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Sammanfattning 
 

Malmö högskolas (MAH) publikationsverksamhet är inne i en dynamisk förändringsfas med ett ökat 

antal internationella publikationer per forskare. Årligen tillkommer cirka 125 artiklar. Under perioden 

2003–2009 publicerades närmare 800 vetenskapliga artiklar indexerade av Web of Science (WoS). 

Idag förekommer 40 % av personalstyrkan med artiklar i WoS, vilket innebär att MAH har en viss 

potential att ytterligare öka sin publiceringsverksamhet. 

Omräknat enligt regeringens nuvarande prestationsmodell, motsvarar Malmö högskolas produktion 

av internationella artiklar mellan 2007–2010 drygt 230 nordiska normalforskares arbetsinsatser. 

Personalstyrkan uppgår 2011 till 333 tillsvidareanställda. I sin helhet är MAH:s prestationer således 

cirka 30 % lägre än förväntat. Förutsatt att den ovan nämnda positiva utvecklingen fortsätter kommer 

dock MAH redan om några år att vara i nivå med flertalet svenska universitet. 

Det finns avsevärda skillnader mellan de fem enheterna. Odontologiska fakultetens höga produktivitet 

bär upp andra enheters måttliga prestationer. I detta sammanhang bör nämnas att andra aktiviteter, 

t ex undervisning, självfallet påverkar utfallet. 

Mätt med tidskrifts- och fältnormaliserade citeringar ligger MAH nära globala medelvärden. Vid förra 

utvärderingen (2007), som avsåg perioden 2000–2006, låg citeringsgraden 27 % under det 

internationella genomsnittet.1 MAH har således en positiv trend med avseende på såväl 

internationella publiceringar som citeringar. I relation till de tidskrifter där MAH:s forskare publicerar 

är citeringsgraden i paritet med förväntade globala värden. 

* 

Föreliggande bibliometriska analys utnyttjar förutom Web of Science också MUEP/Swepub och 

Google Scholar. I samtliga fall matchas forskarutbildad personal vid MAH mot de aktuella 

databaserna.  

MUEP har data för 222 av de 333 forskarutbildade. Våra jämförelsedata från ett urval svenska 

universitet bygger på publikationer från personalkategorierna professor, lektor och forskare men 

denna information saknas om Malmö högskolas personal. Med denna reservation kan konstateras att 

MAH ligger i paritet med referensuniversiteten.  

Genom att kombinera Google Scholar och Publish or Perish för alla forskarutbildade med 

humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk inriktning (HS, KS, LS och TS) under perioden 2003–

2010 framkommer att MAH ligger något under de prestationer som gäller för ett urval av svenska 

universitet. Med denna metod gör HS och LS goda resultat medan KS och TS har något svagare 

prestationer. 

 

  

                                                
1 Rapporten ”Malmö högskola 2000—2006/07: resultat av bibliometriska undersökningar” (30 oktober 2007) är 

tillgänglig på: http://www.forskningspolitik.se/DataFile.asp?FileID=196 



Inledning 
Bibliometriska data är både lätta och svåra att ta till sig; med kvantitativa mått ger bibliometrin ofta 

attraktivt exakta svar men samtidigt brukar det vara svårt att följa bibliometrikernas metoder och 

tillvägagångssätt. Många värjer sig, av olika anledningar, mot publikationsräkning. Och det finns all 

anledning att vara försiktig med slutsatserna. Framförallt bör man eftersträva triangulering med andra 

utvärderingsmetoder.  

Bibliometri kan betraktas som en systematiserad peer review, dvs. ett stort antal 

bedömningsprocesser där beslutet att referera till något av en forskares arbeten innebär att 

forskaren gjort avtryck. Peer review i efterhand (ex post) har annars som process en annan temporal 

dynamik där inte minst urvalet av peers kan få helt avgörande betydelse, men styrkan i kollegial 

bedömning är samtidigt att olika delar vägs samman och att resultatet förklaras; ”vi ger ett högt betyg 

för att … och vice versa…”.  

