
Universitetsledning och 
bibliometri 

Ledningsprinciper 
Externa granskningar 

Ämnesutredningar 
Indikatorrapporter 

Intern resursfördelning 
Publiceringens infrastruktur 
Kontakter med forskningsråd 

Anställningsärenden 
Kvalitetsarbete 

Bibliometri som forskningsområde 
 
 
 
 



Bibliometri som forskningsområde 

• Kom i kontakt med området under 1990-talets början i 
mitt internationella vetenskapliga arbete 

• Gjorde KTHs första ämnesutredning med bibliometri 
1995 – med tillämpning på sektionen för väg- och 
vattenbyggnad 

• Bibliometri ingår i forskning om forskningens 
internationella nätverk – finns inom flera skolor vid 
KTH 

• Gästprofessur i teknik- och vetenskapsstudier 
tillsammans med SLU 

• Rekrytering av bibliometrisk expertis till skolan för 
teknikvetenskaplig kommunikation och lärande 



Reflektioner 

• Bibliometriska metoder är en del av 
vetenskapssamhällets dynamik med stor  
potential 

• Vi är fortfarande i början av denna utveckling 
som gör forskningen ännu mera global 

• Viktigt  att man omfattar all publicering 
oberoende av medium 

• Viktigt  att  området fördjupas genom 
kvalitativt och kvantitativt forskningsstöd 



Ledningsprinciper 

• Utgår från ledningens behov av indikatorer för 
resultat i olika dimensioner 

• Utgår från kvalitetspolicy med transparenta 
system 

• Signalerar forskningens betydelse för lärosätet 

• Bidrar till rättssäkra bedömningar 



Externa granskningar 

• Systematisk kompetensuppbyggnad kring 
forskningsutvärdering – från 2003 med stöd av 
brittisk expertis 

• Fullskalig användning vid RAE 2008 
• Utvecklad användning vid RAE 2012 
• Granskning av korrespondens mellan peer review 

och bibliometri 
• Fokus på både publicering och brain power 
• Lärdom om vikten att fokusera på forskningsaktiv 

fakultet 



Ämnesutredningar 

• Systematisk användning vid RAE och vid 
pensioneringar 

• Ingår i brett sammanhang med fokus på 
resultat i utbildning, forskning och samverkan 

• Exempel på studier är geodesi, industriell 
ekonomi, arbetsvetenskap, planering 

• Hur är egen verksamhet positionerad och vilka 
nya områden är i tillväxt 

• Diffus specialisering eller spets 



Indikatorrapporter 

• Regelbunden information till styrelsen om 
publiceringsläget och position i rankingstudier 
inklusive analytiska fördjupningar 

• Återkommande information om publikationer 
med stor impact från lärosätet 

• Underlag för extern kommunikation om viktiga 
forskningsresultat 

• Del av ett övergripande system  med 
styrelsebeslutade indikatorer – för närvarande 13 
till antalet 



Intern resursfördelning 

• Resursfördelning från rektor till skolor  på 
basis av verksamhetsdialog  tre gånger per år 

• Rektorskontrakt innehåller bonus för citering – 
men för närvarande inte för publiceringsvolym 

• Resursfördelning från skolor till forskargrupper 
enligt skolvis beslutade principer – med 
ytterligare incitament baserade på bibliometri 

• Runt tre procent av fakultetsanslaget fördelas 
på basis av bibliometri 
 



Publiceringens infrastruktur 

• Permanent och växande del av verksamheten 
inom skolan för teknikvetenskaplig 
kommunikation och lärande 

• Uppdrag att skapa infrastruktur som del av 
rektorsuppdrag under senaste fem åren 

• Kommunikation och uppdrag med både 
ledning, skolor och enskilda forskare 

• Utvecklingsuppdrag som exempelvis Sweden 
Science Net 



Kontakter med forskningsråd 

• Granskning av meritering hos ansökande 
forskare 

• Underlag för beslut från ledningen att lämna 
ansökningar till extern bedömning 

• Underlag för prioriteringsbeslut 
• Underlag till ämnes- och programutredningar 

vid forskningsråd 
• Betoning på både publicering och 

samhällsrelevans och betydelse 



Anställningsärenden 

• Systematisk användning vid ansökningar om 
befordringar 

• Regelbunden användning vid utseende av 
sakkunniga – i huvudsak publicering – med 
användning av olika publiceringsdatabaser 

• Bidrag till undersökning om jäv 
• Underlag för beslut att gå vidare med 

docentansökningar 
• Expertis vid skolan för teknikvetenskaplig 

kommunikation och lärande tar fram underlag 
varannan vecka – intressant arbetsuppgift 



Exempel på sökning vid anställning 
 

•  §6 Bitr lektor i teoretisk fysik  
• Sakkunniga: Belan Gavela, Michael Kachelriess  
• Sökande: Alberto Salvio, Andrew Taylor, Chiu Man Ho, Cosomi Bambi, He Zhang, Martin Sahlen, 

Mattias Blennow, Michael Schmidt, Mikael Smedbäck, Nicklas Karlsson  
• Inget jävsförhållande funnet  

 
• Antal publicerade artiklar funnet i  WoS (summa cit)  Scopus(summa cit)  
• Belan Gavela    78 (3361)   77 (1971)  
• Michael Kachelriess   72 (1266)   63 (1012)  
• Alberto Salvio    10 (60)   10 (45)  
• Andrew Taylor    16 (119)   20 (150)  
• Chiu Man Ho    17 (113)   19 (90)  
• Cosimo Bambi    30 (153)   32 (110)  
• He Zhang    35 (600)   35 (512)  
• Martin Sahlen    8 (140)  
• Mattias Blennow   27 (225)  
• Michael Schmidt    11 (78)  
• Mikael Smedbäck    10 (218)  
• Nicklas Karlsson    34 alt 3 (397) alt 97  

 
• ANM Niklas Karlsson anger att han anser sig skrivit 3 av artiklarna själv, däremot står han som 

medförfattare på en mängd VERITAS artiklar. Slutade söka i Scopus p.g.a. problem med 
adressraderna i vissa viktiga fysiktidsskrifter.  



Kvalitetsarbete - exempel 

• Kritisk granskning av användning av 
bibliometriska metoder - en integrerad del av 
kvalitetsarbete 

• Proaktiv utveckling av erfarenhet och kompetens 
inför kommande externa utvärderingar och 
tilldelningssystem 

• Uppföljning av publicering av artiklar i 
sammanläggningsavhandlingar 

• Utveckling av bibliometriska metoder för 
verksamhet i anknytning till samhällsvetenskap 
och humaniora 
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