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Förord
Naturvårdsverket genomför 2017–2018 under ledning av forskningssekrete-
raren Per Sjögren-Gulve en utvärdering av viltforskningen som finansierats 
med medel ur Viltvårdsfonden åren 2003–2014. Utvärderingen består av tre 
delar: (1) en bibliometrisk analys av hur mycket  forskningen har citerats 
(denna rapport), (2) en webbaserad enkätun-dersökning om viltforskningen 
och dess relevans bland intressenter som berörs av viltförvaltningen i Sverige 
(Naturvårdsverket rapport 6831), och (3) en summerande utvärdering under 
2018 av en internationell vetenskaplig expertpanel.

Den här rapporten redovisar resultaten från den bibliometriska analysen 
av publikationerna som de finansierade viltforskarna 2003–2014 produce-
rade. Rapporten har skrivits av docent Ulf Sandström (Forskningspolitik 
Sverige AB).

Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll. 
Naturvårdsverket tackar alla de som medverkat till att möjliggöra analy-
serna och rapporten.

Stockholm 31 maj 2018 

Mark Marissink, 
Bitr. avdelningschef, Miljöanalysavdelningen

Ulf
Markering
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Summary
This bibliometric evaluation of wildlife research, funded by the Wildlife 
Management Fund through the Swedish Environmental Protection Agency 
(SEPA) during 2003–2014, highlights how the international publications 
have developed for the funded research leaders and co-applicants during the 
period 2006 until 2014. The following questions have guided the evaluation:

1) Has the SEPA programme for wildlife research payed off in relation to 
input of resources?

2) Has SEPA and its Wildlife Research Committee chosen the best available 
researchers for the projects?

3) Does SEPA’s funded wildlife research represent a reasonable project port-
folio in an international perspective?

4) Does SEPA have a gender-wise equal distribution of research funds?

Nearly 95% of all resources have gone to sub-programmes devoted to large 
carnivores, general biology and social science/humanities. Those areas that 
have received most of the resources can therefore have dedicated researchers, 
where most of their publications have focused on the game programme, the 
other and the smaller areas more or less fall outside. Within the aforemen-
tioned areas, game research has yielded good results.

The bibliometric evaluation suggests that the SEPA has a good exchange 
of resources in terms of number of articles and expected citation response 
from the larger research community. Particularly the programme for large 
carnivores has proved to be an investment with good productivity and sub-
stantial recognition from the international research community.

During the programme period, citation strength increases significantly, 
from 40% to 60% of researchers have strong achievements, i.e. they are 
included in the top 20% of Swedish researchers. 

There are no significant differences taking gender into account. Overall, 
this suggests that the SEPA and the Wildlife Research Committee have chosen 
good researchers for the implementation of the wildlife research programme.

As indicated, productivity has increased but not at the price of “salami 
slicing”, instead the growth is largely an effect of increased collaboration 
 between researchers. Surprisingly, this is mainly an effect of national and not 
of international co-operation.

Has this productivity been achieved within the framework of a limited 
research portfolio or is the portfolio broad and fairly dynamic? The biblio-
metric evaluation in this report suggests that the portfolio is relatively broad 
and that it covers all essential aspects of ongoing international wildlife 
research.
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Inledning
Rapporten använder bibliometriska mått och metoder för att beskriva 
och analysera forskare och forskning som bedrivits på basis av medel från 
Naturvårdsverkets (NV) program för viltforskning under åren 2003–2014, 
finansierade med medel ur Viltvårdsfonden. Tidigare har liknande analyser av 
Naturvårdsverkets forskningsprogram genomförts (Sandström 2009, 2014). 
Analyserna är bland annat ett sätt (av flera) att utvärdera forskningens 
 produktivitet och effekt på den vetenskapliga sidan – forskningens genom-
slag hänger ihop med hur mycket dess publikationer citeras.

Under perioden har ca 140 miljoner kr delats ut till 111 forskare. Drygt 
ett femtiotal av dessa har formellt varit projektansvariga, och i några fall har 
dessa mottagit flera bidrag. Ungefär lika många har varit medsökande. 

För att validera undersökningens publiceringsdata har frågor skickats 
till samtliga projektledare och av dessa har 36 svarat. Orsaker till bortfallet 
(ca. 30%) kan bl. a. vara att projektledarna bytt arbetsplats, t. ex. från hög-
skolesektorn till annan verksamhet eller att aktuella kontaktuppgifter inte 
varit tillgängliga. Mycket talar för att valideringsmetoden i huvudsak fung-
erat väl, särskilt för de forskningsledare som varit mest produktiva (och som 
upplever sig mer beroende av Naturvårdsverkets stöd). Dessa har av flera 
anledningar funnit det angeläget att besvara valideringsenkäten. Huruvida så 
verkligen är fallet är dock svårt att avgöra. Av det skälet läggs följande metod 
till grund för utvärderingen: De artiklar i Web of Science som kan knytas till 
forskningsledarna (36 validerade och ett tjugotal icke validerade) används i 
de följande analyserna. Utöver detta kärnmaterial kommer i vissa analyser 
även samtliga 111 forskare att utnyttjas för att ge en bredare bild av pro-
grammets forskningsverksamhet.

Denna studie av publiceringsprestationer arbetar med indikatorer och gör 
bibliometri för individer och grupper av individer. Självfallet kan inte hela 
den komplexa bilden av forskningsverksamheter fångas enbart med en rad 
mer eller mindre komplicerade indikatorer. Det skulle behövas ett stort antal 
kompletterande indikatorer och kvalitativa intervjuer m.m. för att kartlägga 
och beskriva forskningen på ett rättvisande sätt och för att karakterisera 
dess inre och yttre kvaliteter. Analysen skattar verksamhetens omfattning 
och kvalitet med hjälp av publikationsmätning, vilket inte minst kan motive-
ras av tidsekonomiska skäl. I det läget är sannolikt tillförlitligt att bygga på 
bibliometrisk peer review, dvs. att låta alla (relevanta) internationella fors-
kare genom citering lägga sin synpunkt på vilka forskning som är värdefull 
(wisdom of crowds in the words of statistician Galton).
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Ett urval av de indikatorer som används i denna studie är följande: 

Web of Science (WoS) 2008, 2012: exempel på indikatorer (se även bilaga 1).

P Antal publiceringar (SCI, SSCI, A&HCI). artiklar, ”Letters”, Proceedings-artiklar, 
översikter/ ”reviews” är de dokumentkategorier som räknas.

Frac P Författarfraktioner av P, dvs. tre författare ger 1/3-dels fraktion vardera. 

FAP Fältjusterad produktion, där hänsyn tas till förväntad produktion från nordiska 
universitetsforskare inom samma vetenskapliga disciplin(er) under en 
femårsperiod.

NCSf Fältnormaliserad citeringsgrad, där hänsyn tas till förväntad citeringsgrad på 
global nivå per år, tidskriftsområde (ämnesområde, disciplin, subject area) och 
per dokumenttyp. Värdet NCSf = 1 innebär att citeringsfrekvensen är lika med 
genomsnittet för publikationer inom ämnesområdet internationellt, (NCSf = 0,87 
indikerar en citeringfrekvens ca. 13% lägre än internationella genomsnittet, 
NCSf = 1,66 motsvarar ca. 66% mer än genomsnittet.)

Top10% Andel artiklar som når upp till gränsen Top10% mest citerade per fält. 

PM TOP 
Level

Anger, på basis av vägda artikelfraktioner och citeringspoäng, i vilken percentil-
grupp av 48 000 svenska forskare respektive forskare befinner sig, dvs. denna 
indikator ger en benchmark i relation till svenska forskare under den aktuella 
perioden.
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Utvärderingsfrågor
Undersökningen syftar till att belysa hur dessa forskningsledares internatio-
nella publiceringar ser ut huvudsakligen under perioden 2006–2014 även om 
vi för några analyser går tillbaka till 2003.

1) Har Naturvårdsverket fått utväxling på insatta resurser?
2) Har Naturvårdsverket valt rätt forskare för projekten?
3) Har Naturvårdsverkets forskningsmedel använts för en rimligt bred 

forskningsportfölj?
4) Har Naturvårdsverket en jämställd fördelning av forskningsmedel?

Utväxling på resurserna
Viltforskningen har bedrivits inom ramen för ett antal delprogram: 

1) Stora rovdjur-naturvetenskaplig forskning; 
2) Stora rovdjur-samhällsvetenskaplig forskning; 
3) Klövvilt; 
4) Fåglar; 
5) Övrigt vilt – naturvetenskaplig forskning; 
6) Övrigt vilt – samhällsvetenskaplig forskning; 
7) Adaptiv förvaltning1. 

Forskningen är vidare uppdelad i områden i Naturvårdsverkets projekt-
databas efter viltslag och forskningsinriktning enligt följande kategorier 
(kolumnrubriker):

1 Adaptiv förvaltning är ett av NV:s forskningsprogram och har utvärderats i Sandström (2014).

Tabell 1. Fördelning över olika program och kategorier (källa: Naturvårdsverkets projektdatabas).

Program Biologi Björn Ekonomi Sam/Hum Varg Vet Med Totalsumma Procent

Fåglar 16 217 616 16 217 616 11,9%

Klövvilt 28 952 750 3 500 000 32 452 750 23,8%

Stora rovdjur – natur-
vetenskaplig 
forskning

15 025 000 48 382 500 1 250 000 64 657 500 47,5%

Stora rovdjur – sam-
hällsvetenskaplig/
humanistisk 
forskning

14 390 000 14 390 000 10,6%

Övrigt – samhällsve-
tenskaplig/humanis-
tisk forskning

2 105 119 2 105 119 1,5%

Övrigt vilt – naturve-
tenskaplig forskning

6 165 000 145 000 6 310 000 4,6%

Totalsumma                                                                                51 335 366 15 025 000 3 500 000 16 495 119 48 382 500 1 395 000   136 132 985 100%

Procent                                                                                                                                              37,7%  11,0% 2,6% 12,1% 35,5% 1,0%  100%
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Omedelbart framträder två förhållanden som kan läggas till grund för ett beslut 
att avstå från att analysera två kategorier av verksamhet – ekonomi och veterinär-
medicin – eftersom dessa utgör en ytterst liten del av helheten. Närmare 95% av 
alla resurser har gått till Biologi, Björn, Varg och Samhällsvetenskap/Humaniora 
(Sam/Hum). Eftersom endast de områden som mottagit större resurser kan tänkas 
ha dedikerade forskare där merparten av deras publikationer har fokuserat på 
viltprogrammet, faller de andra och små områdena utanför. Just detta är pro-
blemet med hjälpvetenskaper och vetenskaper som kommer in med egna teorier 
och metoder för att tillämpa dessa men inte för att påbörja byggandet av ett nytt 
forskningsområde eller påbyggnad av ett befintligt forskningsområde. 