I jämförelse med vanlig peer review har bibliometri vissa fördelar; inga urvalsprocedurer, matematiskt 

exakt, och till synes objektivt och pang på rödbetan. Svagheten är att resultaten inte låter sig 

motiveras och förklaras på det sätt som förekommer vid kollegial bedömning. Denna egenskap att 

sammanväga resultaten till en informativ bild och att kunna argumentera utifrån mer eller mindre 

fastställda samvariationer och systematiska mönster, är eftersträvansvärd. Publikationsräkning blir 

ofta endast ett abstrakt bibliometriskt värde, som presenteras i ett torrt dokument. Vår ambition i 

denna rapport är att försöka att ta ett litet steg i riktning mot att ge flera belysningar och att 

presentera en mer sammanvägd bild. 

Utvärderingen innefattar därför flera partiella och kompletterande mått och metoder för att 

presentera resultat på ett så informativt sätt som möjligt. Forskningsenheter behöver belysas från 

flera håll och med hjälp av flera metoder för att verksamhetens olika kännetecken skall framträda. 

Publiceringar och citeringar ligger till grund för våra indikatorer. Särskilt citeringar är viktiga eftersom 

de indikerar genomslaget (impact) på kolleger runt om i världen. Impact kan inte på ett enkelt sätt 

översättas med kvalitet, men det är sällan fallet att hög impact samvarierar med låg forskningskvalitet 

än vice versa. De här redovisade citeringsanalyserna visar impact och begränsar sig till att tala om 

influens på kollegers forskning. 

För små enheter med få publiceringar blir analyserna instabila med låg signifikans. Detta till trots kan 

hävdas att en flerfaldiga belysning bör vara användbar i en djupare diskussion inriktad på gruppers 

positionering. Inte bara för de framgångsrika utan också för dem som har liten internationell 

exponering.  

Betydelsen av att akademiska enheter har internationell exponering har ökat till följd av den 

nuvarande regeringens system för fördelning av fakultetsmedel. Föreliggande analys är framtagen som 

ett underlag i relation till detta system. Tanken är bland annat att visa hur olika enheter bidrar till 

Malmö högskolas andel av de nationella resurserna.  

Regeringssystemet är i princip upplagt så att inga ämnen skall missgynnas. Samtidigt är det tydligt att 

vissa ämnen har en stor potential att öka på sin internationella publicering. Humaniora, 

samhällsvetenskap och ekonomi är tre av de områden där incitamenten för publicering i 

internationella tidskrifter är mycket starka. Till exempel kan nämnas att en publicering inom 

kategorin ”humaniora” till MAH motsvarar närmare 200 000 kronor medan en publicering i kemi 

motsvarar drygt 20 000 kronor. Av detta följer att det finns starka skäl för högskolan, med sin 

omfattande forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, att närmare studera 

publiceringskulturerna vid respektive institution och forskargrupp för att undersöka möjligheterna att 

öka de internationella publiceringarna. 

Publiceringsmönster är föränderliga: Dåvarande Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) började 

vid sjuttiotalets mitt med sina uppmärksammade ämnesutvärderingar. Den första märkbara effekten 

blev att NFR ändrade på stödet till olika publikationsformer. Det visade sig snart att de 

internationella utvärderarna ställde sig kritiska till vissa ämnesområdens publiceringsstruktur. Man 

skrev, att det föreföll ”som om forskarna vill undvika den internationella jämförelse och kritik som i 



sådana fall (vid internationell publicering, vår anm.) kommer till stånd och i stället använda 

institutionsrapporter eller lokala tidskrifter med starkt begränsad spridning och obefintligt 

internationellt erkännande.”2 Utvärderarna beklagade också den svenska vanan vid att använda 

förenklade former för mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingar, vilka de uppfattade 

bidrog till att snedvrida publiceringssituationen. En konsekvens av dessa omdömen, efter ett par års 

diskussion, blev att NFR avskaffade stödet till nationella publiceringar och att man drog in sitt stöd till 

tidskrifter på svenska. Man skrev: ”NFR ser med beklagande på att så många doktorsavhandlingar 

publiceras som institutionsrapporter finansierade av universitetens avhandlingsnämnder. Detta kan 

vara en rationell publiceringsform endast om avhandlingen, efter att hänsyn tagits till den kritik som 

framfördes vid disputationen, redigeras om, kanske ytterligare komprimeras samt därefter trycks på 

internationellt språk i lämplig tidskrift.”3 Målet för NFR:s arbete var tydligt: man ville 

internationalisera forskningen och publiceringskanalerna var därvidlag av stor betydelse. Det dröjde 

inte mer än några år så hade de svenska naturvetarna lagt om sina publiceringsrutiner. 

