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Sammanfattning 

 

Med fokus på de två finansiärerna Riksbanksfonden (RJ) och HSFR (numera inom 

Vetenskapsrådet) analyseras i denna rapport avkastningen från ett 70-tal 

samhällsvetenskapliga forskningsprojekt genomförda vid mitten av 1990-talet. Ger projekt 

från de två finansiärerna likvärdigt utbyte i form av publiceringar? Framträder nämnvärda 

skillnader i publiceringsfrekvens och citeringsgrad?  

Tidigare forskning tyder på att det sällan uppträder skillnader i fråga om publiceringsoutput 

från olika finansiärers projekt. Dessa resultat gav undersökningen följande hypoteser att 

pröva:  

H1: Produktiviteten för HSFRs och RJs respektive projekt är likvärdig. 

H2: Citeringsgraden för HSFRs och RJs respektive projekt är likvärdig. 

När citeringsgraden studeras tyder tidigare resultat på att bidragets storlek (snarare än 

finansiären) har betydelse. Detta gav hypotes nummer tre: 

H3: Ju större projektbidrag desto högre avkastning från projekten. 

Två av undersökningarna bygger på enkätdata och baseras dels på en modell där alla 

former av publicering krediteras, dels på Web of Science där endast internationella 

publiceringar krediteras. Båda undersökningarna verifierar den första hypotesen även om 

det finns en anomali – statsvetenskap.  

Undersökningens andra hypotes gäller huruvida citeringsgraden diskriminerar mellan 

finansiärerna. En ansats som arbetar med måttet exponering gentemot det internationella 

forskarsamhället används och i denna specifika mening framgår att det finns avsevärda 

skillnader mellan finansiärerna. Systematiskt framträder RJs projekt med svagare 

prestationer till följd av att projekten undviker exponering mot den internationella 

publiceringsmarknaden. Hypotes två måste således förkastas. 

Slutligen, hypotes nummer tre; finns positiva marginaleffekter av att ge stora bidrag? 

Resultaten tyder på att det saknas stordriftsfördelar och att större projekt inte ger ökad 

avkastning. Tvärtom, i detta lilla material, i denna pilotundersökning byggd på 

självrapportering, finns anledning tala om en närmast sjunkande marginalnytta av större 

projekt. Hypotes tre måste således förkastas. 

  



 
 

English summary 

In this report we analyze output from 72 research social science projects conducted in the 

mid-1990s and financed by RJ and HSFR (now part of the Swedish Research Council). Our 

approach concerns two main questions: Are the projects from the two financiers 

comparable in research output? Are there significant differences in publication frequency 

and citation? 

Previous research suggests that there are seldom any significant differences in terms of 

publication output from different funding agencies. These results gave us the following 

hypotheses: 

H1: The productivity of HSFRs and RJs projects are equivalent. 

H2: The numbers of received (relative) citations for HSFRs and RJs projects are 

equivalent. 

Also, former studies indicate that performance is dependent on the size of the grant 

(rather than the sponsor). This gave us hypothesis number three: 

H3: Larger grants give higher returns. 

For testing the first hypothesis on our empirical material we use two investigations based 

on survey data. The first of these studies rests on a model where researchers are credited 

for all their publications no matter of the publication channel. The second study uses data 

from the Web of Science where only international publications are credited. Both studies 

verify the first hypothesis, even if there is an anomaly – political science. 

The second hypothesis which concerns citations discriminates between the financiers. Our 

approach works with the exposure to the international scientific community and this 

shows clearly that there are considerable differences between the financiers. 

Systematically we find a pattern which implicates that the RJ projects have a lower 

performance. RJ projects tend to avoid exposure at the international publishing market. 

Therefore, hypothesis number two is rejected. 

Finally, hypothesis number three says that there are positive marginal effects of giving 

larger grants. Results indicate that there are no economies of scale and larger projects do 

not yield increased output. On the contrary, in this small material and this pilot study 

based on self-reporting, there is an almost decreasing marginal utility of larger projects. 

Accordingly, the third hypothesis must be rejected. 
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Inledning 

Detta projekt söker finna svaret på två förrädiskt enkla frågor:  

1. Vad publiceras från forskningsprojekt finansierade av RJ respektive HSFR?  

2. Är det i publiceringshänseende några skillnader mellan dessa båda finansiärer? 

Närmare besett är den första frågan förhållandevis komplicerad och följaktligen svår att be-

svara. För det första är det inte säkert att publiceringar från forskning tidsmässigt hänger 

samman med tiden för forskningens finansiering; ett bokprojekt kan pågå under lång tid och 

sedermera foga samman resultat från flera finansierade projekt. För det andra är det oklart 

vilka publicerade resultat av forskning som hänger samman med projektledarens faktiska fi-

nansiering, t ex kan en doktorand vara finansierad och skriva avhandling som inte tillgodo-

räknas handledaren om inte särskild uppmärksamhet ägnas denna aspekt. För det tredje är 

det inte helt lätt att jämföra olika typer av output; tar vi oss an denna utmaning uppstår en 

rad metodologiska problem. En tröst är möjligen att det finns flera modeller tillgängliga för 

att hantera åtminstone detta senare problem.  

Projektets grundidé är att utifrån olika analysmodeller, som på skilda sätt ger kredit till aka-

demisk och vetenskaplig publicering, jämföra avkastningen från projekt finansierade av HSFR 

eller av Riksbanksfonden (RJ). 

Vetandet lyser med sin frånvaro 

Kollegialitetens principer gör att internationella peers kallas in när politiker, som represen-

tanter för skattebetalarna, vill veta om forskarna gör rätt saker och om forskningens finansiä-

rer arbetar på bästa sätt. Detta fungerar någorlunda för de hårda vetenskaperna men de 
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mjuka (humaniora och samhällsvetenskap) kan sällan använda det internationella forskarsam-

hället eftersom forskningens output i stor utsträckning har svensk språkdräkt. Detta gör att 

forskare tvingas utvärdera kolleger som befinner sig i närområdet vilket i sin tur kan medföra 

att kritiska synpunkter undertrycks. 

I avsaknad av fristående utvärderingar lämnas politiken i en obekväm situation samtidigt som 

verksamheterna genererar allt högre kostnader. I det läget erbjuder bibliometriska analyser 

ett tänkbart alternativ. Jämförelser görs på internationell nivå och citeringsanalysen erbjuder 

en ställföreträdande variabel till kvalitetsegenskaper hos forskningen. Metodutvecklingen 

inom bibliometrin var stark redan under 1970-talet, men bristande intresse för denna typ av 

metodik har gjort att svenska forskningspolitiska studier i stor utsträckning avhållit sig från 

att använda mer avancerade metoder.1 Vidare har forskningsråden avhållit sig från att använ-

da bibliometriska metoder för systematisk och jämförande undersökning av finansieringsmo-

deller och finansiärsbeteende. Kort sagt, det finns ytterst litet kunskap om det vi ämnar stu-

dera. 

Detta predikament förklaras av Bo Rothstein i termer av att när det gäller den egna verk-

samheten är forskare sällsynt ointresserade av att använda sin egen metod (forskning) för att 

lösa eller belysa frågeställningar.2 Hugskott och anekdoter ges stort inflytande på policyut-

vecklingen, metodutveckling ignoreras och utredningar fastnar inte sällan i lättviktiga pro-

blem.  

Uppslaget till denna pilotstudie kom ursprungligen från den utvärdering av Riksbanksfonden, 

som leddes av professor Bengt Stenlund och i stor utsträckning genomfördes tillsammans 

med professor Thorsten Nybom.3 Analysarbetet publicerades senhösten 2004 och pilotstu-

dien var ett av de initiativ som togs, relativt sent, under försommaren 2004; eventuellt skulle 

den kunna utgöra ett av utvärderingens underlag. 

Arbetet, som var tänkt att utföras snabbt och översiktligt, tog dock längre tid än beräknat till 

följd av den enkät som riktades till projektledarna. Enkäten drog ut på tiden eftersom det var 

svårt att få upp svarsfrekvensen till hyggliga nivåer. När väl utvärderingen var publicerad kom 

                                                 
1
 En rad undantag kan nämnas, men före 2005 var de sällsynta. Lindqvist (2003) utgör ett exempel på bibliomet-

risk forskning, i det fallet med fokus på nationalekonomi. 
2
 Se Rothstein (2006, omtryckt i Rothstein 2008), s. 185-199.  

3
 Utvärderingen publicerades 2004 som Hinc robur et securitas? En forskningsstiftelses handel och vandel: Stiftelsen 

Riksbankens Jubileumsfond 1989–2003 av Thora Margareta Bertilsson, Thorsten Nybom, Francis Sejersted, Esko-

Olavi Seppälä, Hans Skoie, Bengt Stenlund, Klas Åmark. Utgiven på Gidlunds förlag. 
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arbetet att läggas åt sidan delvis till följd av att medarbetare bytte såväl arbetsuppgifter som 

arbetsgivare, delvis till följd av att projektet stötte på en rad kniviga problem.  

Föreliggande rapport tar upp dessa problem samtidigt som det görs ett försök att runda dem 

för att försiktigtvis redovisa åtminstone en del resultat. När rapporten nu publiceras tas ock-

så den senaste metodutvecklingen i anspråk för att slutföra projektet. 

RJ och HSFR – olikheter och likheter 

De båda finansiärerna hade vid den aktuella tiden – 1997 och 1998 – ungefär likartade pro-

cedurer för att hantera ansökningar. Inkomna ansökningar bedömdes med kollegial gransk-

ning - peer review. En skillnad är att RJ tillämpade det tvåstegsförfarande som sedermera prö-

vades under en period också av HSFR.  