När personer identifieras med bibliometrisk metod kommer alla deras publi-
kationer att följa med oberoende av om de har tillkommit inom ramen för det 
aktuella forskningsprogrammet eller inte. Även detta är ett starkt argument för 
att avstå från ekonomi och veterinärmedicin. Inte minst ekonomiprogrammet 
initieras sent i programperioden (2012–2014) och har möjligen endast en knapp 
handfull publikationer som faller inom programmets ramar (samtliga med fokus 
på älgjakt). Veterinärmedicin utgör inte mer än 1% av det totala programmets 
resurser men om vi ser till den artikelproduktion som den veterinärmedicinska 
personalen utfört under perioden uppgår den till nära nog 11% av totalen. 

Utifrån denna information är det möjligt att dra slutsatsen att kategorierna 
”Ekonomi” och ”Veterinärmedicin” är att betrakta som små element i samman-
hanget och inte möjliga att utvärdera med hjälp av bibliometriska metoder. Dessa 
båda elimineras ur den följande analysen. 

Tabell 2 sammanfattar hur satsningen har omvandlats till artiklar i referee-
granskade internationella tidskrifter. Metoden för detta är att omvandla artiklar 
till normaliserade forskarår. Innebörden av metoden är att räkna fram statistiska 
parametrar för normalproduktionen per disciplin under en fyraårsperiod. Genom 
att metoden också estimerar det totala antalet forskare inom området, dvs. inte 
enbart de som faktiskt publicerar utan även de som inte publicerar under perio-
den, kan områden som humaniora och mjuk samhällsvetenskap ingå i undersök-
ningen. Sammantaget medför det att vägda artikelfraktioner kan omvandlas till 
antal forskarår.

Tabell 2. Normaliserade forskarår (FAP) per område och tidsperiod.

Program                              2006–
2009  

2007–
2010

2008–
2011

2009–
2012

2010–
2013

2011–
2014  

Totalt 
2006–
2014

Procent

Fåglar 9,3 11,0 10,8 12,0 11,6 12,0 24,2 8,9%

Klövvilt 32,5 37,0 38,8 40,6 37,2 40,9 83,1 30,4%

Stora 
rovdjur – naturvet 28,1 28,0 29,4 27,8 33,0 34,8 70,2 25,7%

Stora rovdjur –  
sam/hum 17,4 18,9 23,0 21,8 23,7 22,9 45,6 16,7%

Övrigt – sam/hum 16,5 14,3 16,0 16,8 8,9 11,1 28,8 10,5%

Övrigt vilt – naturvet 11,5 8,9 7,3 8,2 7,8 9,1 21,5 7,9%

Summa 115,3 118,1 125,3 127,2 122,2 130,8 273,4 100,0%

Satsning Mkr 37,9 46,4 49,5 53,1 56,0 49,7 104

Källa: Projektregister med forskare inklusive medsökande.
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Av tabellen framgår en förhållandevis stabil fördelning över tid per område, 
det är inte frågan om några omfattande omfördelningar. I fältnormerade 
forskar år är det endast små variationer mellan tidsperioderna. Inom några 
områden har en ökning skett: särskilt Samhällsvetenskap/Humaniora är ett 
område som uppenbarligen har en ökad publiceringstakt, delvis till följd av att 
resursflödet ökar från 1 Mkr/år till ca. 2 Mkr mot slutet av perioden, delvis 
till följd av att publiceringsintresset från forskarnas sida tenderat att öka.

Samhällsvetenskap/Humaniora är samtidigt ett område som vid närmare 
granskning ser ut att publicera mycket mer än vad som kunde förväntas 
av den totala insats om cirka 15 Mkr som Naturvårdsverket arbetat med 
i det här fallet. På detta har de aktuella forskarna publicerat motsvarande 
74 forskar år under perioden 2006–2014. Det skulle tyda på en oerhört 
stark utväxling på insatta resurser. En närmare granskning av de artiklar 
som ligger till grund för denna analys visar att det är långt ifrån alla som 
kan räknas till viltforskningsområdet. En förhållandevis generös estimering 
kommer fram till att det är artiklar som motsvarar 15 forskarår vilket före-
faller vara ett mer väntat resultat. 

Tyvärr ser det ut på det sättet i så gott som samtliga områden. 
Figur 1 visar relationen mellan forskarår och Naturvårdsverkets satsning 

under respektive fyraårsperioder. Enligt denna skulle ett forskarår kosta cirka 
350 000 kr vilket inte förefaller sannolikt.

0
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Figur 1. Relation mellan FAP och årlig satsning i miljoner kr.

Tidigare undersökningar har indikerat att ett forskarår kräver en extern 
finansiering om cirka 1 miljon kronor. Andra delar av forskaråret bekostas 
av mer universitetsinterna resurser t. ex. undervisning. Dessutom tillkom-
mer finansiering via många andra större och mindre finansiärer. Problemet 
är naturligtvis att en finansiär som Naturvårdsverket som gör en tillfällig 
satsning på t. ex. samhällsvetenskaplig viltforskning inte kan räkna med 
något annat än att kunna attrahera forskare som har flera andra agendor 
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än  viltforskning. Till följd av att det är en tillfällig satsning, om än relativt 
långvarig, finns inte anledning för forskarna att starta annat än projekt som 
bygger på den forskning man redan bedriver. 

Den här redovisade undersökningen antyder att Naturvårdsverket har 
förhållandevis god utväxling på insatta resurser, men samtidigt finns anled-
ning att vara vaksam på det långsiktiga kunskapsarbetet. Det är inte säkert 
att det arbetet har blivit särskilt mycket starkare inom ramen för den här 
satsningen, åtminstone inte i alla utpekade områden.

Citeringsanalys 
För att fullt ut kunna svara på frågan om rätt forskare valts ut väljer vi att 
fokusera på faktiska citeringar eftersom denna indikator också fungerar 
som proxyvariabel för kvalitet i forskning även om det i första hand är 
påverkan på kolleger runt om i världen som citeringsanalysen fokuserar på. 
Undersökningen bygger inte på föreställningen att detta är det enda sättet 
att närma sig frågan om påverkan (impact) – det finns många andra sätt att 
se på impact – men med bibliometriska metoder är det rimligt att utnyttja 
 citeringsdata för att besvara frågan hur kollegerna har uppfattat den forskning 
som ska utvärderas. 

Mer specifikt ställs frågan på detta sätt: Hur ser den fältnormerade 
citerings graden ut för forskningsledarna? Vi fältnormaliserar till tidskrifts-
klasser för att på det sättet få så relevanta resultat som möjligt. 

Det är ännu för tidigt att utföra citeringsanalys av publiceringar som till-
kommit åren efter 2014; däremot kan perioden fram till 2014 (2006–2014) 
undersökas med ett öppet citeringsfönster och med citeringsfönster fram till 
och med 2016. Det innebär att vi använder en palett av olika långa fönster, 
från som längst nioåriga till de korta tvååriga. 

En lista över indikatorer ges i bilaga 1. För en mer detaljerad beskrivning, 
se Sandström (2009, 2014).

Merparten av forskarna är som redan framgått produktiva och aktiva på 
publiceringsmarknaden. De har en grundläggande inriktning på synlighet och 
strävar efter att omstöpa forskningsfronterna. Deras produktivitet är förvå-
nansvärt hög och väl över vad som förväntas av en normalforskare (nordiska 
forskare vilka har ungefär samma arbetsvillkor som svenska forskare). 

Citeringsvärdena är för flertalet av forskarna mycket goda. Det är frågan 
om forskare som mycket aktivt vill påverka sina fronter och som anser att 
de har bidrag att komma med: Att de utgör en så stor andel av totala antalet 
finansierade forskare ger onekligen ett positivt intryck.

I det följande skall vi redovisa hur respektive grupp av forskare har pre-
sterat under den aktuella perioden med ordinära bibliometriska indikatorer. 
Längre fram gör vi det med mer avancerade metoder. Det som framkommer 
här är hur de forskare som Naturvårdsverket tilldelat forskningsmedel har 
producerat och hur uppmärksammade deras publikationer har blivit. Alla 
forskarnas publikationer härrör som framgått, inte från Naturvårdsverkets 
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satsning, men det faktum att de har valts ut och att de accepterat att arbeta 
på NV:s kontrakt får anses vara tillräckligt för att ge underlag för att betrakta 
dem som en del av Naturvårdsverkets forskarstall. 

Fem områden redovisas med mer detaljerade bibliometriska metoder 
framgår av de stiliserade analyserna som återfinns som bilaga 2: Sida 1 i varje 
analys ger bibliometriska värden och ett par diagram som illustrerar detta 
över tidsperioden2; på sida 2 återfinns en figur som jämför fördelningen över 
citeringsklasser med det svenska snittet; på sida 3 finns publikationsprofilen, 
varje artikel är en nod som med bibliografisk koppling (gemensamma refe-
renser) hålls samman med andra artiklar, och nederst på den sidan ges viktig 
information om tidskrifter, samarbeten och tidskriftsklasser. Här går att 
avläsa om forskningen mestadels är nationellt eller internationellt orienterad. 
På sista och fjärde sidan per analys finns en samarbetskarta om det är så att 
forskarna inom fältet har samarbetat kring artikelproduktionen. 

Klövvilt (446 publikationer) är det största området och har en påtaglig 
ökning av artikelproduktionen (drygt 40 artiklar per år) under perioden med 
en motsvarande svag ökning av citeringsimpact, vilken börjar lågt under 
internationellt snitt men går upp till ca 10% över snittet mot periodens slut. 
Området är förhållandevis sammanhållet även om publikationsprofilen 
(sida 3, bilaga 2) också visar att det finns bredd med inslag t. ex. av veteri-
närmedicinskt slag. I publikationsprofilens kärna saknas högciterade artiklar. 
Forskningen genomförs i samarbete mestadels med norska kolleger i övrigt 
överväger det nationella perspektivet från SLU:s och SVA:s forskare.