Även om det inte framgår explicit, bör de incitament som den nuvarande regeringens infört, vara 

möjliga att uppfatta som början till en liknande process inom det samhällsvetenskapliga och 

humanistiska fältet. Universitet som lägger om kursen kan dra fördel av detta. Belöningen är positiva 

spiraler i form av ökade resurser vilket i sin tur leder till större förmåga att dra in externa medel 

o.s.v. 

Om ett lärosäte skall kunna använda bibliometri för att förbättra sin forskningsplanering, innefattas 

uppmärksamhet såväl på dem med medelmåttiga prestationer som på dem med topprestationer. 

Möjligen är det så att den största potentialen för att åstadkomma förbättringar finns hos den förra 

gruppen. Naturligtvis behövs en strategi som ger toppresterande grupper möjlighet till fortsatt höga 

prestationer men om deras arbete är beroende av att det sker en parallell utveckling på andra 

mindre utvecklade områden kan satsningar riktade enbart mot toppen bli improduktiva. 

Rapportens innehåll 
Förutom att rapportera vetenskaplig publicering per enhet med en uppsättning bibliometriska 

produktions- och citeringsmått i enlighet med regeringens nuvarande system, eftersträvar denna 

rapport dessutom svara på följande frågeställningar:  

 Närheten till forskningsfronten (vitalitetsmåttet) per institution? 

 Med vilka organisationer samarbetar MAH:s forskare? 

 Vilka organisationer citerar MAH-forskarnas publiceringar?  

 Hur står sig MAH:s forskare i jämförelse med svenska universitet räknat i ”norska” 

publiceringspoäng? 

 Hur står sig MAH-forskarna i jämförelse med svenska universitet med avseende på 

citeringar i Google Scholar. 

Mått och metoder  
Den bibliometriska undersökningen fokuserar på publiceringar i internationella kollegiegranskade 

journals och proceedings som indexeras av Web of Science i databaserna SCI, SSCI och AHCI. Vi 

använder i analyserna följande förekommande artikelkategorier i Web of Science: artiklar, 

översiktsartiklar (reviews), proceedings papers och letters. Dessa fyra kategorier används för 

jämförelser och citeringsanalys.  

Analysen av fältjusterad produktion (FAP) återspeglar produktiviteten som den ser ut i relation till 

nordiska normalforskare. På basis av en indelning i 34 områden har ett referensvärde beräknats, 

                                                
2 Ur Rådslaget, juni 1982 (NFR:s informationstidning); Valter Schytt: ”Öka internationaliseringen!”, s. 3.  
3 Ibidem. 



vilket avser en nordisk normalforskares verksamhet under en fyraårsperiod. En författare i ett 

humanistiskt ämne förväntas skriva en artikel under perioden medan en fysiker eller kemist förväntas 

producera tio gånger så många artiklar för att uppnå en nordisk normalproduktion.  

I analysen används alla MAH-forskarnas fraktionsandelar, dvs. alla artikelandelar som publicerats av 

personal vid den aktuella enheten oberoende av författarordning. Om man är first author, reprint 

author eller mellanförfattare saknar således betydelse i detta fall.  

Personal och bibliometrisk identifiering 
Vad avses med personal anställd vid MAH? Vi använder listor per 2011-06-30 över den personal vid 

fakulteterna som är tillsvidareanställd och disputerad. I personallistorna är dock kategoriseringen 

”doktorsexamen” inte alltigenom genomförd. Av den anledningen har listorna kompletterats med 

följande personalkategorier: professor, lektor, biträdande lektor, postdoktor, forskare, 

forskarassistent.  

Den bibliometriska identifieringen avser denna personals artiklar oberoende av under vilken adress 

de har publicerats. Denna metod brukar benämnas ”brain power” eller ”prospective bibliometric 

evaluation” och används normalt av lärosäten som genomför forskningsutvärderingar, Research 

Assessment Exercises.4 

Identifieringsarbetet har utförts av forskningskoordinator Peter Jönsson, MAH, i samarbete med Ulf 

Sandström. Det bör framhållas att identifieringen kan innehålla något enstaka fel till följd av att 

personer bytt adress, bytt efternamn eller har vanliga efternamn som Svensson, Nilsson, Jonsson, 

Karlsson etc. De hjälpmedel som står till buds, t ex MUEP och CV på Internet, har i så stor 

utsträckning som möjligt använts för att få korrekta nedladdningar. Den redovisning som sker i 

bilagorna A–E är mycket detaljerad och därför ge möjlighet för enskilda forskare att upptäcka 

eventuella felaktigheter. Sådana bör meddelas till Peter Jönsson.  