RJ hade ämnesmässigt bredare bedömargrupper än vad som var fallet med HSFR. Inom RJ 

hade varje ämnesområde endast en eller i några fall ett par företrädare medan det i HSFR 

alltid fanns flera ämnesföreträdare i beredningsgruppen. Risken för att en sökande skulle sak-

na ”ämnesmässig företrädare” var således större i RJ och fonden var således betydligt känsli-

gare för ”kognitiv bias” än vad som var fallet med HSFR.4 

HSFR skriver i sina årsredovisningar om systemet för kvalitetssäkring som ett sätt att undgå 

sådan kognitiv enögdhet:  

”Granskningen utförs framförallt i rådets beredningsgrupper som sätts samman av aktiva forskare som företrä-

der olika inriktningar. En väsentlig princip för rådet i detta sammanhang är att i varje beredningsgrupp skall ingå 

mer än ett ämne, detta för att ansökningar skall kunna granskas ur olika perspektiv, och med olika metodolo-

giska utgångspunkter. Rådet strävar också efter att i beredningsgrupperna samla forskare från olika delar av 

landet, och av olika kön. (från 1998 års årsredovisning) 

Däremot nämner HSFR inget mer precist om hur man följer upp denna principiella syn. Det 

enda som sägs är att en uppföljning av förhandsgranskningen sker när projekten avrapporte-

ras. Dels var det, vid den tiden, endast ett fåtal projekt (merparten inom nationalekonomi) 

som avrapporterades, dels finns det veterligen inga systematiska undersökningar om hur di-

versitet och mångfald i forskningsansatserna har utvecklats över tid, varken för HSFR eller 

Riksbanksfonden. 

En annan viktig skillnad mellan finansiärerna återfinns i beredningsförfarandet. Medan HSFRs 

beredningsgruppsledamöter själva läste ansökningarna och skrev utlåtanden kompletterade 

RJ denna uppgift med bedömningar av externa experter (peers). I vanliga fall kontrakterades 

                                                 
4
 Se vidare Sandström (2009a)  
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minst två ämnesexperter som fick bedöma ansökan med ett skriftligt omdöme. På basis av de 

sammantagna bedömningarna (ledamöter och externa peers) beslutade beredningsgruppen 

om en rangordnad lista som gav rekommendationer för bidragens fördelning. Inom HSFR 

diskuterade man sig fram till vilka ansökningar som skulle förordas. I båda fallen togs sedan 

beslut av respektive styrelse eller motsvarande. 

Bemanningen i Riksbanksfondens och HSFRs beredningsgrupper under den aktuella tidsperi-

oden 1996-1997 framgår av tabell 1. Båda finansiärerna är uppdelade på 1) ekonomisk forsk-

ning; 2) statsvetenskaplig och 3) sociologi (HSFR) eller beteendevetenskap (RJ), men finansiä-

rerna kombinerade ämnen i lite olika ordning (se tabell 1). Medan HSFRs beredningsgrupper 

normalt bestod av sju akademiska ledamöter hade RJ sällan fler än fem akademiska ledamö-

ter. Samtidigt var uppdraget för RJs beredningsgrupper betydligt bredare.  

Det förefaller troligt att ledamöterna i beredningsgrupper och rådsstyrelse från den ena fi-

nansiären valde att ansöka om medel från den andra finansiären för att undvika jävssituatio-

ner.5 Detta stöds av sökmönstret i sociologigrupperna. Walter Korpi var ordf. i HSFR:s be-

redningsgrupp för sociologi och nära medarbetare till Robert Erikson vid samma institution.6 

Alltså vände sig Erikson till RJ med sin projektansökan. Samtidigt var dock dessa principer 

inte alltid gällande: Eriksons nära medarbetare JO Jonsson erhöll medel från HSFR och när 

Erikson och Jonsson skulle avrapportera sina projekt till föreliggande undersökning samord-

nades svaren. Faktum är att de skrev flera artiklar tillsammans och det förefaller nära nog 

omöjligt att skilja projekten från varandra.  

Tabell 2 visar hur totala antalet projekt inom de tre ämnen som undersöks utvecklats över 

tid inom HSFR och dessa tre ämnens andel av HSFRs totala projektportfölj under perioden 

1990-2000.  

Tabell 2: Antalet ämnesprojekt i relation till HSFR:s totala antal projekt. 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

nek 12 27 44 45 68 48 26 41 23 20 13 

soc 22 28 40 29 41 53 55 64 26 62 35 

stvt 22 21 32 34 41 27 20 78 21 31 25 

Tot HSFR 211 268 388 335 490 405 411 464 319 364 248 

% av total 26,5 28,4 29,9 32,2 30,6 31,6 24,6 39,4 21,9 31,0 29,4 

Källa: Vetenskapsrådets projektdatabas 

                                                 
5
 Detta påpekas bl a av Stenberg & Andersson (1995) i deras skrift ”HSFRs doktorander, forskare och profes-

sorer 1959-1994. En enkätundersökning”, sid.22. 
6
 Dessutom satt professor Sten Johansson vid samma institution i HSFRs styrelse utsedd av regeringen. 
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Tabell 1. Styrelser och beredningsgrupper för HSFR och Riksbanksfonden  

 

 

Källa: RJ årsredovisningar och HSFR: Informationsskrifter under den aktuella perioden. Förkortn: rdl=riksdagsledamot; 

reg=regeringen 

Beredningsgrupper 1996-1997 RJ Styrels e 1996 RJ

ekonomi, geografi m.m.: prof La rs  E ng wa ll (ordf) prof Ing e J ons s on (ordf.)

prof Bernd Henning s en prof Boel Berner

prof Ka rl-Gus ta f Löfg ren prof La rs  E ng wa ll

prof J oha n S öderberg prof Gunnel Gus ta fs s on

prof Gunna r Törnqvis t rdl J a n B jörkm a n

rektor Ka ri Ma rklund rdl B jörn Ka a ling

rdl P ä r-Axel S a hlberg rdl Mona  Berg lund Nils s on

rdl Anne Wibble rdl Bertil P ers s on

rdl P er Unckel rdl E lving  Anders s on

dir Åke S m ids

dir J a n Belfra g e

statsvetenskap, juridik m.m. prof Gunnel Gus ta fs s on (ordf.) beteende- prof Boel Berner  (ordf.)

prof P er Henrik Lindblom vetenskap prof Ma rjut Aikio

prof Lucy S m ith prof Gudrun Da hl

prof Da nie l Thorburn prof S ven-Olof Is a cs s on

prof Lenna rt Weibull prof Henning  J oha ns s on

rdl J a n B jörkm a n prof Lenna rt S jöberg

rdl Gun Hells vik rdl E lving  Anders s on

rdl Lena  S a ndlin rdl Mona  Berg lund Nils s on

rdl Bertil P ers s on

Beredningsgrp 1995/96 - 1998 HSFR Styrels e HSFR uts edd av

ekonomi och statistik prof R olf A Lundin Um U ordf. prof Olof R uin (ordf.) reg

prof J ona s  Ag ell UU reg is s ör Hilda  Hellwig reg

prof Cla es  G Alvs ta m  GU prof S ten J oha ns s on reg

prof S ven Berg  LU reda ktör Yrs a  S tenius reg

prof Hå ka n Hå ka ns s on UU prof Gunnel E ng wa ll vald

prof Hå ka n Lindg ren HHS prof Beng t Ha ns s on vald

prof Ha ns  Wijka nder S U prof R olf A Lundin vald

prof Wa lter Korpi vald

sociologi  och antropologi prof Wa lter Korpi S U ordf. prof Ma ria nne Levin vald

docent Ulla  B jörnberg  GU prf La rs -Göra n Nils s on vald

prof B illy E hn Um U prof E va  Ös terberg  (v.ordf) vald

prof R os -Ma ri E lia s s on LU reda ktör Anders  B jörns s on reg

prof Ulf Ha nnertz S U förfa tta re S ig rid Com büchen reg

prof Anita  J a cobs on-Widding  UU förfa tta re Göra n Greider reg

prof Willy Ma rtinus s en NTNU

statsvetenskap o masskomm prof Chris ter J öns s on LU ordf.

prof Kent As p GU

docent J oha n Fornä s  S U

docent Gulla n Gidlund Um U

docent J örg en Herm a ns s on UU

prof Lenna rt J  Lundqvis t GU
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Tidigare forskning om finansiärer och forskning 

Det finns förhållandevis få studier som arbetar med att jämföra finansiärer, vilket sannolikt är 

en följd av svårigheterna att få tillgång till nödvändiga dataunderlag. Numera arbetar dock 

amerikanska NSF och NIH för att samordna sina databaser för studier såväl av output som av 

outcome; det förra avseende de direkta resultaten i form av publikationer och det senare 

syftande på de direkta och indirekta effekterna i form av förbättrade metoder, ekonomisk 

tillväxt etc.7  

Samma typ av verksamhet fanns redan på 1970-talet då en forskargrupp vid Computer Hori-

zon, Inc. (CHI) under ledning av Francis Narin kopplade samman NSFs projektdatabas med 

CHIs bibliometriska databas. Medarbetarna McAllister och Wagner rapporterade 1981 ett 

projekt som undersökte huruvida skillnader i finansieringsstruktur (typ av finansiär etc.) led-

de till produktivitetsskillnader för de amerikanska universiteten. De utredde även om det 

fanns några skalfördelar, och kunde entydigt slå fast att så inte var fallet. Större enheter gav 

inte högre avkastning än små enheter. Liknande resultat har Sandström (2012) dokumenterat 

i en analys av grupper av svenska universitet och högskolor. Några nämnvärda produktivi-

tetsskillnader kunde inte konstateras. Den amerikanska undersökningen tyder på en svag 

tendens att stora amerikanska universitet har större visibilitet, en högre citeringsgrad och 

detta var också fallet i den svenska studien.  

Med mer sofistikerade metoder (regressionsanalys) undersökte Sandström (2009) finansie-

ringsstrukturen för 156 forskare vid ett svenskt universitet. Frågeställningen fokuserade på 

olika typer av finansiering och vilken betydelse detta kunde ha för forskarnas output. Regres-

sionsanalyserna visade att bakgrundsvariabler av typen kön, ålder, antal anslag, storleken på 

institutionen, andelen medel från grundforskningsfinansiärer etc. inte kunde förklara produk-

tiviteten (antal ISI-publiceringar), men att anslagens storlek hade viss betydelse. Resultaten 

gick således även i detta fall helt i linje med McAllister och Wagners studie från 1970-talet.  