Stora rovdjur – naturvetenskaplig forskning (320 publikationer) är också 
det ett större område med ett trettiotal artiklar per år. Produktionen ökar 
kontinuerligt under perioden och citeringsgraden uppvisar en stadigt hög 
nivå. Top 5%-indikatorn visar tydligt att programmet har genomförts på ett 
framgångsrikt sätt – indikatorn ligger 100% högre än förväntade värden. 
Profilen på sidan 3 (bilaga 2) uppvisar ett särdeles sammanhållet forsknings-
fält och detta vidimeras av samarbetskartan på sidan 4 (bilaga 2). Också 
denna forskning genomförs i stor utsträckning med kolleger från Norge 
även om här också finns frekventa spanska och schweiziska samarbeten. 
Publikationerna förekommer inte sällan i högprofilerade tidskrifter. 

Fåglar (137 publikationer) är ett väsentligt mindre område som uppvisar 
cirka 13 publikationer per år. Citeringsgraden förefaller ligga på svenskt snitt 
(runt 1,10) men är förhållandevis ojämn och instabil. De högciterade publi-
kationerna är färre än förväntat men artiklarna är mestadels sammanhållna 
kring ett litet antal forskningslinjer. Det är två centra i Sverige som är kärnan 
i detta program men dessa samarbetar med ett flertal nordiska och franska 
universitet. 

2 Vitality är en indikator som inte räknas fram i denna analys, inte heller ges på sidan 2, andelen icke 
citerade publikationer. Den senare indikatorn framgår i figuren på sidan 2. 
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Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (134 publikationer) inne-
fattar all forskning med sådan inriktning (utom ekonomi) dvs. även stora 
rovdjur och övrigt vilt med denna inriktning. Mellan 10 och 15 publikationer 
per år, med en tydlig ökning efter 2008 och en citeringstopp under perioden 
2008–2012 antyder att pengarna från Naturvårdsverket har haft viss  inverkan 
på forskarnas verksamhet. Det har sannolikt varit en injektion som haft effekt 
även om effekten är fördröjd och inte alls så tydlig som inom andra områden. 
Citeringsgraden är låg och med få högprofilerade publikationer. Det är frågan 
om utpräglat nationell forskning som inte utförs i internationellt samarbete 
annat än i undantag. Samarbetena mellan forskarna är tydligt uppdelade på 
fyra små och enstaka grupper. 

Övrigt vilt (128 publikationer) är mestadels småvilt såsom hare, räv, gäss 
m.m. Området har gett tillbaka ett tiotal publikationer per år och har en 
ganska stabil citeringsgrad vid internationellt genomsnitt. Av förklarliga skäl 
är detta ett mera uppsplittrat forskningsfält och publikationsprofilen blir inte 
lika sammanhållen som i andra fall. Högprofilerade publikationer är jämnt 
spridda över kartan. Någon samarbetskarta framkommer inte till följd av att 
det inte förekommer samarbeten mellan de olika naturvårdsverksfinansierade 
forskarna. Däremot samarbetar dessa forskare en hel del med internationella 
kolleger. 

Dessa resultat talar till viss del för sig själva och behöver egentligen inte 
kommenteras ytterligare, men vi bör beröra ett besvärande problem med 
citeringar: De normaliseras och till följd av detta blir de beräknade på basis 
av medelvärden. Problemet är att citeringsfördelningar över kategorier inte 
är klockformade fördelningar och alltså inte lämpar sig för medelvärdesbe-
räkningar. Andra metoder, vars resultat redan framkommit, kan dock ge mer 
rättvisande resultat. Andelen publiceringar i percentiler och deciler (tion-
delar) ger ett delvis mera adekvat underlag. Vi skall dock ta ytterligare ett 
steg eftersom underlagen kan utnyttjas för att erhålla en ”benchmark” i rela-
tion till samtliga svenska forskare. Detta steg ger möjlighet att jämföra fors-
karna med andra svenska forskare och se mot vilka forskarprestationer som 
bidragsmottagarna kan jämföras. 

Metoden för detta kan kort sägas arbeta med percentiler – det kallas 
också percentilmodellen – och ger högre poäng för de percentilgrupper som 
ligger i topp (Top 1%, Top 5% och Top 10% etc.). Grundvalen för denna 
bedömning är att detta har gjorts för samtliga svenska forskare som publice-
rar under en given period dvs. cirka 48 000 forskare vid universitet, högsko-
lor, institut, sjukhus och företag (se vidare beskrivning i Sandström & Wold, 
2015 kring denna metod).

Percentilmodellen
Låt oss titta på detta ur ett tidsdynamiskt perspektiv, dvs. vi vill illustrera 
vad som händer under den aktuella tidsperioden. Resultaten framkommer 
i tabell 3 som visar att prestationerna ser ut att förbättras över tid eftersom 
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de bästa decilerna får högre procenttal. Det betyder att större andelar av 
projektledarna har sådana prestationer bakom sig. Medan det i den första 
perioden var färre än 40% som uppfyllde villkoren för att vara i två första 
decilerna var det närmare 60% i den sista perioden. 

Tabell 3. Fördelning över deciler i tidsperioder från 2003–2007 till 2010–2014.

Decil             2003–2007 2007–2011 2009–2013 2010–2014

 1 (top) 18,9% 28,3% 21,1% 28,4%

 2 18,9% 27,3% 35,8% 27,4%

 3 13,3% 11,1% 12,6% 7,4%

 4 16,7% 11,1% 5,3% 6,3%

 5 8,9% 7,1% 10,5% 9,5%

 6 6,7% 1,0% 4,2% 5,3%

 7 5,6% 5,1% 2,1% 6,3%

 8 4,4% 7,1% 5,3% 2,1%

 9 2,2% 1,0% 1,1% 3,2%

10 4,4% 1,0% 2,1% 4,2%

Total 100% 100% 100% 100%

Anm: samtliga perioder består av 90–100 forskare.

Det bör framhållas att en analys av könsmönster antyder att det inte är 
några avgörande skillnader mellan män och kvinnor i detta avseende, men 
 kvinnorna är något fler, dvs. har en större andel i toppdecilen. 

Ett alternativt sätt att analysera prestationerna är att i stället för deciler 
använda percentilgrupper. En viktig anledning till ett sådant förfarande är att 
vi vill ha en större differentiering av den översta (första) decilen. Detta görs i 
tabell 4. 

Tabell 4. Antal forskare per percentilgrupp och procentuell fördelning.

P-group                  Antal forsk   Kumul Procent Faktor

top1% 0 0 0 0

top5% 5 5 10% 2

top10% 12 17 35% 3,5

top25% 11 28 58% 2

top50% 11 39 81% 1,5

top100% 9 48 100% 1

Total 48

OBS! Benchmark i relation till 48 000 svenska forskare.

Sammantaget framgår det av tabell 3 att 10% av forskningsledarna ingår i Top 
5% av svenska forskare och 35% ingår i Top 10% av samma svenska forskare. 
Om ett slumpmässigt urval hade tillämpats skulle vi förvänta oss 2–3 forskare 
i Top 5% och ungefär 5 i Top10%. Som vi ser gör Naturvårdsverket ungefär 
100–200% bättre urval än ett slumpmässigt urval bland aktiva forskare. 

Det kan inflikas att en motsvarande analys av forskningsrådet Formas 
forskningsledare under samma tidsperiod men självklart med ett större antal 
forskare (698 forskare) av helt naturliga skäl ger ett lite bättre resultat men 
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samtidigt kan konstateras att andelen forskare i Top 10% befinner sig på 
ungefär samma nivå, dvs. 35%. Detta antyder att Naturvårdsverket har 
goda principer och tillämpningar för urval av forskare eller att man med sina 
bidrag attraherar förhållandevis starka och produktiva forskare. 

Slutsatsen av denna analys är att den första frågan kan besvaras enligt 
följande: Naturvårdsverket har visat god förmåga att välja forskare.

Har Naturvårdsverkets forskningsmedel lett till 
goda resultat?
Frågeställningen har på sätt och vis redan besvarats: Eftersom det i stor 
utsträckning är frågan om välciterad forskning finns inte anledning att ifråga-
sätta om det är frågan om ”goda resultat”. Dock, frågan kan också ses från 
ett annat håll. Särskilt för de som är misstänksamma mot citeringsanalys kan 
det finnas anledning att i en första analys se närmare också på indikatorer 
som inte bygger på faktiska citeringar. 

En första sådan indikator är antalet publikationer per år. Vi arbetar här 
med projektledarna och har inte tagit med de medsökande. Om artiklarna 
blir avsevärt fler ökar också möjligheterna till att det sker framsteg som är 
av betydelse. Detta bygger på Simontons teori om kreativitet i forskning som 
säger att fler försök ger större chans att nå ett bra resultat:

“This means that quality is strongly associated with pure quantity. 
Produce more variations, and the odds will be increased that some variations 
will survive. (…) If the variation process is truly blind, then good and bad 
ideas should appear more or less randomly across careers, just as happens for 
genetic mutations and recombinations (with the minor exception of certain 
chromosomal abnormalities).” (Simonton 1999)

Figur 2 visar utvecklingen av antalet artiklar per år under perioden 
 2003–2014. Det har skett en fördubbling av antalet artiklar och detsamma 
antyds om vi istället använder artikelfraktioner (Frac P) som också de ger 
kraftigt ökad publiceringsverksamhet inom detta programområde (figur 3). 
Detta har alls inte skett inom ramen för uppdelning av artiklar i mindre delar, 
s.k. salami-slicing. Antalet sidor per artikel under perioden, har i det här fallet 
ökat (observera att de tidiga åren bygger på ett litet antal artiklar), vilket 
framgår av figur 4 som visar antalet sidor per artikel under en längre period. 
Under programperioden går antalet sidor upp från under 10 sidor till 10 eller 
fler sidor. Detta tyder på att forskarna har fler resultat att rapportera samt 
fler figurer och tabeller eller andra illustrationer att redovisa (Seglen 1996). 

