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Närvarande:   
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1 Remissvar: Justerade indikatorer för vetenskaplig produktion 

och citeringar i modellen för resursfördelning 

Dnr LiU-2016-01439 

 

Beslutas att avge remissvar på remissen ”Justerade indikatorer för 

vetenskaplig produktion och citeringar i modellen för resursfördelning” 

enligt bifogad handling. 
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Maria Boberg  Ulf Nilsson 

sekreterare  justerare 
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Delyttrande från tekniska fakulteten på remissen 
om justerade indikatorer för vetenskaplig 
produktion och citeringar i modellen för 
resursfördelning  
 
Tekniska fakulteten har getts möjlighet att ge sina synpunkter på Vetenskapsrådets 
förslag till justerad modell för att mäta vetenskaplig produktion och citeringar 
(U2016/01350/F). 
 
Förslag 1 - Den del av Indikatorn som bygger på citeringar baseras på antalet 
högt citerade artiklar istället för summan av fältnormerade citeringar. 
 
Vi ser positivt på att indikatorn dämpas för att undvika alltför hastiga kast. 
Dämpning kan dock åstadkommas på många olika sätt och det är inte uppenbart 
varför den föreslagna metoden är bättre än andra och varför man väljer just de 10 
procent mest citerade som tröskel? Varför inte till exempel alla artiklar med ett 
minsta antal citeringar istället? 
 
Förslag 2 - Urvalet av dokumenttyper som Ingår i indikatorunderlaget begränsas 
till Article och Review (med gemensam fältnorm). Jämfört med den 
hittillsvarande metodiken betyder det att publikationer av typen Letter 
exkluderas. 
 
Vi har ingen stark uppfattning i frågan; men om förekomsten av Letter är så låg som 
det anges, spelar det ingen större roll om den är med i underlaget eller inte. 
 
Förslag 3 - Publikationerna fraktioneras baserat på antalet författare Istället för 
antalet författaradresser. 
 
Förslaget är en uppenbar förbättring och tillstyrks därför. 
 
Förslag 4 - Universitetssjukhusens publikationer Inkluderas i produktionen från 
motsvarande lärosäte. 
 
Det framgår inte i förslaget i vilken utsträckning det för varje 
universitetssjukhusartikel finns ett (1) ”motsvarande lärosäte”. Möjligen är det i 
huvudsak så inom (klinisk) medicin men det finns till exempel artiklar författade av 
kliniskt verksamma som helt saknar koppling till något lärosäte. Med tanke på att 
LiU och UmU lyckats lösa problematiken borde det inte vara omöjligt för övriga 
berörda lärosäten att göra detsamma. Förslaget avstyrks. 
 
Förslag 5 - Den modell som hittills använts baseras på en ämnesindelning med 34 
olika ämnen. För att korrigera för skillnader i publiceringstakt mellan de olika 
ämnena används så kallade områdesnormaler. I den här föreslagna modellen 
används nio ämnesområden och konkurrensutsättningen sker enbart Inom vart 
och ett av dessa områden. Varje område tilldelas en andel av de 
konkurrensutsatta medlen i proportion till andelen av de totala driftkostnaderna 
för FoU (enligt SCB) inom respektive område för de involverade lärosätena. Varje 
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lärosäte tilldelas sedan en andel av områdets poäng i proportion till hur lärosätet 
bidrar till alla topp 10 % artiklar inom området. Dessa ämnespoäng summeras 
över alla ämnen till lärosätes bibliometriska index. 
 
Att fördela (och omfördela) resurser mellan i grunden ojämförbara 
forskningsområden låter sig inte göras utan visst godtycke. Den föreslagna 
modellen är godtycklig men åtminstone enkel och transparent. Det framgår inte hur 
tvärvetenskaplig forskning berörs av förslaget. Förslaget tillstyrks dock med tvekan. 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