Ett antal forskare har fokuserat på enskilda finansiärer eller enskilda ämnesområden. Forska-

ren Pao (1991) rapporterade resultat från en undersökning av 351 NIH-finansierade forskare 

som jämfördes med forskare vilka inte fått medel från NIH inom ett avgränsat ämnesområde. 

Hon kunde visa att NIH-forskarna hade en substantiellt högre produktivitet och impact. Med 

en annan ansats använde Zhao (2010) ”acknowledgements”, d v s tillkännagivanden i veten-

skapliga artiklar i vilka det framförs tack till finansiärerna, som underlag för att studera skill-

                                                 
7
 Se Lane & Bertuzzi (2011) i Science.  
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nader inom ämnesområdet Library and Information Science.  Han undersökte skillnader mellan 

de artiklar från 1998 som har haft en finansiär, vilka gav forskningsbidrag (”grants”), med de 

som inte rapporterade (tackade) någon speciell och identifierbar finansiär. Impact var påtag-

ligt mycket högre för den forskning som baserades på forskningsbidrag från finansiärer ex-

terna till universitetet. Vi tar till oss detta och avser att använda acknowledgements för att 

kontrollera våra informanters uppgifter.  

Boyack och Jordan (2011) arbetar med ett material som kopplar artiklar till bidragsgivaren 

(till och med till det specifika anslaget). De visar att genomslaget följer en enkel regel: ju hög-

re bidrag desto större genomslag. Högre utväxling kunde också erhållas om flera olika NIH-

institut samverkade i finansieringen.  

Andra har studerat effekten av finansiering genom att titta på de som tilldelats bidrag och 

jämfört med de som fått avslag. Peter van den Besselaar och Loet Leydesdorff (2007, 2009) 

rapporterade ett projekt av det slaget och tillsammans med Lutz Bornmann gjorde de senare 

en större studie med holländskt och tyskt material (Bornmann et al. 2010). På detta material 

framkommer att de två grupperna (förutsatt att man håller sig till de bästa ur gruppen av-

slagna projekt)8, som borde vara lätta att skilja åt mätt med citerings- och artikelproduktion, 

lika gärna kunde byta plats. I deras undersökning (med data från tyska EMBO samt från hol-

ländska NWO) visar det sig att de som fått avslag har bättre resultat (ex ante) än de som 

erhållit bidrag. Detta betyder, menar författarna, att det begicks en hel del misstag av typ 1 

(dåliga ansökningar ges anslag) liksom av typ II (bra ansökningar nekas anslag).  

Resultatet påminner inte så litet om sociologibröderna Coles epokgörande undersökning 

från 1981 om ”Chance and Consensus in Peer Review” (Cole, Cole & Simon 1981). Valet av 

bedömare, snarare än kvaliteten på ansökan, avgjorde saken:  

“An experiment in which 150 proposals submitted to the National Science Foundation were evaluated inde-

pendently by a new set of reviewers indicates that getting a research grant depends to a significant extent on 

chance. The degree of disagreement within the population of eligible reviewers is such that whether or not a 

proposal is funded depends in a large proportion of cases upon which reviewers happen to be selected for it.” 9 

                                                 
8
 Säg att vi har en rangordning av projekt på basis av poäng från bedömarna och att vi sätter in resultatet i ett 

diagram med poäng på y-axeln och de rangordnade projekten (från högsta till lägsta) på x-axeln. Då erhåller vi 

en liggande s-kurva (bygger på empiri från Vetenskapsrådet). Ytterändarna är de som fått högst respektive lägst 

poäng. Båda dessa grupper är lätta att identifiera, men gruppen som ligger närmast de som fått anslag på vilket 

sätt skiljer sig dessa från de som fick anslag? Det är den fråga som Bornmann et al. (2010) undersöker. Säg att 

100 ansökningar fick bidrag, vad kännetecknar de 100 projekt som ligger närmast? 
9
 Cole, Cole & Simon (1981), p. 1 (abstract).  
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Av vilken anledning gör de vetenskapliga bedömarna dylika misstag? Wennerås och Wold 

(1997) visade i sin undersökning att det dels hade att göra med fördomar (mot kvinnor) och 

dels hade att göra med jävsrelationer. Efter ett decennium, visar Sandström och Hällsten 

(2008), har fördomarna (över)justerats men jävsrelationerna består. Sökande som hade pro-

tokollsnoterade relationer med bedömargruppens representanter hade större chans att få 

bidrag än de som saknade sådana relationer.  Detta kommer inte att undersökas i föreliggan-

de undersökning men bör ändå finnas med som eventuella hjälphypoteser när andra förklar-

ingar inte räcker till (jfr. Sandström, Wold et al. 2010). 

Hypoteser för det empiriska materialet 

Tidigare forskning tyder på att vi inte kommer att kunna registrera några nämnbara skillna-

der i output mellan de båda finansiärernas forskningsprojekt. Inga tidigare resultat säger att 

finansiären i sig skulle ha någon betydelse vilket således ger oss våra två första hypoteser att 

testa:  

H1: Produktiviteten för HSFRs och RJs respektive forskare är likvärdig. 

H2: Citeringsgraden för HSFRs och RJs respektive forskare är likvärdig. 

Tidigare forskning antyder att bidragets storlek snarare än finansiären har betydelse för 

forskningens impact (mätt som medelimpact per publikation från projektet). Här kan vi un-

dersöka närliggande frågor: (1) huruvida stora projekt genererar avkastning som är större än 

linjär avkastning, och (2) huruvida stora projekt genererar högre citeringsgrad. 

H3: Ju större bidrag desto högre avkastning i form av publiceringar och/eller citeringar. 

Metodologiska överväganden 

För att erhålla en uppsättning av mellan finansiärerna någorlunda likartade projekt valdes 

följande ämnesområden/discipliner:  

 Nationalekonomi 

 Sociologi 

 Statsvetenskap 

Underdiscipliner av tvärvetenskaplig karaktär, som kan föras in under någon av disciplinerna, 

medtas också i studien. I praktiken innebär det att några projekt rubricerade som ”arbets-

marknadsforskning” och ”FOS” ingår i studien. Större tvärvetenskapliga satsningar inom den 

kulturvetenskapliga donationen har dock betraktats som fallande utanför ramen för under-

sökningen. 
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Projekten skulle vara avslutade men ändå relativt aktuella för de involverade forskarna för att 

uppfylla våra urvalskriterier. Därför valde vi projekt som erhöll finansiering under år 1997 

och/eller 1998. För RJs del begränsade detta antalet projekt till knappt 20, jämnt fördelade 

mellan ämnena. För HSFR:s del blev däremot antalet projekt så stort att ytterligare urval 

behövde göras för detta pilotprojekt. Vi sökte ut projekt som erhållit olika stora anslag – 

runt 200 000 kr per år, runt 400 000 kr per år samt runt 600 000 kr per år (+/- 50 000 kr) – 

för att få ett lagom stort urval samt för att kunna jämföra ”stora” respektive ”små” projekt 

med avseende på publiceringsstrategier. Antalet projekt blev efter detta urval 72,10 ganska 

jämnt fördelade mellan ämnena om än med en något lägre representation för statsvetenskap-

liga projekt. 

I alla väsentliga dimensioner är materialet jämnt fördelat mellan finansiärerna. Medelåldern 

per projektledare är påtagligt lägre i HSFR till följd av att männen är yngre. Räknat efter dis-

putationsåret är dock finansiärerna i högsta grad jämbördiga. Tabell 3 ger en översikt över 

förstudiens projekt med avseende på ”ämnestillhörighet”, projektledarens kön11 och decen-

nium då projektledarna disputerade.12 

Tabell 3: Översikt över datamaterialet, antal tillfrågade respondenter (projektledare) 

 

Det relativa fåtal projekt finansierade av Riksbanksfonden under den aktuella perioden är ett 

problem som påverkar undersökningens möjlighet att fastställa giltiga utsagor. Efter en del 

justeringar befanns att inte mer än 17 av projekten finansierats av RJ och då med generös 

tillämpning av ämnestillhörigheten. En konsekvens av detta: det bör framhållas att alla jämfö-

relser mellan RJ och HSFR bygger på ett svagt dataunderlag. Analyserna får anses preliminära 

                                                 
10

 I tabellen anges antalet till 73 till följd av ett projekt (Svallfors) finansierades av båda finansiärerna. 
11

 Denna aspekt undersöks inte i denna rapport, men det förefaller ha viss betydelse för utfallet. 
12

 Information om denna aspekt inhämtades dels från ansökningarna dels från Internet (libris.kb.se). 

årtiondePhD A-70 Summa B-80 Summa C-90 SummaTotalt

kön k m k m k m

hsfr 1 13 14 4 17 21 6 16 22 57

nek 7 7 1 6 7 1 6 7 21

soc 1 3 4 2 9 11 3 6 9 24

stvt 3 3 1 2 3 2 4 6 12

rj 3 3 1 6 6 3 4 7 17

nek 1 1 4 4 1 1 6

soc 1 1 1 1 2 1 3 5

stvt 1 1 1 1 1 2 3 5

Totalt 1 16 17 5 22 28 9 20 29 73

A-70 B-80 C-90
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och syftar i första hand till att illustrera metodiken för undersökningarna. Tanken är att resul-

taten skall ge underlag för diskussion och eventuellt leda vidare till mer grundliga analyser. 

Ett annat påtagligt problem gällde avsaknaden av fullständiga uppgifter om totalfinansieringen 

för respektive projekt. Från HSFR fanns tillgång till ett fullständigt projektregister över samt-

liga år från slutet av 1980-talet men detta var vid den aktuella tidpunkten inte möjligt att tillgå 

från Riksbanksfonden. Även om dessa källor varit helt tillgängliga och hela projektansökning-

arna stått till vårt förfogande var vår bedömning att det var nödvändigt att söka fullständig 

information direkt från projektledarna. Antalet potentiella forskningsfinansiärer är stort och 

det är inte säkert att alla finansiärer var kända vid tiden för ansökan till forskningsrådet eller 

till fonden. 