Dessa resultat är inte ägnade att förvåna: Forskare som ges tillgång till 
forskningsmedel omsätter de tillkommande forskningsmedlen i nya forskare 
som producerar artiklar (se vidare Sandström & van den Besselaar 2016). 
Aktiva forskare kommer således att vilja öka produktionen om de får tillgång 
till större resurser. 
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Figur 2. Antal artiklar (P) per år över perioden 2003–2014.
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Figur 4 Genomsnittligt antal sidor per artikel under perioden 1992–2016.
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Vilka finansierar tillsammans med 
Naturvårdsverket denna forskning?
Alla de bidrag som undersökningen hittills har arbetat med har, som redan 
tidigare påpekats, inte finansierats via Naturvårdsverket och dess viltforsk-
ningsprogram. Flera andra finansiärer är också aktuella, såväl nationella 
(varav flertalet svenska) som internationella (t. ex. EU). Här är det för det 
första lägligt att visa hur frekvensen av finansiärsomnämnanden utvecklas 
över tid (tabell 5) och för det andra möjligt att visa den mångfald av finansiä-
rer som är aktuella (tabell 6). Observera att det för varje artikel förekommer 
omnämnanden av flera finansiärer. 

Tabell 5. Frekventa finansiärer 2007–2014 omnämnda i Acknowledgements. 

År NV Formas VR EU MISTRA SAHWM Annan Blank Total

2007 1 2 119 122

2008 5 2 6 13 83 109

2009 17 10 6 4 1 52 51 141

2010 20 17 8 4 1 39 38 127

2011 29 12 7 8 4 2 29 29 120

2012 32 14 14 11 3 2 51 29 156

2013 26 14 10 11 4 2 56 32 155

2014 40 13 5 14 3 5 64 26 170

Total 170 82 56 52 16 11 306 407 1 100

Anm: SAHWM=Swedish Association for Hunting and Wildlife Management.

Källa: Web of Science.
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Tabell 6: Mest frekventa finansiärer av Naturvårdsverket-relaterade artiklar.

Finansiär Antal

NV 188

FORMAS 137

VR 111

EU 84

Directorate for Nature  Management (Norway) 82

Swedish Association  for  Hunting and  Wildlife  Management 68

Research Council of Norway 61

World  Wide Fund for  Nature (Sweden) 49

Swedish  University of Agricultural Sciences  (SLU) 37

Norwegian  Research  Council 25

MISTRA 24

Norwegian  Institute for  Nature  Research 20

Hedmark  University College 20

Carl Tryggers stiftelse 19

Olle and  Signhild  Engkvists Stiftelser 16

Academy of Finland 16

Medical  Research  Council  of South  Eastern  Sweden  (FORSS) 15

Austrian  Science  Foundation 15

BONUS  Baltic Organizations’  Network for Funding Science EEIG   
(the BaltGene research  project) 15

National  Institutes  of  Health 14

Sida/SAREC 13

Forestry Research  Institute of Sweden – Skogforsk 13

Marie Claire Cronstedts  Stiftelse 12

Australian  Research Council 10

Natural Sciences  and  Engineering  Research  Council of Canada  (NSERC) 9

Swedish  Board  of Agriculture 8

Swedish  Energy Agency (STEM) 8

Nord Forsk 8

Umea  University 7

Swedish  Carnivore Association 7

Roya I Swedish  Academy of Sciences 7

Oscar och  Lilli  Lamm  stiftelser 7

Helge Ax:son Johnson  Foundation 7

I allt väsentligt är den analys som presenterades tidigare beroende av de 
 uppdelningar och kategoriseringar som Web of Science tillhandahåller. Detta 
kan illustreras med de tidskriftsklasser som materialet, vilket uppgår till 
1 100 artiklar, har delats in i och som används som normaliseringsgrund 
för citeringsdata. Tabell 7 visar de mest frekventa tidskriftsklasserna i vilka 
Naturvårdsverket-finansierade viltforskningsartiklar har publicerats. 
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Tabell 7. Mest frekventa tidskriftsklasser.

Klasser Antal

Ecology; Zoology 105

Veterinary Sciences 81

Zoology 60

Ecology 58

Forestry 57

Multidisciplinary Sciences 52

Biodiversity Conservation; Ecology; Environmental Sciences 44

Biodiversity Conservation; Ecology 35

Ornithology 21

Ecology; Evolutionary Biology; Genetics & Heredity 21

Biochemistry & Molecular Biology; Ecology; Evolutionary Biology 19

Environmental Studies 17

Engineering, Environmental; Environmental Sciences 14

Biology; Ecology; Evolutionary Biology 14

Infectious Diseases 13

Biodiversity Conservation; Genetics & Heredity 13

Environmental Sciences 13

Behavioral Sciences; Zoology 12

Parasitology 10

Tabell 8. Mest frekventa tidskrifter.

Tidskrift Antal

Plos one 43

Wildlife biology 32

European journal of wildlife research 31

Biological conservation 25

Journal of animal ecology 22

Acta veterinaria scandinavica 21

Scandinavian journal of forest research 19

Journal of wildlife diseases 18

Oecologia 17

Canadian journal of zoology-revue canadienne de zoologie 17

Oikos 15

Ambio 14

Molecular ecology 14

Journal of wildlife management 14

Ecography 11

Conservation genetics 11

Forest ecology and management 11

Proceedings of the royal society b-biological sciences 10
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”The assumption that citation and publication practices are homogenous 
within specialties and fields of science is invalid. Furthermore, the delinea-
tion of fields and among specialties is fuzzy”, hävdar Leydesdorff (2008). Det 
biblio metriska samfundet är överens om det ligger en hel del i denna iakt-
tagelse men i den här frågan finns även andra röster, t. ex. Waltman & Wang 
(2016), som till syvende och sist försvarar tidskriftsklasserna och betonar att 
det är en fråga om hur stort problemet skall anses vara och vad som skulle 
kunna vara ett alternativ. 

Det finns dock alternativa tillvägagångssätt som att utgå från artiklar 
och att arbeta med det som gör att de relaterar till varandra. Det gör de t. ex. 
genom val av termer och val av referenser. En författare eller grupp av förfat-
tare signalerar att det tillhör ett research community eller en forskningslinje 
genom termer och referenser. Frågeställningar som kan besvaras med en 
sådan utgångspunkt är t. ex. hur de naturvårdsverksfinansierade forskarna 
positionerar sig i de grupperingar som framträder till följd av klustringar 
(agglomerationer) av artiklar. 

För att skapa dessa agglomerationer tas utgångspunkten i natur-
vårdsverks-materialets ca. 1 100 artiklar. De mest frekvent förekommande 
 substantivtermerna vilka fokuserar på benämningar av vilt: “roe deer”; 
”large carnivore”; ”arctic fox”; ”iberian lynx”; ”brown hare”; ”mountain 
hare”; ”wild boar”; ”Ursus arctos”; ”Alces alces”; ”eurasian lynx”; ”red 
fox”; ”red deer”; ”moose density”; ”large herbivore”; ”moose”; ”Lynx 
 pardinus”; ”wolf”; ”fallow deer”; ”Canis lupus”; ”Gulo gulo”; ”Lynx 
lynx”; ”Lagopus lagopus”; ”Capreolus capreolus”; ”wolf population”; ”roe 
deer population”; ”Rangifer tarandus”; ”moose population”; ”sea snake”; 
”black grouse”; ”red panda”; ”female wolverine”; ”semi-domestic reindeer”; 
”Vulpes lagopus”; ”iberian lynx; Lynx pardinus”. 

Dessa söktermer användes för en nedladdning från Web of Science, vilket 
gav ca. 15 000 artiklar (endast dokumentkategorin ”Articles” användes). 

Det är uppenbart att detta material inte innehåller alla de aspekter av 
 viltforskning som Naturvårdsverket-materialet representerar, men det bör 
kunna användas för att få en uppfattning om hur denna forskning är posi-
tionerad i relation till de internationella forskningsfronterna inom specifika 
 mestadels naturvetenskapliga forskningsfält. Om det ger en helt avvikande 
bild och ett annat intryck än vad undersökningarna ovan antyder finns 
anledning att analysera varför, om inte kan det fungera som en triangulering 
av  analysen. 

Den valda metodiken fångar upp närmare hälften av publikationerna från 
Naturvårdsverket-finansierade viltforskare. Naturvetenskaplig forskning som 
fokuserar på ett enskilt vilt eller grupper av vilt blir av förklarliga skäl bättre 
representerad och mer allmänna viltstudier, särskilt samhällsvetenskapliga, 
kring effekter av program eller andra ansatser hamnar på undantag. Även om 
väsentliga delar forskningen (t. ex. fågelvilt) har svårt att bli representerad 
är det två tredjedelar (67%) av forskarna som har representation i kluster-
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materialet. Det är således inte ett perfekt material men bör fungera relativt 
väl för såväl analys som slutsatser om den Naturvårdsverket-finansierade 
forskningens internationella positionering. 

Klustring på basis av bibliografisk koppling utnyttjar referenser för att 
skapa kopplingar mellan artiklar (relativ styrka beroende av antal referenser 
i  relaterade dokument). Kopplingarna kan dels läggas till grund för en visua-
lisering av materialet, dels för en indelning av materialet i olika topics-base-
rade kluster. Det handlar i korthet om att strukturera materialet i olika högar 
(kluster) beroende på det delområde som är aktuellt. När artiklarna fördelats 
på kluster är en första åtgärd att ta fram ett tjugotal substantivfraser som 
frekvent förekommer inom respektive kluster. På basis av dessa termer är det 
möjligt att sätta en etikett på klustret, dvs. det bör vara möjligt att  åtminstone 
på ett ungefär förstå vilken forskningsfront som är aktuell och vad det är som 
kännetecknar just den forskningsinriktningen.

För klustringen används SLM-algoritmen (Waltman & van Eck 2013, se 
även Subelj m.fl. 2016). En särskild layout som kallas OpenOrd (Martin m.fl. 
2011) används för att grafiskt illustrera hur kluster förhåller sig till varandra, 
vilket framgår av figur 5. 