Adressbaserat material 
För att kunna belysa vissa frågeställningar med ett längre tidsperspektiv och med ett något större 

material har även organisations- och adressbaserad sökning tillämpats. Alla artiklar som har ”Malmo 

Univ”, ”Malmo Univ Coll”, eller motsvarande, som organisation i adressfältet har använts för detta 

ändamål. Urvalet ger alla artiklar av personer som är verksamma vid eller anknutna till högskolan på 

ett eller annat sätt. Här kommer t ex doktorander och gästforskare också in i bilden. Fördelen är att 

vi med detta material får en mer fullödig bild av hur Malmö högskola framträder (skulle framträda) i 

rankinglistor baserade på publiceringar och citeringar. 

Resultatredovisning 
De tre första kolumnerna i tabell 1 (nedan) består av produktionsindikatorer. Här återfinns antalet 

publikationer när de räknas som Full Count (P) och antalet fraktionsandelar (Frac P). Den 

fältjusterade produktionen (FAP) bygger på referensvärden för nordiska universitet och högskolor. 

Dessa värden bygger på hur publiceringar fördelas mellan forskare inom 34 områden med delvis 

skilda produktionsstrukturer och produktionsförhållanden. Kort uttryckt innebär metoden att antalet 

publikationer omräknas till normalproduktionen för nordiska forskare under en fyraårsperiod. I 

områden med hög produktionsvolym förväntas forskarna producera många artiklar och i andra 

områden förväntas få artiklar under perioden. Fältet avgör vad som förväntas av respektive forskare. 

 

 

                                                
4 Se t ex KOF 11 från Uppsala universitet, http://www.uu.se/digitalAssets/80/80768_KoF11klar.pdf 



Tabell 1. Resultatindikatorer per enhet 2003-2009 (2003-2010 för citeringar)5 

  Produktion Produktivitet Citeringsindikatorer Vitalitet #Anställda 

  P Frac P FAP*   CPP NCSj NJCS ___NCSf___ SCSf Top5%     

HS 306 98,4 59,7 0,73 7,40 0.98 0,92 0,82 0,02 2,5% 0,93 82 

KS 37 23,4 67,7 0,73 1,75 0,91 0,89 0,89 -0,06 0,0% 1,18 93 

LS 31 15,7 38,1 0,40 2,20 0,91 0,88 0,72 -0,04 1,0% 0,92 95 

OD 325 107,3 55,6 1,36 7,30 1,05 0,84 0,97 -0,03 4,9% 0,94 41 

TS 94 28,4 13,8 0,63 4,90 1,03 0,96 1,00 -0,04 3,2% 0,94 22 

MAH 776 270,8 231,6 0,70 6,33 1,00 0,89 0,89 -0,01 3,2% 0,95 333 

*FAP avser perioden 2006-2009. 

 Förklaring: P=antal ISI-publiceringar; FAP=fältjusterad produktion; Produktivitet=FAP/#Anställda; för 

Citeringsindikatorerna, se rubriken ”Bibliometriska indikatorer”; för Vitalitetsindikatorn hänvisas till rubrik ”Vitalitet”.  

 

MAH:s resultat för perioden 2006–2009 ligger för flera enheter under referensvärdena. Medan OD 

har en hög produktivitet får övriga enheter betraktas som relativt lågproduktiva. Eftersom det är 

oklart huruvida den aktuella personallistan är en adekvat beskrivning av dem som forskar bör detta 

omdöme mer tas som ett påpekande om eventuella lakuner av potentiell produktivitet, värda att 

undersöka, än ett påstående om faktiska brister i verksamheten. 

Nästa grupp av indikatorer är citeringar mätt med metoder för tidskrifts- och fältnormalisering. NCSj 

sätter prestationerna i jämförelse med de tidskrifter man använder, dvs. hur förhåller sig MAH till 

normalciteringen för de tidskrifter där forskarna blir publicerade? Utfallet är i paritet med globala 

medelvärden. Denna indikator är förhållandevis stabil över tid mätt i successiva fyraårsperioder och 

särskilt om vi använder det adressbaserade materialet. 