Av detta följer att vi blev beroende av forskarnas beredvillighet att besvara en mindre enkät 

som skickades ut i oktober månad 2004. Påminnelser gick ut i december 2004. Projektet 

uppnådde en svarsfrekvens om 66 % (57 svar); några signifikanta skillnader mellan finansiä-

rerna kunde inte dokumenteras i detta avseende. En analys av bortfallet visar att det inte 

heller är några nämnvärda skillnader mellan materialen med avseende på publikationer eller 

med avseende på erhållna citeringar t ex i Google Scholar. Vad gäller ”input”-variabler är det 

inte heller något som utmärker bortfallsgruppen, de har ungefär samma projektstorlek (me-

del från de båda finansiärerna), de har i medeltal disputerat samtidigt (1986-1987), de är 

jämnt fördelade över ämnesområden och det är ingen övervikt för något av könen. Bortfalls-

gruppen är yngre (44 år) jämfört med respondenterna (47 år) mätt såväl i medel- som medi-

anvärde. 

Projektens prislappar 

Informationen om projektens ekonomiska förutsättningar förbättras genom enkätsvaren men 

den blir inte komplett; det saknas i flera fall adekvat information till följd av respondenterna 

uppfattar den tid som finansierats via deras egen (av universitetet finansierade) tjänstgöring 

som tid utan prislapp.13 I inget fall har denna finansiering nämnts av uppgiftslämnarna som 

svar på frågan vilka andra ”finansiärer” som bidragit till projektet. Undersöker vi saken mera 

i detalj framkommer att det i ungefär en tredjedel av fallen med största sannolikhet funnits 

”interna” resurser, vilka inte redovisats.  

Närmare bestämt finns fyra typvarianter av projekt i materialet:  

                                                 
13

 Enkäten underlät att noggrant utreda dessa förhållanden. 
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A. Helfinansierade projekt som avser en lektor vilken söker medel för att få egen forsk-

ningstid, resterande tid för respondenten är undervisningstid. 

B. Doktorandprojekt som avser en eller flera doktoranders försörjning till 100 % samt 

viss finansiering för handledaren (5-20 procent). 

C. Lektorsprojekt som avser tid där forskningsledaren (lektorn) deltar i projektet med 

planerad andel av egen tid finansierad av universitetet (tjänst). 

D. Professorsprojekt som avser tid forskningsledaren deltar i projektet med planerad 

andel av egen tid finansierad via universitetet (tjänst). 

Kategorierna A och B utgör inget problem eftersom det sällan är frågan om några avsevärda 

belopp, men i fall C och D kan det i enstaka fall bli belopp i samma storleksordning som de 

ordinarie projektmedlen. Sammantaget rör sig detta för HSFRs del om en överskattning av 

produktiviteten per miljon kronor i storleksordningen 10-15 % och för RJ finns inga direkta 

underlag för att göra skattningen eftersom undersökningen endast haft projektsummor och 

några andra projekthandlingar har inte funnits att tillgå. En gissning är att överskattningen 

ligger i ungefär samma storleksordning för RJ, möjligen marginellt mindre. I det förra fallet 

påverkas inte de här redovisade beräkningarna, i det senare fallet påverkas de i riktning mot 

att reducera skillnaderna mellan finansiärer.  

Slutsatsen av vår noggranna genomgång av HSFR-projekten visar att det är ett förhållandevis 

viktigt problem att uppgiftslämnarna saknar kunskap om forskningsprojektens fullständiga 

finansiering. Detta kan tas till intäkt för en forskningsstrategi i dessa frågor som arbetar med 

utgångspunkt i universitetens ekonomiska redovisning på det sätt som redovisas i  Sandström 

(2009).  

Källor och publikationsdata 

De utvalda projektens dokumentation beställdes fram från arkiven och all information av 

intresse – ansökningshandlingar, de sökandes CV, förekommande uppgifter om publicerings-

strategier i projektbeskrivningar samt delrapporter och naturligtvis i förekommande fall slut-

redovisningar – kopierades. Slutredovisningar förekommer emellertid endast för ett 20-tal 

HSFR-finansierade projekt och saknas helt för RJ-finansierade projekt. 

Uppgifter om utbetalade medel till de undersökta projekten har hämtats från respektive 

forskningsfinansiär. För de av HSFR finansierade projekten har uppgifterna hämtats från de 

arkiverade akterna, där den utbetalade summan för varje år eller beslutsperiod fanns anteck-
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nad på ansökningsformuläret. Riksbanksfonden har sedan en tid tillbaka data om finansierade 

projekt i en databas, varifrån uppgifter om utbetalade medel har hämtats. Uppgifterna från 

RJs databas är emellertid inte fullständiga, eftersom databasen upprättades först i slutet av 

1990-talet. En del projekt som började finansieras i början av 1990-talet och som av olika 

skäl ännu pågick under vår undersökningsperiod finns endast delvis registrerade i databasen, 

gällande de sista åren som projektet tilldelades medel.14  

För att erhålla mer precisa uppgifter om publiceringar från de studerade projekten skickades 

som nämnts en enkät via e-post till de personer som stod som projektledare/huvudsökande i 

respektive projekt. Respondenterna ombads att redovisa samtliga publikationer, av alla slag, 

som tillkommit till följd av det av HSFR eller av RJ finansierade projektet. Detta inbegriper 

även publikationer av andra forskare än den huvudsökande, ofta publikationer av personer 

som inte var omnämnda i ansökningshandlingarna utan rekryterats under projektets gång.  

Respondenterna redovisade dessutom i många fall publiceringar som sträckte sig över en 

betydligt längre tidsperiod än vad som antyddes av projektbeskrivningen. Detta är i och för 

sig fullt möjligt; det visar sig vara svårt för projektledare att dra en skarp gräns mellan resul-

tat av två (eller flera) projekt med likartad inriktning som man drivit parallellt eller direkt 

efter varandra – vissa överlappningar och därmed en viss överredovisning är sannolikt ofrån-

komlig. Vi är emellertid, på grund av den sparsamma förekomsten av slutredovisningar från 

projekten, hänvisade till att lita på respondenternas uppgifter. Noterbart är att i de fall vi 

kunnat jämföra slutredovisningen med enkätsvaret har vi funnit god överensstämmelse (gäller 

HSFR).  

Figur 1 (som återfinns i Appendix 1 s. 33) visar hur antalet publikationer fördelar sig över tid. 

Observera att vi studerar projekt som pågick 1997-1998 vilket innebär att vi har med pro-

jekt som påbörjades redan 1994 och som mottog finansiering under åren 1994-1996. Detta 

är en effekt av den omläggning från brutet budgetår till nuvarande ordning som inträffade 

1995/1996. 

                                                 
14

 Uppgifterna har därför fått kompletteras med hjälp av en annan databas (AnnaRJ) där utbetalningar från RJ 

sedan 1990 finns medtagna. 
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Publiceringarnas målgrupper 

En fråga som ställdes i enkäten avsåg vilken inriktning som projektledarna hade för sin publi-

ceringsverksamhet. Respondenterna fick rangordna fyra olika alternativ med avseende på den 

målgrupp eller de målgrupper som man i första hand riktade sig till:  

A. Den intresserade allmänheten (genom publicering i dagstidningar, tidskrifter, medverkan i lokala eller 

nationella media) 

B. Professionella brukare av forskningsresultat – myndigheter företag etc. (genom publicering i rapporter, 

institutionsserier etc.) 

C. Det svenska/skandinaviska forskarsamhället – de egna och angränsanden vetenskapliga discipliner (pub-

licering i svenska/skandinaviska tidskrifter på svenska) 

D. Det internationella forskarsamhället (de stora språken) – mot egen och angränsande discipliner (publi-

cering på andra språk än svenska i internationella tidskrifter med peer review). 

Cirka två tredjedelar av de båda populationerna (HSFR 70 % och RJ 62 %) svarade att de 

hade en internationell publiceringsstrategi, d v s de satte svarsalternativet D främst för att 

beskriva hur de varit inriktade under de senaste åren (innan enkäten). Det innebär att 30 % 

av HSFRs projektledare (tio av trettiotre respondenter) angav att de arbetade med en natio-

nell strategi och en något högre andel (fem av tretton respondenter) av RJs projektledare 

angav denna strategi.  

Följdfrågan sporde om projektledarna önskade förändra sin publicering i någon särskild rikt-

ning. Att döma av svaren var forskarna i allmänhet nöjda med sin publiceringsverksamhet och 

ville inte förändra den, också de som hade en nationell strategi. Man försvarade denna sitt 

strategival och angav explicita skäl till varför man inte vände sig till, exponerade sig inför, det 

internationella forskarsamhället. Flertalet av de som tillämpade en nationell strategi hänvisade 

till de behov som fanns hos vissa avnämargrupper och de rationaliserade sin verksamhet ut-

ifrån föreställningar om dessa avnämargrupper (kvinnor, fackliga organisationer, allmänheten). 

De två publiceringsstrategierna kan således betraktas som ”fastlåsta positioner”, även om 

den internationella strategin rymmer en frekvent variant (sju av tjugotre) som framhåller att 

de samtidigt är riktade mot professionella brukare. De som talar för en nationell publicering 

ser ut att göra det som en rationalisering av sin hittillsvarande publiceringsverksamhet. Sak-

nar forskaren internationella publiceringar utgör en internationell publiceringsstrategi inget 

alternativ. Detta tydliga samband gäller båda finansiärerna. Några klipp från de anonymisera-

de enkätsvaren kan illustrera detta: 
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”Min forskningsinriktning anknyter till universitetets tredje uppgift och syftar till praxisrelevans. Därför blir 

publicering inriktad mot professionella brukare viktig vid sidan av publicering riktad mot forskarsamhället. Där-

emot har min forskning presenterats (ofta via accepterade abstracts) vid ett antal internationella vetenskapliga 

konferenser.” (HSFR, kvinna, disputerad 90-talet, svag publicering, ingen internationell) 

”Som synes ovan har ”tredje uppgiften” varit en stor del av min verksamhet, speciellt som jag bodde i x-land en 

stor del av de aktuella åren.” (HSFR, man, disputerad 80-talet, svag publicering, viss internationell) 

Även om enkätsvaren är möjliga att tolka på flera sätt är en rimlig tolkning att respondenter-

na försvarar sin svaga publicering med att hänvisa till ”tredje uppgiften”. Vaken HSFR eller RJ 

sätter dock den tredje uppgiften i första rummet och förväntar sig knappast publiceringar (1) 

riktade till specifika avnämargrupper t ex kommuner, fackliga organisationer eller liknande 

och (2) tryckta i de publiceringskanaler som sköts av nämnda avnämargrupper. Men detta 

hävdades som önskvärt av ett litet antal respondenter: 

”Min forskning ryms inte riktigt inom det som nu dominerar forskarsamhället inom mina två ämnen x och y. 