Figur 5: Den internationella viltforskningen 2005–2015.
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Figur 5 är en visualisering av drygt 1 000-talet artiklar där varje nod är en 
artikel. Klustren är numrerade och för att förklara kan vi ta kluster 11 strax 
nedanför mitten av figuren. Detta kluster är Canis lupus (varg) och kluster 
36 strax till höger om 11 är Ursus arctos (brunbjörn). Forskning om dessa 
områden är förstås relaterad och de ligger nära varandra i klusterbildens mer 
dominanta agglomerationer med en mängd artiklar. Kluster 40 högt uppe 
i bilden är Sus scrofa (vildsvin) och till vänster finns kluster 12 som avser 
forskning om Cervus elaphus (kronhjort). Kluster 27 långt ner till vänster 
är fokuserat på aspekter av stora rovdjur. 

Poängen med att ha ett klustrat material är att det erbjuder en möjlighet 
till en normalisering som är fri från kategoriseringar och klassificeringar och 
helt bygger på vad forskarna själva skriver och vad de hänvisar till. Metoden 
kan således benämnas i termer av självorganiserad forskning.

En av fördelarna är att denna ansats ger en möjlighet att närmare och sys-
tematiskt beskriva hur Naturvårdsverkets viltforskning är positionerad inom 
respektive identifierat kluster. 

Som sagts beskrivs klustren med 20 ”noun phrases” vilka redovisas i 
tabell 9 (nedan). Genast framträder att sökningen innefattar många olika 
forskningslinjer, ofta fler än de som har naturvårdsverksfinansiering. Mera 
precist: en hel del av forskningens är veterinärmedicinskt inriktad mot para-
sitologi, virologi, immunologi m.m. och även om det inte är främmande 
för Naturvårdsverket har det sannolikt inte varit fokus för viltforsknings-
programmet. Veterinärmedicin upptog som påpekats ovan endast 1% av 
finansieringen.

Tabell 9. Klusternummer, substantivfraser, antal artiklar per kluster och antal artiklar som ingår 
i Naturvårdsverkets databas. 

Kluster Substantivfraser #P NV_vilt

36 ursus arctos, brown bear, black bear, stable isotope, grizzly bear, 
habitat selection, large carnivore, home range, greater yellowstone 
ecosystem, red deer, ursus arctos horribilis, ursus americanus, 
habitat use, british columbia, roe deer

565 86

11 canis lupus, large carnivore, red fox, roe deer, eurasian lynx, gray 
wolf, lynx lynx, wolf population, red deer, gray wolves, wild boar, 
study area, home range, bialowieza primeval forest, eurasian lynx 
lynx lynx

849 68

27 red deer, roe deer, large herbivore, fallow deer, cervus elaphus, 
alces alces, scots pine, wild boar, plant community, boreal forest, 
plant species, spatial scale, white-tailed deer, capreolus capreolus, 
mammalian herbivore

731 54

12 red deer, body mass, roe deer, reproductive success, large herbi-
vore, sex ratio, population dynamics, cervus elaphus, environmen-
tal condition, body condition, life history, sexual selection, body 
size, rangifer tarandus, white-tailed deer

881 46

40 wild boar, red deer, genetic diversity, genetic structure, mito-
chondrial dna, genetic variant, red fox, domestic pig, gene flow, 
roe deer, cervus elaphus, sus scrofa, brown hare, ancient dna, 
siberian roe deer

952 36

 8 habitat selection, home range, rangifer tarandus, woodland caribou, 
predation risk, roe deer, resource selection, red deer, resource 
selection function, habitat use, rangifer tarandus caribou, canis 
lupus, cervus elaphus, large herbivore, home range size

837 30
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Kluster Substantivfraser #P NV_vilt

 9 ursus arctos, red panda, gulo gulo, large carnivore, genetic diver-
sity, population size, fecal dna, individual identification, study 
area, ailurus fulgens, red fox, density estimate, population esti-
mate, brown bear, detection probability

418 17

15 black grouse, lagopus lagopus scoticus, lagopus lagopus, willow 
ptarmigan, sexual selection, tetrao tetrix, mountain hare, nest 
predator, red fox, reproductive success, breeding success, habitat 
selection, boreal forest, population dynamics, northern england

401 17

 0 iberian lynx, canine distemper virus, canine distemper, lynx 
pardinus, red fox, feline leukemia virus, domestic cat, domestic 
dog, wild rabbit, canine parvovirus, vulpes vulpes, wild canid, 
canis lupus, infectious disease, wild carnivore

156 15

 6 canis lupus, domestic dog, canis lupus familiaris, iberian lynx, 
domestic cat, eurasian lynx, faecal glucocorticoid metabolite, red 
deer, ursus arctos, physiological stress, lynx lynx, fecal cortisol, 
red fox, environmental enrichment, faecal glucocorticoid

236 11

14 arctic fox, red fox, raccoon dog, vulpes lagopus, alopex lagopus, 
vulpes vulpes, arctic fox population, rabies virus, climate change, 
oral rabies vaccine, wild boar, red fox vulpes vulpes, nyctereutes 
procyonoides, home range, oral vaccines

250  7

34 canis lupus, domestic dog, genetic diversity, red fox, chinese 
raccoon dog, genetic variance, canis lupus familiaris, arctic fox, 
red deer, wolf population, inbreeding depression, chinese raccoon, 
mitochondrial dna, single nucleotide polymorphism, reproductive 
success

325  7

37 roe deer, anaplasma phagocytophilum, ixodes ricinus, red deer, 
wild boar, red fox, capreolus capreolus, ixodes-ricinus ticks, 
tick-borne encephalitis, borrelia burgdorferi sensu lato, tick-borne 
pathogen, human granulocytic ehrlichiosis, polymerase chain 
reaction, ixodes ricinus ticks 

318  6

21 wild boar, domestic pig, sus scrofa, wild boar population, red deer, 
porcine circovirus type 2, roe deer, aujeszky’s disease, porcine 
circovirus, porcine circovirus type, respiratory syndrome, esche-
richia coli, respiratory syndrome virus, pseudorabies virus, feral 
swine

356  5

23 wild boar, sus scrofa, wild boar population, feral pig, wild boar sus 
scrofa, wild boar sus, crop damage, sus scrofa l, red deer, plant 
species, vascular plant, home range, habitat use, wild boar 
damage, invasive species

277 5

24 sea snake, sea krait, marine snake, hydrophis cyanocinctus, 
yellow-bellied sea snake, fresh water, lapemis curtus, pelagic sea 
snake, pelamis platurus, laticauda spp, persian gulf, coral reef, 
molecular phylogeny, enhydrina schistosa, viviparous sea snake

111 5

42 brown hare, lepus europaeus, european hare, brown hare syn-
drome, mountain hare, european brown hare, brown hare syn-
drome virus, francisella tularensis, european brown, hare 
population, red fox, lepus europaeus pallas, brown hare lepus 
europaeus

142 5

18 wild boar, red fox, red deer, vulpes vulpes, echinococcus multi-
locularis, trichinella spp, roe deer, sus scrofa, intermediate host, 
first report, cervus elaphus, faecal samples, canis lupus, wild boar 
meat, definitive host

521 4

13 toxoplasma gondii, wild boar, red deer, neospora caninum, roe 
deer, definitive host, red fox, arctic fox, agglutination test, sarco-
cystis species, t gondii, sus scrofa, intermediate host, vulpes 
vulpes, gondii infection

139 3

31 roe deer, wildlife-vehicle collision, alces alces, moose-vehicle 
collision, wild boar, red deer, mitigation measure, road mortality, 
habitat fragmentation, traffic volume, salt pool, white-tailed deer, 
red fox, eurasian lynx, deer-vehicle collision

126 3
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Kluster Substantivfraser #P NV_vilt

38 red deer, roe deer, wild ruminant, sarcoptic mange, bluetongue 
virus, viral diarrhea virus, cervus elaphus, wild boar, red fox, 
rangifer tarandus tarandus, sarcoptes scabiei, capreolus capreolus, 
fallow deer, domestic ruminant, rangifer tarandus

167 2

44 red fox, vulpes vulpes, canis lupus, wild dog, canis lupus dingo, 
feral cat, red fox vulpes vulpes, apex predator, top predator, 
mesopredator release, red fox vulpes, domestic dog, small 
mammal, predation risk, predator control

321 2

10 red deer, body size, red deer stags, fundamental frequency, vocal 
tract, fallow deer, formant frequency, sexual selection, vocal 
communication, acoustic cue, cervus elaphus, acoustic features, 
animal behaviour, source-filter theory, dama dama

199 1

26 red deer, wild boar, roe deer, cervus elaphus, heavy metal, sus 
scrofa, red fox, muscle tissue, wet weight, selenium concentration, 
capreolus capreolus, compact bone, significant difference, oxida-
tive stress, wild boar meat

240 1

35 hepatitis e virus, wild boar, hev rna, hev infection, genotype 3, 
acute hepatitis, phylogenetic analysis, domestic pig, anti-hev igg, 
genotype 4, wild boar meat, zoonotic transmission, serum sample, 
hev genotype, hepatitis e virus infection

140 1

 7 prenatal development, roe deer, red deer, rangifer tarandus, alces 
alces, wrangel island, musk ox, retention time, usnic acid, ovibos 
moschatus, prenatal life, mean retention time, ophthalmic venous 
blood, wild ruminant, digestive tract

92 0

20 wild boar, classical swine fever, classical swine, classical swine 
fever virus, domestic pig, african swine fever, wild boar population, 
african swine, csf virus, african swine fever virus, swine fever, oral 
immunization, oral vaccine, marker vaccine, real-time rt-pcr

120 0

33 wild boar, fatty acid, meat quality, quantitative trait loci, p <= 0, 
fallow deer, quantitative trait, fatty acid composition, red deer, 
meat quality trait, roe deer, wild boar meat, large white, wild boar 
muscle, fat deposition

174 0

41 wild boar, red deer, bovine tuberculosis, mycobacterium bovis, 
mycobacterium avium, mycobacterium avium subsp, cervus 
elaphus, sus scrofa, fallow deer, avium subsp, mycobacterium 
avium subsp paratuberculosis, johne’s disease, mycobacterium 
avium subspecies paratuberculosis 

267 0

43 red deer, cervus elaphus, epididymal spermatozoa, roe deer, deer 
antler, cervus elaphus hispanicus, present study, sperm motile, 
red deer hinds, epididymal sperm, gestation length, antler growth, 
fallow deer, red deer stag, iberian red deer

381 0

46 red deer, stable isotope, rangifer tarandus, delta c-13, fallow deer, 
faunal assemblage, cervus elaphus, delta n-15, iberian peninsula, 
large herbivore, ursus spelaeus, ursus arctos, upper pleistocene, 
bone collagen, el miron cave

218 0

Observera att tabellen är ordnad efter frekvensen NV-artiklar.

