintervall 

 Underlag till årsberättelserna tas ut i januari 
 Publikationsdatabaserna inte kompletta 

 Tidsskillnad mellan investerade medel och 
producerade publikationer 
 Troligen 2-5 år 

Förslag till rekommendation 
Räkna publikationerna för år X-1 i beräkningen  
av kostnad per publikation i årsredovisningen för år X 



Fraktionering 

 Ingen standard för fraktionering 
 Basera på författare, adresser eller lärosäten? 

 Svårt att få fram underlag för fraktionering 
 Publikationsdatabaserna saknar uppgifter om antal 

författare och adresser 
 Samtliga författare och adresser registreras inte 

alltid 

Förslag till rekommendation 
Redovisa antalet publikationer ofraktionerade  



Datakälla 

 Egen publikationsdatabas? 
 Web of Science? 
 Scopus? 
 Valet av datakälla är beroende av valet av 

publikationstyper och fraktionering  

Förslag till rekommendation 
Egen publikationsdatabas  
eller Web of Science som alternativ. 
Redovisa vilken källa som använts.  



Enhetlighet och jämförbarhet 

 Hur tar vi fram och förvaltar en gemensam 
linje rörande publikationstyper, tidsintervall, 
fraktionering och datakälla? 

Förslag till rekommendation 
Eventuella avvikelser från föreslagna riktlinjer anges tydligt.  
Att det skapas en grupp av typen  
"Forum för publikationsredovisning”  
bestående av bibliometriker som utvecklar och förvaltar 



Diskussion! 
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