Det är för y-igt för x-arna och för x-igt för y-arna. Jag önskar att det fanns större möjligheter att publicera i 

bokform.” (RJ, kvinna, disputerad 90-talet, svag publicering, ingen internationell) 

Publiceringsanalys enligt fyra modeller 

I det följande avsnittet presenteras de fyra olika modeller för publikations- och citeringsana-

lys som sedan används i undersökningen. Viktigt är att läsaren håller reda på vilket material 

som kommer till användning i respektive analys. Det finns två varianter: Den första varianten 

baseras på 54 enkätsvar med detaljerad information om samtliga publikationer som relaterar 

till forskningsprojekten även de publikationer som tillkommit av medarbetare till projektan-

svarig och den andra varianten baseras på 72 projektansvarigas publikationer i de databaser 

som utnyttjas av respektive modell. 

Operationalisering 1 Friktionsmodellen 

För att mäta och jämföra publiceringarnas tyngd och kvalitet genomför vi flera analyser. Den 

första görs på basis av en viktningsmodell – ”friktionsmodellen” – framtagen för utvärdering 

av forskning (Sandström 2000). I friktionsmodellen ges olika typer av publiceringar olika vikt-

ning i form av friktionspoäng (F-poäng) skiftande mellan 0,25 och 6 beroende på publikatio-

nens art; högst poäng ger doktorsavhandlingar, följda av böcker utgivna på internationella 

förlag (5 poäng) och artiklar i refereebedömda tidskrifter (3 poäng). Lägst poäng ger popula-
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riseringar i enkel form (0,25 poäng), näst lägst konferens- och symposiepapers (0,5) etc. Det 

bör noteras att fraktionalisering av författarandelar inte används i den här tillämpningen, men 

självfallet kan utnyttjas. 

På motsvarande sätt kan man även vikta publiceringen efter vilka som medverkar till den; en 

professor ger 4 poäng, en lektor 3, en forskarassistent 2, en doktorand 1 etc. – en gästfors-

kare ger 1 poäng. Viktning efter akademisk meritering och tjänsteställning avstod vi dock från 

i den här undersökningen, eftersom en sådan viktning skulle förutsätta en uppföljning av varje 

individs karriär parallellt med projektens fortskridande och därmed ge upphov till alltför 

många felkällor. 

Operationalisering 2 Norska modellen 

Modell nummer två viktar publikationer i enlighet med det förslag som används i Norge och 

Danmark för att fördela medel till universiteten. Utgångspunkten är att endast godkända 

publiceringskanaler accepteras (på basis av auktoritetslistor). Den här använda svenska vari-

anten av tidskriftsdatabasen innehåller drygt 30 000 tidskrifter och bygger på samtliga aka-

demiska och refereegranskade tidskrifter som listas i Ulrich’s Periodicals. De norska och dans-

ka listorna upptar betydligt färre tidskrifter. Godkända förlag följer den norska auktoritetslis-

tan och har kompletterats med inslag från den danska listan.15 

Publikationskanalerna kategoriseras i två nivåer, nivå 1 och nivå 2, och poängsätts i enlighet 

med den norska modellen. Den slutliga publiceringspoängen (PP) är beroende av antalet för-

fattare per publikation, det vi kallar fraktionalisering. Förutom denna viktiga skillnad gent-

emot friktionsmodellen godkänner inte heller den norska modellen lokala publikationskana-

ler av typen rapportpubliceringar, dagstidningar, icke-akademiska (professionsinriktade) tid-

skrifter m.m. 

Operationalisering 3 Web of Science  

För det tredje genomförs en analys baserad på Web of Science (Thomson Reuters), d v s pub-

liceringar och citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter. För att inte låta ämnet na-

tionalekonomi bli överviktat i jämförelserna viktas deras publiceringar ned i enlighet med den 

modell som Sandström & Sandström föreslagit i utredningen Resurser för kvalitet (SOU 2007: 

81) samt i en rapport till Högskoleverket med titeln Resurser för citeringar (2008:18R). Detta 

                                                 
15

 Denna variant användes i samband med SLU:s RAE 2008 (Sandström 2008) och har även tillämpats vid RAE-

omgångar för ORU (Sandström 2010) och MAH (Sandström 2011). 
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medför att medan nationalekonomiska artiklar ger faktor 1,0 ger en artikel från sociologer 

eller statsvetare faktor 1,5. Fraktionalisering på basis av författarandelar påverkar självfallet 

poängen beroende på hur många författare som medverkar på publikationen, men här låter 

vi projektledarens funktion väga tungt och ger kredit för hela publikationen till projektet. 

Den nämnda operationen läggs också till grund för analysen av citeringsproduktiviteten i så 

måtto att citeringarna viktas efter samma modell. 

Operationalisering 4 Google Scholar (Publish or Perish) 

Ett fjärde sätt att mäta produktivitet och citeringsgrad är att använda Google Scholar och 

gränssnittet Publish or Perish (PoP) framtaget av Anne-Wil Harzing, även kallat Harzing’s In-

dex. Tillgängliga dokument på Google Scholar innehåller referenser och dessa används för att 

etablera en citeringsstatistik baserad på citeringskopplingar mellan dokument. En fördel är att 

vi med detta index kan få med alla dokument som hänvisar till de forskare vi undersöker 

oberoende av om dessa dokument är indexerade av Thomson Reuters eller inte. Google 

Scholar avser akademisk publicering rent allmänt och det finns ingen preciserad beskrivning 

av vad som tas med och vad som inte tas med, men resultaten är rimliga.  

Harzing’s Index returnerar ett antal värden i olika variabler t ex antal dokument, antal cite-

ringar, citeringar per dokument, h-index samt ett antal vägda index baserat på antal författa-

re och år sedan publicering (årsviktning).  
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Resultatredovisning: Friktionsmodellen 

Friktionsmodellen ger varierande resultat beroende på vilken tidsperiod som granskas. I vissa 

fall har vi data upp till tolv år efter projektstart och detta ökar förstås tendensen att projekt-

ledare låter projektpengar gå ihop vilket i sin tur omöjliggör en differentiering mellan projekt. 

Av den anledningen finns det skäl att koncentrera publiceringsmätningen till en specifik peri-

od efter projektstart. Om vi enbart räknar publiceringar under perioden 2-5 år efter pro-

jektstart fångas en stor del av publiceringarna in av analysen. 

Ett annat sätt vore att tidsvikta publiceringarna efter någon modell som på motsvarande sätt 

ger ökad tyngd till de publiceringar som infaller närmast efter projektstart och inte alltför 

lång tid efter projektets ekonomiska avslutning. I projektet har även denna metod tillämpats 

(data visas inte här) men resultaten avviker inte nämnvärt från de resultat som presenteras 

här.  

Doktorsavhandlingar är en publiceringskategori som skapar en del problem i en övning av 

det här slaget. När det rapporteras en avhandling från projektet ett år efter projektstart är 

det tydligt att publiceringen har (del)finansierats från annat håll. Sannolikt har projektet bi-

dragit med finansiering under arbetets slutskede. Det finns flera sådana fall i materialet. To-

talt har 21 avhandlingar producerats av de 72 projekten, tretton via nio HSFR-projekt och 

åtta via fyra RJ-projekt.  

Skall avhandlingarna räknas som publiceringar från forskningsprojekten? Eftersom de av allt 

att döma har annan finansiering utöver de specifika projektmedel som undersöks här kom-

mer de att utgöra en betydande osäkerhet för mätningen. Om de tas bort korrumperas re-

sultatet i allt väsentligt för de projekt som varit inriktade på att finansiera en doktorand 

(=20 %, d v s 14 projekt av 72) och om de tas med korrumperas resultatet av att annan fi-

nansiering inkluderas i redovisningen.  

Lösningen på detta problem är att, som antytt ovan, endast räkna publiceringsverksamheten 

2-5 år efter projektstart. På detta sätt konstrueras ett fönster som enbart fångar upp de av-

handlingar som de facto kan ha direkt samband med projektfinansieringen och detsamma 

gäller övriga publikationsformer.  
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Resultaten visas i tabell 4 som antyder att det endast är små skillnader mellan finansiärerna 

om vi mäter enbart i antal friktionspoäng. Ser vi till ämnena nationalekonomi och sociologi är 

detta otvetydigt. Endast för statsvetenskap är det avsevärda och nämnvärda skillnader i resul-

taten mestadels beroende på att det i den statsvetenskapliga gruppen ingår tre projekt (av 

totalt fem) som uppvisar nollresultat (oberoende av hur tidsfönstret arrangeras).  

Tabell 4. Friktionspoäng per ämne och finansiär (medeltal). 

Finansiär nek soc stvt Totalsumma 

hsfr 10,4 8,2 6,6 8,6 

rj 9,3 9,2 1,6 6,5 

Totalsumma 10,1 8,4 4,7 8,1 

Anm: Baserat på enkätsvar från 54 respondenter. 

Däremot framträder skillnader finansiärerna emellan om vi sätter publiceringspoängen (frik-

tionspoäng) i relation till finansieringens storlek. Tabell 5 redovisar materialet per finansiär 

och med avseende på F-poäng/miljon kronor (mkr). Skillnader i den statsvetenskapliga grup-

pen är väntade, men här framträder även påtagliga skillnader mellan finansiärerna i de andra 

ämnena.  

