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Presentationen försöker besvara dessa frågor med hjälp av Incites, framförallt med 
den nya versionen av Incites 
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Sökning på Royal Institute of Technology. 
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Ser ut att vara stor ökning av publikationerna.  
 
Beror dock delvis på ökad sampublicering. Fraktionerat antal går inte att få fram. TR 
ska implementera detta säger de.  
 
Risk för felaktig slutsats.  
 
Alla dokumenttyper ingår i resultatet. Men man kan inte se vilka! 
Man kan begränsa men i fritextruta vilket kan vara svårt då man inte vet vad man ska 
söka på.  
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Försöker ta reda på hur mycket konferensbidrag KTH publicerar.  
 
Kan inte se kategorier men gissar på att det skulle kunna heta Conference paper, 
Proceedings paper eller liknande.  
Begränsar till ”proceedings paper” som verkar vara det bästa alternativet. 
 
2014 inte fullständigt men 2013 borde väl vara det? Kan man ana en nedgång? 
 
Konferensbidrag registreras dock med stor eftersläpning. Min bedömning utifrån 
empirisk erfarenhet är eftersläpningen varierar från år till år men att ca 60 % finns ett 
och ett halvt år efter publiceringsår och ca 85 procent två år efter publiceringsår. 
Klassningen i olika dokumenttyper verkar ha förändrats om man tittar på 
publikationsfrekvenser i WoS. Inget av detta framgår i Incites eller i WoS.  
Risk för felaktiga slutsatser 
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Visar detta en nedåtgående trend? 
Årsserier av råa citeringar hjälper inte så mycket för att se en trend eftersom gamla 
publikationer naturligt har fått mer citeringar än nya.  
Fasta fönster hade hjälpt mer.  
Framgår inte att årtalen gäller publikationsår (hade kunnat gälla årtalet för det 
citerande objektet).  
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Också nedåtgående trend? Naturligt att nya dokument inte hunnit citerats i samma 
grad som äldre dokument.  
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KTH har högre andel publikationer som är citerade.  
Men detta är beroende av ämnessammansättning.  
Beror också på att KTH har hög andel av publikationer sampublicerade med många 
författare. Lika jämförs inte med lika.  
 
Fraktionsviktning ej möjlig.  
 
Exkludering av publikationer med många författare ej möjlig.  
Risk för felaktig slutsats.  
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Beräkningen kan göras på alla publikationstyper. Inte lämpligt.  
 
För många är fältnormer mycket små. Stor instabilitet. Inga varningar om detta.  
 
Enskilda publikationer kan påverka mycket och skapa anomalier.  
 
Man kan få värden för 2014 vilket definitivt inte är lämpligt.  
 
Användaren måste ha kunskap och göra begränsningarna.  
 
MYCKET STOR RISK FÖR FELAKTIGA SLUTSATSER!!! 
 
Jag begränsar till artiklar och reviews och på årtal och går vidare. 

11 



12 



Här får jag fram några intressanta resultat när jag har begränsat och gör jämförelser. 
(stämmer med vår tidigare bild av KTH:s genomslag). 
Endast heltalsräkning. Ingen fraktionering möjlig. 
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Men filter påverkar baseline ser vi längre fram. Beskrivningen knapphändig.  
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Begränsar jämförelse till Telecommunications.  
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Tittar på ytterligare ett område - Computer science, artificial intelligence 
 
Jämför global baseline mellan Telekommunication och Computer science, artificial 
intelligence. Ca 1,05 för det senare ämnet, ca 0,95 för det tidigare. 1 är således över 
medel för telekommunikation och under medel för computer science, artificial 
intelligence. 
 
Beskrivningen att baseline inte påverkas av filter är således felaktig. 
 
Försvårar jämförelser mellan ämnesområden.  
 
Värden beräknas på mycket små publikationsvolymer utan varning.  
 
Risk för felaktiga slutsatser 
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Färdig sida finns i nya incites.  
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Heltalsräkning orsakar skevheter på grund av stora kollaborativ för KTH:s del. 
 
Inga möjligheter att begränsa årtal eller antal författare.  
 
Ser fint ut men säger inte så mycket.  
 
Jag vill begränsa till exempelvis DTU eller SU. Men det verkar inte gå. 
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Ingen vettig information.  
 
Ofärdigt? 
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Testar author collaboration network i gamla Incites. 
 
Risk för olika namnformer eller homonymer.  
 
Jag känner inte igen dessa namn. Söker i Web of Science. Samtliga namn är personer i 
stora samarbeten. Säger ingenting om KTH:s samarbete med SU. Ingen begränsning 
till antal författare möjlig.  
 
Sadrozinski är med i flera samarbeten med många författare och kommer därför 
högst upp i listan.  
 
Tämligen meningslös information. 
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