Det är uppenbart att det är nödvändigt att något närmare precisera vilka 
kluster som ska vara med och vilka som inte bör vara med i den fortsatta 
analysen. De medicinskt inriktade skulle kunna vara veterinärmedicin men 
så är inte fallet. Merparten av den viltinriktade veterinärforskningen förläggs 
till kluster 36 som handlar om björn och dess fysiologiska aspekter. Det ser 
därför ut som att en gräns kan dras vid de kluster som inte innehåller explicit 
medicinska frågeställningar eller ”noun phrases”. 
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När de mer medicinskt inriktade klustren tas bort återstår 18 kluster. 
Naturvårdsverkets viltforskning uppvisar signifikant aktivitet i 12 av dessa, 
vilket kan läggas till grund för slutsatsen att Naturvårdsverkets forsknings-
portfölj spänner över förhållandevis många av de forskningslinjer som är 
aktuella. Portföljen är således att betrakta som bred och täcker de flesta 
aspekter av viltforskning som framkommer i den här undersökningen.

De flesta av dessa forskningslinjer har stabil utveckling över tidsperioden 
2005–2015, och ett par har en påtaglig tillväxt. Till dessa hör forskningen 
inom kluster 40 som bl. a. undersöker hur ”genetic divisions can be corre-
lated with landscape features”, ett annat kluster med god tillväxt är forsk-
ningen om varg, dvs. kluster 6 som har en påfallande ökning under perioden. 
Tillsammans med den traditionella vargforskning som återfinns i kluster 11 
utgör dessa två kluster en väsentlig del av den forskning som bedrivs på stora 
rovdjur i Sverige.

Detta för oss över till frågan om hur viltforskningen har utvecklats över 
tid. Frågan är inte helt lätt att besvara till följd av förändringar i den data-
bas som utnyttjas – Web of Science. Dels är det frågan om adressförekomster 
och kopplingen mellan namn och adress viket gör att det är svårt att identi-
fiera enskilda forskare på ett korrekt sätt, dels handlar det om att databasen 
utvidgas med tidskrifter under perioden, se figur 6, som visar utvecklingen av 
svenska artiklar (med de söktermer som angavs ovan) under perioden från 
1998. Frekvensen artiklar ligger stabilt från 2000–2006, sedan förändras 
databasen men fortfarande med årlig stabilitet. Det är först vid 2012 som en 
påtaglig ökning påbörjas. 

Därmed är den rimliga slutsatsen att inget talar för att viltsatsningen i sig 
har påverkat antalet artiklar över tid, möjligen de allra sista åren. Fram till 
dess förefaller forskningsproduktionen vara förhållandevis stabil, vilket möj-
ligen kan förklaras av att finansiärerna har varierat sina insatser sinsemellan.
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Figur 6. Antalet svenska artiklar i viltrelaterad forskning under perioden 1998–2014.
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Slutligen är det hög tid att gå tillbaka till de forskningslinjer som gäller för perio-
den 2005–2015 med frågan om hur prestationerna varit inom ramen för de olika 
communities som bildar kluster. Har de svenska naturvårdsverks-finansierade 
forskarnas produktion varit konkurrenskraftig och efterfrågad av kollegerna? 
Har den citerats i förväntad utsträckning? Svaret på de frågorna ges i det följ-
ande. Av tabell 7 framgår att 13% av de svenska artiklarna i materialet uppfyller 
villkoren för att ingå i Top 10% av respektive kluster. Top 10% anses generellt 
vara en god indikator som fungerar bra för prestationsmätning. Med den själv-
organiserade approach som tillämpats är den till och med att rekommendera 
eftersom det är grupper av artiklar som använder samma referenser och som av 
den anledningen sannolikt har ett likartat fokus. Hur dessa artiklar påverkar 
varandra är en viktig faktor för att beskriva och bedöma påverkanslinjer. 

Tabell 10. Andel av Naturvårdsverkets viltforskningsfinansierade artiklar som uppfyller villkoren för 
olika percentilgrupper av citeringsgrad. 

Kluster Antal Top1% Top5% Top10% Top25% Top50% NV-Vilt Term

36 565 1,2%  8% 23% 43% 65% 86 ursus arctos

11 849 2,9%  4% 12% 35% 65% 68 carnivore mgmt

27 731 0,0%  4%  7% 28% 57% 54 ecosystems

12 881 0,0%  2%  7% 30% 63% 46 life history

40 952 0,0%  3%  6% 25% 58% 36 animal-landscape

 8 837 0,0% 10% 13% 27% 50% 30 habitat

 9 418 0,0% 24% 29% 41% 65% 17 estimates

15 401 0,0%  0%  0% 18% 53% 17 grouse

 0 156 0,0%  0% 20% 47% 67% 15 parasites

 6 236 0,0%  0%  0% 18% 64% 11 lynx lynx
Anm: Citeringar är årsnormaliserade med en metod som föreslagits av Publish or Perish.

Identifierade naturvårdsverksfinansierade forskare och hur deras artiklar före-
kommer över tid per kluster förekommer på det sätt som visas i tabell 11. 

Tabell 11. Naturvårdsverksfinansierade viltforskningsartiklar per kluster åren 200–2014.

Kluster Namn 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

36 ursus 
arctos  4 9 7 7 6 4 10 11 13 15 86

11 carnivore 
mgmt  3 7 6 8 6 5 9 10 5 8 67

27 ecosystems  3 1 7 3 8 6 3 9 7 7 54

12 life history  6 7 5 3 9 4 2 3 3 4 46

40 animal-
landscape  1 2 4 5 3 2 3 7 3 6 36

 8 habitat  1 2 1 3 3 4 4 2 4 6 30

 9 estimate  3 3 2 0 1 2 1 2 1 2 17

15 grouse  2 3 2 0 1 1 3 1 1 3 17

 0 parasites  0 0 0 2 2 4 3 1 2 1 15

 6 lynx lynx  0 0 0 0 2 2 1 2 0 4 11

23 34 34 31 41 34 39 48 39 56 379

Slutsatsen av denna undersökning är att den naturvårdsverksfinansierade vilt-
forskningen 2003–2014 förefaller ha gett mer än förväntat goda resultat.
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Bilagor
Bilaga 1. Bibliometriska indikatorer som använts 
i denna rapport 

 1 P Number of papers Number of papers (articles, letters and reviews) 
during 2008–2012.

 2 Frac P Number of Fractionalised 
Papers

Sum of author fractionalised papers (articles, 
letters and reviews) published during 
2008–2012.

 3 FAP Field Adjusted Production Sum of weighted papers based on Nordic refe-
rence values 2008–2012. 

 4 NCSj Journal Normalised 
Citation Score

CPP normalised in relation to the unit journal set 
(average=1.00). 

 5 NJCS Normalised Journal 
Citation Score

The impact of the journal set normalised in 
relation to its sub-fields (average=1.00). 

 6 NCSf Field Normalised Citation 
Score

CPP normalised in relation to the subfield set 
(average=1.00). 

 7 TOPx% Percentage of papers above the xth citation 
percentile. 

 8 AUm Author Mean Mean number of authors per paper. 

 9 IntCOLLm International 
Collaboration

Mean number of countries per paper. 

10 PM points Percentile Model Points Points based on citations and production. 

11 PM level Percentile Model 
Benchmark

Benchmark towards 48.000 Swedish researchers 
in percentile groups.

Bilaga 2. Bibliometriska indikatorer per 
ämnesgrupp av viltforskningen 2003–2014 
i denna rapport.
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NV Klovvilt
KLOVVILT_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

NUMBER OF PAPERS (P) 446
Number of papers (articles, letters and reviews) published by UoA "klovvilt_v1" during 2003-2014.

NUMBER OF FRACTIONALIZED PAPERS (Frac P) 136.3
Sum of author fractionalized papers.

CITATIONS PER PAPER (CPP) 14.2
Number of citations per paper.

JOURNAL NORMALIZED CITATION SCORE (NCSj) 0.96
CPP normalized in relation to the UoA "klovvilt_v1" journal set (average=1.00).

NORMALIZED JOURNAL CITATION SCORE (NJCS) 1.08
The impact of the journal set normalized in relation to its sub-fields (average=1.00).

FIELD NORMALIZED CITATION SCORE (NCSf) 1.07
CPP normalized in relation to the UoA "klovvilt_v1" sub-field set (average=1.00).

SUM OF FIELD NORMALIZED CITATION SCORE (Sum NCSf) 146.0
NCSf times Frac P.

TOP 5 % (TOP5%) 3.54
Percentage of papers above the 95th citation percentile.

VITALITY 0.0
Mean reference age normalized in relation to the sub-field set (average=1, higher=younger).

Number of papers per year Field normalized citation score per year
(2 year citation window)
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NV Klovvilt
KLOVVILT_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

PERCENTAGE NOT CITED PAPERS (PNC) 0
Percentage of not cited papers during the period.

HIRSCH INDEX (h-index) 41
The h number papers that have at least h citations each.

AUTHOR MEAN (AUm) 5.5
Mean number of authors per paper.

INTERNATIONAL COLLABORATION MEAN (IntCOLLm) 1.7
Mean number of countries per paper.

uncited NCSf>0<0.125 >0.125<0.25_ >0.25<0.5_ >0.5<1_ >1<2_ >2<4_ >4<8_ >8_
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Citation profile: The distribution of field normalized citation score for klovvilt_v1 (bars)
compared with all papers attributed to Swedish Universities (line).



31

NV Klovvilt
KLOVVILT_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS
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NV Klovvilt
KLOVVILT_V1 - PUBLICATION PROFILE

The map shows papers (nodes) published by klovvilt_v1.
Relations (edges) are based on bibliographic coupling.

Most frequent keywords are displayed for groups of related papers.
Papers with high field normalized citation score (>3) are marked with a pink border.

Edges between publications with high vitality (>1.2) are drawn in pink.