Tabell 5. Friktionspoäng per miljon kronor redovisat per ämne och finansiär (medeltal). 

 

Finansiär nek soc stvt Totalsumma 

hsfr 14,8 5,0 4,8 8,4 

rj 6,6 3,6 1,7 3,8 

Totalsumma 13,0 4,7 3,6 7,2 

Anm: Baserat på enkätsvar från 54 respondenter. 

Publiceringspoäng kan vara skevt fördelade och extremvärden har då en inverkan på medel-

talet som gör värdena missvisande. Det kan därför vara lämpligt att redovisa också median-

värden. Detta görs i tabell 6 nedan och där framgår att medianvärden inte förändrar den 

övergripande bilden. HSFR har en påtagligt högre utväxling på sina projektmedel i två ämnen 

– nationalekonomi och statsvetenskap – och något högre utväxling i sociologi. 
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Tabell 6. Friktionspoäng per miljon kronor redovisat per ämne och finansiär(medianvärden). 

 nek soc stvt  

hsfr 7,0 3,8 3,5  

rj 4,4 3,3 1,2  

     

Anm: Baserat på enkätsvar från 54 respondenter. 

Skillnaderna kan sannolikt inte förklaras av skillnader i hur de båda finansiärernas projektle-

dare fördelas över ålder eller disputationsdecennium. Tabell 7 visar att det är skillnader i 

samtliga tre kategorier.  

Tabell 7. Friktionspoäng per miljon kronor redovisat per decennium för disputation och finansi-

är(medelvärden). 

Finansiär A-70 B-80 C-90 Totalt 

hsfr 10,9 7,9 6,9 8,4 

rj 7,7 2,4 3,2 3,8 

Totalt 10,2 6,4 5,9 7,2 

Anm: Baserat på enkätsvar från 54 respondenter. 

Antalet projekt ledda av kvinnor är lika stort hos båda finansiärerna vilket gör att vi kan ute-

sluta att detta skulle förklara skillnaderna. Noterbart är att de kvinnoledda projekten avkas-

tar betydligt lägre friktionspoäng hos båda finansiärerna. Männen är i genomsnitt dubbelt så 

produktiva jämfört med kvinnorna, vilket till viss del har att göra med hur de fördelas över 

ämnena. 

Det kan också påvisas att det inte är de projekt som tilldelats större belopp (>3mkr) som 

avkastat flest friktionspoäng. Snarare är de små projekten produktiva, men detta skulle kunna 

vara effekten av en underrapportering med avseende på den verkliga resurstillgången för de 

mindre projekten eller åtminstone för en del av den mindre projekten. Flera av de mest 

produktiva små projekten (blå markering-liten budget < 1,5 mkr) ligger långt till höger i fi-

gur 2 nedan. Placeringen avslöjar produktivitet eftersom samtliga (bakomliggande) produkti-

vitetsvariabler ligger högt upp till höger. Den bakomliggande principal component-modellen 

gör att respektive projektledare placeras ut på ytan i enlighet med hur dennes värden på 

variablerna bidrar till att förklara y-variabeln, i detta fall friktionspoäng per miljon kronor. 

Samtliga noder som ligger till höger om nod 53 (grön) är blå noder. 
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Figur 2. Scatterplot av projekt kategoriserade i tre projektstorlekar. 

Sammantaget antyder denna analys att projektstorleken saknar betydelse för produktiviteten 

räknat i friktionspoäng. Blå noder (små projekt) finns över hela ytan och detsamma gäller 

gröna (medelstora) och röda (stora) noder.  

Regressionsanalys mellan variablerna forskningsmedel och friktionspoäng ger inga antydning-

ar om annat än ett linjärt förhållande mellan pengar och poäng. Den första miljonen ger un-

gefär 5-6 friktionspoäng motsvarande en professors prestationer, men nästa miljon ger bara 

hälften av detta tillbaka 2-3 friktionspoäng. Den tredje hypotesen ser således ut att falsifieras 

av detta material. Samtidigt bör framhållas att det är den stora andelen lågpresterande pro-

jekt med nollresultat som tynger ner resultatet.  

Resultatredovisning: Viktade publiceringskanaler 

Blir resultatet väsentligt annorlunda om vi använder den s k norgemodellen med viktade pub-

liceringskanaler? Av tabell 8 och tabell 9 framgår att så inte är fallet. Det mönster vi sett se-

dan tidigare går igen och tendensen är tydlig i så måtto att HSFR har bättre utväxling på in-

satta resurser.  
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Tabell 8. Norgeviktning per finansiär och ämne. Medelvärden för publiceringspoäng per mkr. 

Finansiär nek soc stvt Totalsumma 

hsfr 5,9 6,4 4,9 5,6 

rj 4,7 3,2 3,0 3,7 

Totalsumma 6,1 4,2 5,2 5,1 

Anm: Baserat på enkätsvar från 54 respondenter. 

Tabell 9. Norgeviktning per finansiär och ämne. Medianvärden för publiceringspoäng per mkr. 

Finansiär nek soc stvt  

hsfr 4,1 3,4 3,7  

rj 4,9 2,6 1,4  

     

Anm: Baserat på enkätsvar från 54 respondenter. 

Resultatredovisning: Citeringsbaserade modeller 

De två modeller som användes ovan räknar publiceringar efter lite olika viktningsmodeller 

och försöker att fånga in kvalitetsnormer och kvalitetseffekter mer eller mindre indirekt via 

publiceringskanalerna eller via tidskrifter och förlag. Men om vi är intresserade av kvalitet är 

det sannolikt intressantare att utnyttja citeringar för att differentiera mellan olika publikatio-

ner. I detta avsnitt skall två sådana modeller kort presenteras och användas. Den första är 

Google Scholar och den andra är Web of Science.  

Google Scholar Publish or Perish 

Läsaren bör nu observera att det är ett större material som används och att vi i detta avsnitt 

lämnar de enkätbaserade uppgifterna för att i stället använda data som har genererats på 

basis av sökningar i databaserna enbart på uppgifter om ämnestillhörighet, universitet och 

liknande. Tidsperioden är också utsträckt till att gälla en elvaårsperiod – 1994-2004. Vidare 

innebär det att det endast är projektledarnas verksamhet som hamnar i fokus för undersök-

ningen. Materialet svarar således delvis på en annan fråga än den vi ställer oss, men ger istäl-

let en indikation på huruvida HSFR och RJ lyckas välja ”rätt” projektledare.  

Tabell 10 ger generella resultat uppdelade per finansiär. Docs avser antalet dokument som 

citeras i Google Scholar knutna till det aktuella namnet, citations på likartat sätt. H-index ger 

information om antalet dokument som har minst h citeringar, g-index gör på samma sätt men 

viktar upp de högciterade dokumenten. Indikatorn hI-norm säger mer om hur det förhåller 

eftersom den fraktionaliserar citeringarna per författare. Nästa indikator, AWCRpA, tar det 
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ännu ett litet steg genom att dessutom ta hänsyn till tiden sedan publicering.16 Hm-index, 

slutligen, låter till skillnad från hI-norm, fraktionaliseringen utgå från publikationen istället för 

citeringarna och modifierar på det sättet h-index.17 

Tabell 10. PoP-resultat per finansiär 1994-2004 (medelvärden) 

  Docs Citations h-index g-index hI-norm AWCRpA hm-index 

hsfr 23 310 7 15,5 6 15,0 5,4 
 22 338 8 18,0 7 20,8 5,1 

Anm: baserad på uppgifter om 71 forskare18 

Resultaten i tabell 10 antyder att det är små skillnader mellan finansiärerna med avseende på 

projektledarnas allmänna status och publiceringskapacitet under en längre tidsperiod. Mätt 

med citeringar ser det ut som att RJs projektledare gör något bättre resultat. Huruvida detta 

utgör ett svar på våra frågeställningar är dock oklart. Detta till trots är det intressant att 

närmare studera hur det ser ut per finansiär när det gäller kapaciteten att välja framgångsrika 

forskare. Låt oss därför gå vidare till ämnesnivån. 

Ämnesbaserade resultat visas i tabell 11 (nästföljande sida). Där antyds att det är avsevärda 

skillnader såväl mellan finansiärerna som mellan ämnen. Av den tidigare framställningen har 

framgått att index som tar hänsyn till antalet författare och till tidsfaktorn är ett av bibliome-

trins viktigaste framsteg. I just det här fallet är uppgiften något annorlunda och det gör att h-

index framstår som ett intressant mått. I tabell 11 finns värdena tillsammans med de fraktio-

naliserade (t ex AWCRpA) vilka ges som referens. Mittentabellen med medianvärden för h-

index antyder ett mera generellt mönster för finansiärerna: i nationalekonomi förefaller det 

inte spela någon roll, HSFR:s sociologigupp har finansierat många som gör svaga resultat och 

detsamma gäller RJs statsvetenskapliga gren.  

Längre kommer vi inte så länge samtliga projektledarnas totala finansiering förblir okänd.  

Gör stora bidrag högre produktivitet och högre citeringsgrad? Svaret går inte i linje med 

vanliga förväntningar: resultaten i detta urval av projekt tyder på att det saknas stordriftsför-

delar, d v s vi får samma resultat som i föregående avsnitt. 

 

                                                 
16

 AWCRpA står för age weighted citation rate per author, se vidare påföljande not. 
17

 Se <http://www.harzing.com/pophelp/metrics.htm#hiindex> för ytterligare information om dessa index. 
18 Ett projekt som fick stöd av både HSFR och RJ tas bort från denna analys.  
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Tabell 11. PoP-resultat per ämne och finansiär (medel och median) 1994-2004 

  AWCRpA medelvärden     

    nek soc stvt Totalt 

  hsfr 49 14 40 33 

  rj 113 36 11 56 

  Totalt 64 18 32 38 

  h-index median       

    nek soc stvt   

  hsfr 14 5 7   

  rj 13 10 3   

  AWCRpA median       

    nek soc stvt   

  hsfr 27 5,6 10   

  rj 37 37 4   

Anm: baserad på uppgifter om 71 forskare19 

Thomson Reuters Web of Science  

Det är naturligtvis möjligt att bygga ett resultat baserat på enkätsvaren även om det innebär 

en allvarlig begränsning till följd av att antalet projekt är förhållandevis litet för RJ under peri-

oden. Alternativet, som innebär att allt som produceras av de inblandade projektledarna an-

vänds, är inte särskilt attraktivt eftersom enkäten visar upp en flora av projektvarianter som 

tillsammans visar att projektledarnas aktivitet inte täcker allt som publiceras från projekten. 

Låt oss nu ändå försöka använda samtliga projekt. 

Det finns anledning misstänka att projektledarna har svårt att skilja mellan projekt från olika 

finansiärer med samma forskningsfokus. Ett nationalekonomiskt projekt om ”internationell 

konkurrens” kan exemplifiera detta: Projektledaren X hade medel från RJ under perioden 

1994-1997 (> 1 miljon kronor). Densamme hade HSFR-finansiering perioden innan (> 1 mil-

jon kronor)20 med likalydande titel (”internationell konkurrens”). Under perioden 1994-1996 

publicerades tre artiklar vilka samtliga har följande tillkännagivande: 

“Financial support from the Bank of Sweden Tercentenary Foundation, Tore Browaldh's and Jan Wallander's 

Research Foundations, and Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences, is gratefully 

acknowledged.” 

I två av de tre följande artiklarna (samtliga publicerade 2001) uppges följande:  

”Financial support by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation, and Tom Hedelius’ and Jan Wallander’s 

Research Foundations, is gratefully acknowledged.” 

                                                 
19

 Ett projekt som fick stöd från både HSFR och RJ tas bort från denna analys.  
20

 D v s perioden 1991-1993. 
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Samma uppgifter lämnas också i några av de doktorandartiklar som uppges emanera från 

projektet. I enkätsvaret uppgavs att stöd på 1 miljon kronor hade mottagits från Handelsban-

kens forskningsstiftelser (Wallander och Hedelius). Slutsatsen av detta är att de tre publice-

ringarna från 1994-1996 härrör mestadels från HSFR-projektet och att RJ-projektet avkastar 

publikationer under perioden 1997-2001.  

Detta exempel, som också stöds av andra detaljerade undersökningar, antyder att när vi ar-

betar med publikationer i vetenskapliga tidskrifter får vi räkna med viss fördröjning och den-

na publication lag är ungefär två år. Det betyder att när vi arbetar med Web of Science skall 

vi använda 2-5 eller till och med 3-6 år efter projektstart. Denna riktlinje måste självfallet 

användas med förstånd och mer som ett riktmärke. Är det frågan om tydliga publikationer 

som är direkt relaterade till ansökan bör de räknas med även om de ligger utanför tidsra-

men. Här används en generös tillämpning. Men vi tillåter inga publikationer innan projektstart 

och inte alltför lång tid efter projektavslut.21  

När denna operation är genomförd finns möjligheter att studera såväl produktivitet som 

citeringsgrad per finansiärer, per ämne och per disputationsdecennium. Genom att utnyttja 

Web of Science erhålls en bild av den forskning som anknyter till den internationella publice-

ringsmarknaden och till de olika forskningsområden som är aktuella; däremot syns inte den 

forskning som saknar anknytning till de internationella kollegerna. För vart och ett av områ-

dena finns det mer eller mindre organiserade sammanslutningar och vetenskapliga nätverk av 

konferenser, workshops och kongresser. Internationalisering av forskning var ledord under 

hela 1990-talet och båda våra forskningsfinansiärer försvor sig åt denna vetenskapens inter-

nationalism. 

Vi börjar med hur det ser ut i det stora hela. Vi har data från 44 projekt med drygt 3,5 publi-

ceringar per projekt (se tabell 12 nedan). De projekt som inte finns angivna i de första ko-

lumnerna informerar oss om den internationella exponeringsgraden för respektive finansiär. 

Den ligger på 2/3-delar för HSFR och väsentligt under hälften för Riksbanksfonden.  

  

                                                 
21

 I ett nationalekonomiskt projekt har projektledaren i artiklarna tackat sin finansiär men sedan glömt bort 

eller blandat samman projekt och uppger i sitt enkätsvar endast artiklar från 2003-2004 trots att projektet 

pågick 1994-1997. I detta enda fall har vi korrigerat projektledaren som uppenbarligen misstagit sig.  
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Tabell 12. Antalet publikationer per finansiär och per ämnesområde (antal unika projekt anges i 

parentes) samt internationell exponeringsgrad 

Finansiär nek soc stvt delsumma Totalt Exponering 

hsfr 77 (17) 27 (12) 14 (8) 118 (37) 55 67 % 

rj 27 (4) 7 (1) 6 (2) 40 (7) 17 41 % 

Totalsumma 104 (20) 34 (13) 20 (10) 158 (44) 72 61 % 

Anm: Baserat på enkätsvar och egna bearbetningar. 

Med avseende på den internationella exponeringen ser vi således påtagliga skillnader mellan 

HSFR och RJ. Denna skillnad kan tänkas vara en effekt av strukturella skillnader, t ex i fördel-

ningen mellan ämnen eller i hur urvalet från respektive finansiär ser ut. Om så är fallet kan vi 

kontrollera genom att göra en produktivitetsmätning på basis av WoS-publikationerna och 

med referensvärden som baseras på nordiska data. För varje område (ekonomi, sociologi, 

statsvetenskap, etc.) har samtliga nordiska publiceringar under en fyraårsperiod lagts till 

grund för ett referensvärde. Detta kan dock inte byggas enbart på de som publicerar (expo-

neras) i WoS utan måste också inkludera de som inte publicerar i WoS för att bli rättvisan-

de. För att inkludera de som inte syns i WoS används waringmetoden, f.ö. framtagen i an-

slutning till utredningen Resurser för kvalitet (SOU 2007:81).22 Metodiken ger ett nordiskt re-

ferensvärde som är kan användas per publikation och per tidskrift för att beräkna hur många 

nordiska normalprestationer (forskarprestationer) som respektive finansiär har finansierat 

under perioden.  

Omräknat med denna metod erhåller vi det resultat som visas i tabell 13 (ovan). Skillnaderna 

mellan finansiärerna består, vilket antyder att de inte kan förklaras av olikheter i urvalet eller 

andra strukturartade skillnader. Det är exponeringen mot det internationella forskarsamhäl-

let som skiljer mellan HSFR och RJ men denna skillnad förklaras i stor utsträckning av den 

statsvetenskapliga beredningsgruppens beslut inom RJ under den aktuella perioden. De båda 

andra ämnesområdena uppvisar endast marginella skillnader, för sociologi helt likvärdiga, 

men statsvetenskap som i penningomslutning har lika stora projekt som övriga områden, har 

svaga resultat. Sammantaget har RJ 40 % lägre produktivitet jämfört med HSFR.23 

                                                 
22

 Se även Sandström & Sandström (2008); Sandström & Sandström (2009) samt Koski, Sandström & Sand-

ström (2011) för vidare diskussion och tillämpning av denna metodik. Delar av metodiken används av regering-

en för att fördela fakultetsmedel mellan universitet och högskolor. 
23

 Återigen bör det framhållas att datamaterialet från RJ-projekten är litet och knappast låter sig utnyttjas för 

långtgående slutsatser. Statsvetenskapens svaga resultat kan vara effekten av tillfälligheter. 
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Tabell 13. Produktivitet som ämnets fältjusterade produktion dividerat med projektmedel. 

A. Projektmedel (mkr) hsfr rj 

nek 20,88 8,51 

soc 30,11 9,33 

stvt 12,44 8,91 

B. Fältjusterad produktion FAP hsfr rj 

nek 113,21 36,35 

soc 45,66 13,97 

stvt 29,36 6,29 

C. Produktivitet (B/A) hsfr rj 

nek 5,42 4,27 

soc 1,52 1,50 

stvt 2,36 0,71 

Totalproduktivitet 2,96 2,12 
 

D. Snitt(A)/anslag (mkr) hsfr rj 

nek 0,99 1,71 

soc 1,25 1,87 

stvt 1,04 1,78 

Anm: Baserad på enkätsvar och egna bearbetningar. 

Fältnormaliserad citeringsgrad 

Hur är det med citeringsgraden? Det är lämpligt att undersöka denna med fältnormerad me-

todik.24 Resultaten framgår av tabell 14. Vanligtvis är det på denna punkt som det brukar fin-

nas skillnader mellan forskargrupper. Vid de tillfällen då vi har stora material, t ex från uni-

versitetens RAE-omgångar25 får vi en normalfördelning runt det globala medelvärdet (1,0) om 

fältnormaliserad citeringsgrad används som mått. Nu har vi ett litet material,26och det kom-

plicerar villkoren för analysen: frågan är om det framträder några skillnader mellan finansiä-

rerna i citeringsgrad?  

När vi talar om citeringsgrad gäller detta i vanliga fall endast för de projekt och de forskare 

som har exponerat sig mot den internationella publiceringsmarknaden. Men i detta fall är vi 

intresserade av helheten, alla projekt; vi vill veta hur det ser ut om samtliga projekt tas med i 

beräkningarna. Att betrakta endast de projekt som verkligen publicerar fungerar dåligt efter-

som inte alla projekt har publiceringar. Vill vi ha ett omdöme om finansiärens förmåga att 

                                                 
24

 Vidare om denna metodik, se van Raan (2005) samt Sandström & Sandström (2008). 
25

 Uppsala, Lund, KTH, Aalto (Helsingfors), SLU, Göteborg, Örebro har genomfört sådana under senare år. 
26

 Ämnesområden som sociologi och statsvetenskap har publikationsmönster som gör det problematiskt att 

utvärdera med vanlig citeringsanalys. Således är det i högsta grad nödvändigt att återigen påminna om dessa 

svagheter i analysens underlag. 
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understödja den bästa forskningen så är internationell exponering en av de främsta aspekter-

na. 