MOST FREQUENT JOURNALS
 WILDLIFE BIOL (22)
 SCAND J FOREST RES (19)
 EUR J WILDLIFE RES (16)
 ACTA VET SCAND (15)
 FOREST ECOL MANAG (12)
 OECOLOGIA (11)
 PLOS ONE (10)
 OIKOS (10)
 ANIM REPROD SCI (10)
 REPROD DOMEST ANIM (9)
 BIOL CONSERV (9)
 AMBIO (9)

MOST FREQUENT COLLABORATORS
 SWEDISH UNIV AGR SCI (361)
 LINKOPING UNIV (78)
 NORWEGIAN INST NAT RES (65)
 NATL VET INST (62)
 NORWEGIAN UNIV SCI & TECHNOL (38)
 SWEDISH UNIV AGR SCI SLU (33)
 STOCKHOLM UNIV (31)
 OSLO UNIV (29)
 FORESTRY RES INST SWEDEN (28)
 HEDMARK UNIV COLL (26)
 UMEA UNIV (20)
 SLU (18)

MOST FREQUENT SUBFIELDS
 ENVIRONMENTAL SCIENCES & ECOLOGY (190)
 ZOOLOGY (82)
 VETERINARY SCIENCES (68)
 FORESTRY (58)
 AGRICULTURE (33)
 INFECTIOUS DISEASES (27)
 BIODIVERSITY & CONSERVATION (25)
 MICROBIOLOGY (24)
 REPRODUCTIVE BIOLOGY (23)
 PARASITOLOGY (15)
 BUSINESS & ECONOMICS (15)
 ENGINEERING (14)
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NV Stora rovdjur nat vet
ROVDJUR_NATVET_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

NUMBER OF PAPERS (P) 320
Number of papers (articles, letters and reviews) published by UoA "rovdjur_natvet_v1" during 2003-2014.

NUMBER OF FRACTIONALIZED PAPERS (Frac P) 98.6
Sum of author fractionalized papers.

CITATIONS PER PAPER (CPP) 23.1
Number of citations per paper.

JOURNAL NORMALIZED CITATION SCORE (NCSj) 1.40
CPP normalized in relation to the UoA "rovdjur_natvet_v1" journal set (average=1.00).

NORMALIZED JOURNAL CITATION SCORE (NJCS) 1.20
The impact of the journal set normalized in relation to its sub-fields (average=1.00).

FIELD NORMALIZED CITATION SCORE (NCSf) 1.66
CPP normalized in relation to the UoA "rovdjur_natvet_v1" sub-field set (average=1.00).

SUM OF FIELD NORMALIZED CITATION SCORE (Sum NCSf) 163.3
NCSf times Frac P.

TOP 5 % (TOP5%) 11.38
Percentage of papers above the 95th citation percentile.

VITALITY 0.0
Mean reference age normalized in relation to the sub-field set (average=1, higher=younger).

Number of papers per year Field normalized citation score per year
(2 year citation window)
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NV Stora rovdjur nat vet
ROVDJUR_NATVET_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

PERCENTAGE NOT CITED PAPERS (PNC) 0
Percentage of not cited papers during the period.

HIRSCH INDEX (h-index) 45
The h number papers that have at least h citations each.

AUTHOR MEAN (AUm) 5.9
Mean number of authors per paper.

INTERNATIONAL COLLABORATION MEAN (IntCOLLm) 2.3
Mean number of countries per paper.

uncited NCSf>0<0.125 >0.125<0.25_ >0.25<0.5_ >0.5<1_ >1<2_ >2<4_ >4<8_ >8_

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Citation profile: The distribution of field normalized citation score for rovdjur_natvet_v1 (bars)
compared with all papers attributed to Swedish Universities (line).
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NV Stora rovdjur nat vet
ROVDJUR_NATVET_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

PERCENTAGE NOT CITED PAPERS (PNC) 0
Percentage of not cited papers during the period.

HIRSCH INDEX (h-index) 45
The h number papers that have at least h citations each.

AUTHOR MEAN (AUm) 5.9
Mean number of authors per paper.

INTERNATIONAL COLLABORATION MEAN (IntCOLLm) 2.3
Mean number of countries per paper.

uncited NCSf>0<0.125 >0.125<0.25_ >0.25<0.5_ >0.5<1_ >1<2_ >2<4_ >4<8_ >8_
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Citation profile: The distribution of field normalized citation score for rovdjur_natvet_v1 (bars)
compared with all papers attributed to Swedish Universities (line).
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NV Stora rovdjur nat vet
ROVDJUR_NATVET_V1 - PUBLICATION PROFILE

The map shows papers (nodes) published by rovdjur_natvet_v1.
Relations (edges) are based on bibliographic coupling.

Most frequent keywords are displayed for groups of related papers.
Papers with high field normalized citation score (>3) are marked with a pink border.

Edges between publications with high vitality (>1.2) are drawn in pink.

MOST FREQUENT JOURNALS
 WILDLIFE BIOL (24)
 BIOL CONSERV (22)
 PLOS ONE (17)
 J WILDLIFE MANAGE (13)
 OECOLOGIA (12)
 J ANIM ECOL (11)
 CAN J ZOOL (11)
 MOL ECOL (8)
 J ZOOL (8)
 J MAMMAL (8)
 CONSERV BIOL (8)
 SCIENCE (6)

MOST FREQUENT COLLABORATORS
 SWEDISH UNIV AGR SCI (196)
 NORWEGIAN INST NAT RES (126)
 NORWEGIAN UNIV LIFE SCI (104)
 STOCKHOLM UNIV (60)
 HEDMARK UNIV COLL (38)
 CSIC (33)
 OSLO UNIV (20)
 NAT RESOURCES & APPL LIFE SCI UNIV (15)
 NAT RESOURCES & LIFE SCI UNIV (14)
 GRENOBLE 1 UNIV (14)
 TELEMARK UNIV COLL (13)
 US FOREST SERV (12)

MOST FREQUENT SUBFIELDS
 ENVIRONMENTAL SCIENCES & ECOLOGY (191)
 ZOOLOGY (112)
 BIODIVERSITY & CONSERVATION (56)
 EVOLUTIONARY BIOLOGY (38)
 SCIENCE & TECHNOLOGY - OTHER TOPICS (25)
 GENETICS & HEREDITY (21)
 LIFE SCIENCES & BIOMEDICINE - OTHER TOPICS (18)
 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (14)
 BEHAVIORAL SCIENCES (13)
 VETERINARY SCIENCES (11)
 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (7)
 PHYSICAL GEOGRAPHY (5)
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NV Faglar
FAGLAR_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

NUMBER OF PAPERS (P) 137
Number of papers (articles, letters and reviews) published by UoA "faglar_v1" during 2003-2014.

NUMBER OF FRACTIONALIZED PAPERS (Frac P) 37.6
Sum of author fractionalized papers.

CITATIONS PER PAPER (CPP) 14.2
Number of citations per paper.

JOURNAL NORMALIZED CITATION SCORE (NCSj) 0.99
CPP normalized in relation to the UoA "faglar_v1" journal set (average=1.00).

NORMALIZED JOURNAL CITATION SCORE (NJCS) 1.06
The impact of the journal set normalized in relation to its sub-fields (average=1.00).

FIELD NORMALIZED CITATION SCORE (NCSf) 1.10
CPP normalized in relation to the UoA "faglar_v1" sub-field set (average=1.00).

SUM OF FIELD NORMALIZED CITATION SCORE (Sum NCSf) 41.2
NCSf times Frac P.

TOP 5 % (TOP5%) 3.39
Percentage of papers above the 95th citation percentile.

VITALITY 0.0
Mean reference age normalized in relation to the sub-field set (average=1, higher=younger).

Number of papers per year Field normalized citation score per year
(2 year citation window)
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NV Faglar
FAGLAR_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

PERCENTAGE NOT CITED PAPERS (PNC) 0
Percentage of not cited papers during the period.

HIRSCH INDEX (h-index) 25
The h number papers that have at least h citations each.

AUTHOR MEAN (AUm) 5.0
Mean number of authors per paper.

INTERNATIONAL COLLABORATION MEAN (IntCOLLm) 2.1
Mean number of countries per paper.

uncited NCSf>0<0.125 >0.125<0.25_ >0.25<0.5_ >0.5<1_ >1<2_ >2<4_ >4<8_ >8_
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Citation profile: The distribution of field normalized citation score for faglar_v1 (bars)
compared with all papers attributed to Swedish Universities (line).
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NV Faglar
FAGLAR_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

PERCENTAGE NOT CITED PAPERS (PNC) 0
Percentage of not cited papers during the period.

HIRSCH INDEX (h-index) 25
The h number papers that have at least h citations each.

AUTHOR MEAN (AUm) 5.0
Mean number of authors per paper.

INTERNATIONAL COLLABORATION MEAN (IntCOLLm) 2.1
Mean number of countries per paper.

uncited NCSf>0<0.125 >0.125<0.25_ >0.25<0.5_ >0.5<1_ >1<2_ >2<4_ >4<8_ >8_
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Citation profile: The distribution of field normalized citation score for faglar_v1 (bars)
compared with all papers attributed to Swedish Universities (line).
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NV Faglar
FAGLAR_V1 - PUBLICATION PROFILE

The map shows papers (nodes) published by faglar_v1.
Relations (edges) are based on bibliographic coupling.

Most frequent keywords are displayed for groups of related papers.
Papers with high field normalized citation score (>3) are marked with a pink border.

Edges between publications with high vitality (>1.2) are drawn in pink.