Tabell 14 visar resultat med forskaren som undersökningsenhet innan vi inkluderar nollför-

fattarna. Det framgår att sociologerna gör resultat hos båda finansiärerna som visar på en 

avsevärd styrka; nationalekonomerna har inte lika övertygande resultat vilket sannolikt beror 

på att det är förhållandevis många doktorandprojekt som avrapporteras, kanske kan det till 

och med vara en effekt av ”alltför hög” produktivitet. En slutsats är att resultaten antyder 

små skillnader mellan finansiärerna. Slutligen, statsvetarna, som inte alls är svaga om vi ser till 

hela gruppen har resultat som är förhållandevis gångbara. Men detta gäller endast om vi av-

står från att inkludera de som inte exponerat sig mot det internationella forskarsamhället.  

Tabell 14. Fältnormaliserad citeringsgrad per ämne och finansiär 

    nek soc stvt   

  hsfr 1,11 1,43 1,38   

  rj 0,89 2,05 1,18   

Anm: Baserat på enkätsvar och egna bearbetningar. Endast publiceringar 2-5 år efter projektstart.  

1,0 är i paritet med globala referensvärden. Drygt 2,0 närmar sig ”excellent” forskning. 

När vi lägger till de som underlåtit att exponera sig för det internationella forskarsamhället 

erhåller vi de resultat som framgår i tabell 15 nedan. Överlag är RJs projektledare svagare i 

sin publicering och särskilt tydligt är detta inom området statsvetenskap.  

HSFR har bättre resultat till följd av att projektledarna i samtliga ämnen har en högre expo-

neringsgrad är RJ. Det är exponeringsgraden – andelen forskare som exponerar sig i interna-

tionella tidskrifter – som förklarar utfallet i tabell 15. Medan HSFR ligger på 70-80 % i natio-

nalekonomi och statsvetenskap (drygt 50 % i sociologi) har RJ en betydligt lägre grad med 

20 % i sociologi och statsvetenskap och drygt 50 % i nationalekonomi.  

Vad kan förklara denna skillnad i inriktning mellan finansiärerna? En första omedelbar förklar-

ing kan sökas i sammansättningen av beredningsgrupperna och det faktum att endast en per-

son inom RJs grupper i praktiken är ansvarig för respektive ämnesområde. Såväl för statsve-

tenskap som för sociologi inom RJ har beredningsgruppernas ledamöter varit forskare som 

själva saknat exponering mot den internationella publiceringsmarknaden. 
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Tabell 15. Fältnormaliserad citeringsgrad per ämne och finansiär (projekt som undersökningsen-

het) 

   nek soc stvt   

 hsfr 0,86 0,62 0,85   
 rj 0,59 0,41 0,24   

Anm: se tabell 14 

Samtliga publikationer under perioden 

I närmast föregående avsnitt används endast de publikationer som projektledarna uppgivit är 

relaterade till respektive projekt. Om vi i stället använder projektledarnas samtliga WoS-

indexerade publikationer under perioden 1998-2004, för att undersöka om det är produktiva 

och resurseffektiva forskare som finansiärerna valt ut, framkommer samma mönster som 

framkom i föregående avsnitt. Det är en produktivitetsskillnad mellan finansiärerna på knappa 

40 procent och RJ är den finansiär som kommer till korta även i detta fall. Utväxlingen på 

HSFRs medel är väsentligt högre och skillnaden kan i stor utsträckning förklaras av statsve-

tarnas svaga resultat. Mätt på detta sätt kommer inte doktorandartiklarna med och det gör 

att nationalekonomernas resultat blir högre. I citeringsgrad finns inga nämnvärda skillnader. 

Bidragsstorlekens betydelse 

Den tredje hypotesen avser effekten av att öka bidragens storlek. Ger större bidrag en ökad 

citeringsgrad? Så är inte fallet i detta material. Små bidrag har den högsta citeringsgraden och 

medelstora och stora bidrag ger lägre avkastning i form av relativa citeringar.  

 

Konklusion 

Avslutningsvis skall undersökningens hypoteser redovisas i relation till resultaten. Den första 

hypotesen postulerade att det med avseende på produktivitet borde vara svårt att hitta av-

görande skillnader finansiärerna emellan.  

I de båda undersökningar som bygger på enkätdata, friktionspoäng och Web of Science, är 

resultatet entydigt att hypotesen ser ut att verifieras även om det finns en anomali – statsve-

tenskap. I det fallet skulle dock ad hoc-förklaringar kunna vara tillämpliga. 
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Den andra hypotesen gäller citeringsgraden och eventuella skillnader mellan finansiärerna. 

Här är det dock projektet som är undersökningsenhet och det medför dessutom att de pro-

jekt som saknar publiceringar under perioden bör inkluderas. Undersökningen ansats är att 

arbeta med måttet exponering gentemot det internationella forskarsamhället. I denna specifika 

mening framgår det att det finns avsevärda skillnader mellan finansiärerna. Systematiskt finner 

vi att RJs projekt har svagare prestationer till följd av att fler projekt inte exponerar sig mot 

den internationella publiceringsmarknaden.  

Hypotes nummer tre handlar om marginaleffekten av att ge större bidrag. Inga av undersök-

ningens analyser tyder på några stordriftsfördelar eller på ökad avkastning från större pro-

jekt. Tvärtom, i detta lilla material byggt på självrapportering, finns det anledning tala om en 

närmast sjunkande marginalnytta av större projekt.  
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Appendix 1 Figur 1 (text på sid 14) 

 

Figur 1: Antal publikationer per år räknat sedan projektstart 

Källa: Baserad på 54 enkätsvar. 
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Bilaga 1: Projektbeskrivning ANSÖKAN till Riksbanksfonden daterad 2004-05-26 

SAMHÄLLSVETENSKAPLIG PUBLICERING – JÄMFÖRELSE MELLAN RIKS-

BANKSFONDEN OCH HSFR/VR 

 

Bakgrund 

Inom ramen för en pågående utvärdering av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utvärderar-

na vänt sig till Vetenskapsrådets analysavdelning med förslag om en jämförande studie. Ut-

värderarna  professor Bengt Stenlund (tidigare rektor Åbo akademi) och professor Thorsten 

Nybom (Örebro universitet)  har föreslagit en undersökning dels av forskare finansierade av 

RJ, dels av forskare finansierade av HSFR/ämnesrådet HS med fokus på publiceringar, dvs. 

forskningens output. 

 

Analysavdelningen har besvarat denna förfrågan positivt och har för avsikt att påbörja projek-

tet i juni månad. För analysavdelningen är det intressant att i ett pilotprojekt pröva en arbets-

modell som inspireras av det pågående norska bibliometriska och bibliografiska projektet (se 

Gunnar Sivertsens arbeten www.nifu.no) där all publicering, inte endast den som förekommer 

i SCI, tas med i analysen. VRs analysavdelning har tillgång till ISIs databaser, databasen Ar-

tikelsök databas (diskett) samt KB:s Libris Online. Undersökningen har unika möjligheter att 

täcka den vetenskapliga publicering som sker utanför universitetens interna rapportserier.  

 

Uppläggning 

Steg 1. Analys av RJs och VRs ämnesmässiga profilering. Till vilka områden och vilka resur-

ser har fördelats samt hur har profilen förändrats över tid?  

 

Steg 2. Urval av ämnesområden för komparation av publiceringsstrategi och output. Urvals-

processen bör styras av utredningsekonomiska överväganden. Fastställande av undersök-

ningsperiod, förslagsvis 1997-99. Eftersom arbetet med att identifiera de forskare och den 

publicering som hör till respektive forskningsprojekt kan bli tidsödande handlar det om ett 

fåtal specifika ämnesområden, i bästa fall tre stycken. Dessa kan väljas med hänsyn till re-

spektive finansiärs prioriteringar. Minst ett område som båda finansiärerna har prioriterat (el-

ler väsentligt ökat resursnivån) bör väljas. 

 

Steg 3. Genomförande av undersökningen (I). De forskare och forskargrupper som varit fi-

nansierade av respektive finansiär identifieras via RJs och VRs databaser. Dessutom en grupp 

av samfinansierade forskare samt en grupp av forskare utan finansiering från dessa finansiä-

rer. Validering via respektive högskoleinstitution. I anslutning till validering kan även univer-

sitetsintern publicering inhämtas. 

 

Steg 4. Genomförande av undersökningen (II). Publiceringsanalys via tre databaser (ISI, Arti-

kelsök och Libris). Dels track record vid finansieringsbeslut, dels output från finansierade 

projekt. Variabler: Total publicering, citeringar, vägda publiceringar.  

 

Steg 5. Utredningen kommer eventuellt att söka en proxy bland variablerna och testa denna 

med avseende på projektledare finansierade av respektive RJ och VR för en längre tidsperiod. 

 

Steg 6. Rapportering (slutet av november 2004). Underhandskontakter med VR och RJ. 

 

Budget 

FÖRSLAG:  
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RJs utvärderare bekostar projektet med 50.000 kr. VR finansierar motsvarande summa, 

25.000 via analysavdelningen och 25.000 via Ämnesrådet HS. Främsta motiv för VRs insatser 

är att undersökningen ger tillfälle att pröva de bibliometriska instrumenten på en intressant 

frågeställning. 

 

Tidplan 

Projektstart under juni månad. Avrapportering sker senast den 30 november. 

 

Personal 

Genomförandet fordrar projektanställning av en utredare halvtid under fyra månader. Rikard 

Skårfors, disputerad ekonom-historiker (UU) verksam vid Mälardalens högskola är vidtalad.  

 

Projektledare: docent Ulf Sandström, Vetenskapsrådet. Sandström deltar aktivt i analysarbe-

tet. 

 

Bidrag från analysavdelningen (Ulf Heyman och Daniel Wadskog) för den bibliometriska 

analysen. 

 

 

 

Anhållan till RJ 

Undertecknad anhåller härmed om 50.000 kr från Riksbankens Jubileumsfond för rubricerade 

projekt. 

 

 