MOST FREQUENT JOURNALS
 MOL ECOL (12)
 J ORNITHOL (9)
 WILDLIFE BIOL (8)
 EUR J WILDLIFE RES (8)
 CONSERV GENET (8)
 PLOS ONE (5)
 IBIS (5)
 CAN J ZOOL (5)
 ORNIS FENNICA (4)
 SCAND J FOREST RES (3)
 OIKOS (3)
 OECOLOGIA (3)

MOST FREQUENT COLLABORATORS
 UPPSALA UNIV (64)
 KRISTIANSTAD UNIV (57)
 SWEDISH UNIV AGR SCI (54)
 HELSINKI UNIV (14)
 CNERA AVIFAUNE MIGRATRICE (12)
 ROYAL DANISH ACAD FINE ARTS (10)
 LUND UNIV (9)
 TOULOUSE 3 UNIV (8)
 NORWEGIAN INST NAT RES (8)
 JOENSUU GAME & FISHERIES RES (8)
 FINNISH GAME & FISHERIES RES INST (8)
 GOTLAND UNIV (7)

MOST FREQUENT SUBFIELDS
 ZOOLOGY (62)
 ENVIRONMENTAL SCIENCES & ECOLOGY (56)
 EVOLUTIONARY BIOLOGY (26)
 GENETICS & HEREDITY (22)
 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (14)
 BIODIVERSITY & CONSERVATION (11)
 MARINE & FRESHWATER BIOLOGY (6)
 SCIENCE & TECHNOLOGY - OTHER TOPICS (5)
 FORESTRY (5)
 BEHAVIORAL SCIENCES (4)
 LIFE SCIENCES & BIOMEDICINE - OTHER TOPICS (3)
 BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY (3)
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NV Sam/Hum
SAM_HUM_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

NUMBER OF PAPERS (P) 134
Number of papers (articles, letters and reviews) published by UoA "sam_hum_v1" during 2003-2014.

NUMBER OF FRACTIONALIZED PAPERS (Frac P) 70.3
Sum of author fractionalized papers.

CITATIONS PER PAPER (CPP) 9.6
Number of citations per paper.

JOURNAL NORMALIZED CITATION SCORE (NCSj) 0.88
CPP normalized in relation to the UoA "sam_hum_v1" journal set (average=1.00).

NORMALIZED JOURNAL CITATION SCORE (NJCS) 1.02
The impact of the journal set normalized in relation to its sub-fields (average=1.00).

FIELD NORMALIZED CITATION SCORE (NCSf) 0.87
CPP normalized in relation to the UoA "sam_hum_v1" sub-field set (average=1.00).

SUM OF FIELD NORMALIZED CITATION SCORE (Sum NCSf) 61.2
NCSf times Frac P.

TOP 5 % (TOP5%) 2.02
Percentage of papers above the 95th citation percentile.

VITALITY 0.0
Mean reference age normalized in relation to the sub-field set (average=1, higher=younger).

Number of papers per year Field normalized citation score per year
(2 year citation window)
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NV Sam/Hum
SAM_HUM_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

PERCENTAGE NOT CITED PAPERS (PNC) 0
Percentage of not cited papers during the period.

HIRSCH INDEX (h-index) 20
The h number papers that have at least h citations each.

AUTHOR MEAN (AUm) 3.0
Mean number of authors per paper.

INTERNATIONAL COLLABORATION MEAN (IntCOLLm) 1.2
Mean number of countries per paper.

uncited NCSf>0<0.125 >0.125<0.25_ >0.25<0.5_ >0.5<1_ >1<2_ >2<4_ >4<8_ >8_
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Citation profile: The distribution of field normalized citation score for sam_hum_v1 (bars)
compared with all papers attributed to Swedish Universities (line).
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PERCENTAGE NOT CITED PAPERS (PNC) 0
Percentage of not cited papers during the period.

HIRSCH INDEX (h-index) 20
The h number papers that have at least h citations each.

AUTHOR MEAN (AUm) 3.0
Mean number of authors per paper.

INTERNATIONAL COLLABORATION MEAN (IntCOLLm) 1.2
Mean number of countries per paper.
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Citation profile: The distribution of field normalized citation score for sam_hum_v1 (bars)
compared with all papers attributed to Swedish Universities (line).
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NV Sam/Hum
SAM_HUM_V1 - PUBLICATION PROFILE

The map shows papers (nodes) published by sam_hum_v1.
Relations (edges) are based on bibliographic coupling.

Most frequent keywords are displayed for groups of related papers.
Papers with high field normalized citation score (>3) are marked with a pink border.

Edges between publications with high vitality (>1.2) are drawn in pink.

MOST FREQUENT JOURNALS
 ENERG POLICY (6)
 ECOL SOC (6)
 LAND USE POLICY (5)
 J RISK RES (5)
 SOC NATUR RESOUR (4)
 RESOUR ENERGY ECON (3)
 MAR POLICY (3)
 J ENVIRON PSYCHOL (3)
 J ENVIRON POL PLAN (3)
 FOREST POLICY ECON (3)
 ENERG ECON (3)
 COGNITION EMOTION (3)

MOST FREQUENT COLLABORATORS
 UMEA UNIV (59)
 SWEDISH UNIV AGR SCI (44)
 LUND UNIV (27)
 GOTHENBURG UNIV (20)
 LULEA UNIV TECHNOL (14)
 ROYAL INST TECHNOL (9)
 STOCKHOLM UNIV (7)
 GENEVA UNIV (5)
 VTI SWEDISH NATL RD & TRANSPORT RES INST (4)
 VTI (4)
 SWEDISH NATL RD & TRANSPORT RES INST (4)
 MID SWEDEN UNIV (4)

MOST FREQUENT SUBFIELDS
 ENVIRONMENTAL SCIENCES & ECOLOGY (62)
 SOCIAL SCIENCES - OTHER TOPICS (17)
 BUSINESS & ECONOMICS (16)
 PSYCHOLOGY (14)
 FORESTRY (11)
 ENERGY & FUELS (10)
 PHILOSOPHY (9)
 SOCIOLOGY (8)
 PUBLIC ADMINISTRATION (8)
 TRANSPORTATION (6)
 GEOGRAPHY (5)
 BIODIVERSITY & CONSERVATION (5)
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NV Ovrigt vilt
OVRIGT_VILT_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

NUMBER OF PAPERS (P) 128
Number of papers (articles, letters and reviews) published by UoA "ovrigt_vilt_v1" during 2003-2014.

NUMBER OF FRACTIONALIZED PAPERS (Frac P) 35.3
Sum of author fractionalized papers.

CITATIONS PER PAPER (CPP) 12.9
Number of citations per paper.

JOURNAL NORMALIZED CITATION SCORE (NCSj) 0.91
CPP normalized in relation to the UoA "ovrigt_vilt_v1" journal set (average=1.00).

NORMALIZED JOURNAL CITATION SCORE (NJCS) 1.07
The impact of the journal set normalized in relation to its sub-fields (average=1.00).

FIELD NORMALIZED CITATION SCORE (NCSf) 0.95
CPP normalized in relation to the UoA "ovrigt_vilt_v1" sub-field set (average=1.00).

SUM OF FIELD NORMALIZED CITATION SCORE (Sum NCSf) 33.4
NCSf times Frac P.

TOP 5 % (TOP5%) 3.31
Percentage of papers above the 95th citation percentile.

VITALITY 0.0
Mean reference age normalized in relation to the sub-field set (average=1, higher=younger).

Number of papers per year Field normalized citation score per year
(2 year citation window)
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NV Ovrigt vilt
OVRIGT_VILT_V1 - BIBLIOMETRIC INDICATORS

PERCENTAGE NOT CITED PAPERS (PNC) 0
Percentage of not cited papers during the period.

HIRSCH INDEX (h-index) 24
The h number papers that have at least h citations each.

AUTHOR MEAN (AUm) 5.8
Mean number of authors per paper.

INTERNATIONAL COLLABORATION MEAN (IntCOLLm) 2.4
Mean number of countries per paper.
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OVRIGT_VILT_V1 - PUBLICATION PROFILE

The map shows papers (nodes) published by ovrigt_vilt_v1.
Relations (edges) are based on bibliographic coupling.

Most frequent keywords are displayed for groups of related papers.
Papers with high field normalized citation score (>3) are marked with a pink border.

Edges between publications with high vitality (>1.2) are drawn in pink.

MOST FREQUENT JOURNALS
 J VET DIAGN INVEST (7)
 EUR J WILDLIFE RES (7)
 WILDLIFE BIOL (6)
 PLOS ONE (5)
 AMBIO (5)
 VET REC (4)
 J WILDLIFE DIS (4)
 ACTA VET SCAND (4)
 OIKOS (3)
 J WILDLIFE MANAGE (3)
 CAN J ZOOL (3)
 ARCTIC (3)

MOST FREQUENT COLLABORATORS
 SWEDISH UNIV AGR SCI (53)
 NATL VET INST (40)
 GOTHENBURG UNIV (26)
 SWEDISH MUSEUM NAT HIST (20)
 UPPSALA UNIV (15)
 NATL VET INST SVA (14)
 SASKATCHEWAN UNIV (12)
 HEDMARK UNIV COLL (9)
 KAROLINSKA INST (8)
 BRISTOL UNIV (7)
 SWEDISH UNIV AGR SCI SLU (6)
 SWEDISH METEOROL & HYDROL INST (6)

MOST FREQUENT SUBFIELDS
 ENVIRONMENTAL SCIENCES & ECOLOGY (45)
 ZOOLOGY (33)
 VETERINARY SCIENCES (29)
 VIROLOGY (7)
 MARINE & FRESHWATER BIOLOGY (7)
 SCIENCE & TECHNOLOGY - OTHER TOPICS (6)
 MICROBIOLOGY (6)
 EVOLUTIONARY BIOLOGY (6)
 ENGINEERING (6)
 OCEANOGRAPHY (5)
 BIODIVERSITY & CONSERVATION (5)
 LIFE SCIENCES & BIOMEDICINE - OTHER TOPICS (4)
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Bibliometrisk rapport 
Naturvårdsverkets viltforskning 2003-2014 

ULF SANDSTRÖM

Rapporten är en del av Naturvårdsverkets utvärdering av 

viltforskningen som finansierats med medel ur Viltvårdsfon-

den åren 2003-2014.  Här redovisas resultatet av en biblio-

metrisk analys av viltforskningen som har genomförts på 

uppdrag av Naturvårdsverket. Analysen besvarar frågorna: 

(1) Har Naturvårdsverket fått utväxling på insatta resurser? 

(2) Har rätt forskare valts för projekten? (3) Har forsk-

ningsmedlen använts för en rimligt bred forskningsport-

följ? (4) Har Naturvårdsverket en jämställd fördelning av 

viltforskningsmedlen?

Syftet med analysen var att åskådliggöra hur mycket 

forskningen som finansierats under perioden har citerats. 

Detta är ett sätt att utvärdera forskningens produktivitet 

och effekt på det vetenskapliga området, eftersom forsk-

ningens genomslag hänger ihop med hur mycket dess 

publikationer citeras.
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