Däremot kan, med liknande metod, märkas en viss nedgång i indikatorn NJCS, vilken mäter kvaliteten 

på de tidskrifter där forskarna blir publicerade. De senaste två-tre åren visar denna indikator att 

publiceringarna tenderar att ske i allt mindre betydelsefulla tidskrifter, d v s i tidskrifter med lägre 

relativ journal impact factor.  

Den fältnormerade citeringsgraden, NCSf (även kallad kronindikatorn), har en positiv utveckling 

sedan 2003. Vid periodens början låg denna indikator kring 0,80 och närmar sig i denna undersökning 

0,90. Den mer avancerade indikatorn SCSf som framförallt tar hänsyn till citeringarnas fördelning 

visar i allt väsentligt på en stabilitet över tid kring -0,06, d v s något under globalt genomsnitt.  

Percentiler mäter hur stor andel av en enhets publikationer som uppfyller villkoren att tillhöra de x % 

mest citerade (fältnormerat). Större än den 95:e percentilen, TOP5%, är en informativ indikator som 

kan användas för att illustrera verksamhetens prestationer. Även här märks en stabilitet, mätt i 

fyraårsperioder, på cirka 3 %. Detta är nästan 35-40 % lägre än vad som är förväntat. Använder vi i 

stället TOP10% kommer citeringsprestationerna att ligga cirka 30 % lägre. Tabell 2 visar värden för 

samtliga enheter. 

Tabell 2. Percentiler för hela MAH 2003-2009 

Andel i top 1 % (TOP1%) 0,7 % 

Andel i top 5 % (TOP5%) 3,2 % 

Andel i top 10 % (TOP10%) 8,4 % 

Andel i top 25 % (TOP25%) 22,4 % 

Andel i top 50 % (TOP50%) 44,2 % 

 

                                                
5 Se Appendix 1 för definitioner av de bibliometriska indikatorerna. 



En sannolik förklaring till att Malmö högskolas citeringsgrad ligger stilla på en nivå strax under globalt 

genomsnitt ges i figur 1. Antalet artiklar har fördubblats under perioden. Givet att allt fler av MAH:s 

forskare visar sig på den internationella publiceringsmarknaden är sjunkande impact- och 

citeringsvärden att förvänta. I takt med att publiceringsverksamheten blir mer etablerad kommer 

forskarna att bli allt synligare, vilket i sin tur kan medföra en ökande citeringsgrad. 

 

Figur 1. Antal vetenskapliga artiklar i WoS 2001–2010. 

 

Källa: Adressökning Web of Science 

 

MUEP Tidskrifter och Böcker 
MUEP:s databas innehåller självregistreringar av forskarnas publiceringar i alla typer av 

publiceringskanaler. Visserligen har inte samtliga forskare registrerat sina publiceringar, men en 

förhållandevis stor del av populationen (222 av 333).  

För att kunna bedöma publiceringsaktiviteten vid Malmö högskola behöver vi referensvärden, d v s 

något att jämföra med. Vad är normala publiceringsnivåer för motsvarande verksamheter? För att 

lösa detta problem kommer vi att använda referensvärden baserade på fem svenska universitet vilka 

hade någorlunda väl fungerande publikationsdatabaser (DIVA-data från UmU, UU, SU, ORU och LiU) 

under perioden 2007–2008. 

För att erhålla relevanta referensvärden används endast publiceringar från tjänstekategorierna 

professor, universitetslektor, postdok och forskare. Detta förutsätter ett omfattande 

matchningsarbete mellan personalförteckningar och publikationsdatabaser. Resultatet är 

förhållandevis relevanta referensvärden. På motsvarande sätt består den personal vid MAH som 

granskas av disputerade forskare. Doktorander ingår inte i urvalet. 

På båda sidor baseras beräkningarna enbart på de forskare som (själva eller via någon annan) 

registrerat åtminstone någon av sina publiceringar, d v s forskare helt utan publiceringar betraktas 

som bortfall och påverkar på så sätt inte undersökningarnas utfall. Detta bör understrykas och anses 

vara en begränsning i undersökningens räckvidd. Underlåtenhet att registrera publikationer gör att en 

viss skevhet behäftar denna metodik. I föreliggande undersökning tas för givet att orsakerna till 

frånvaro av registreringar på ett systematiskt sätt inte påverkar utfallet. 
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Publikationerna har viktats i enlighet med den norska modellen, vilket innebär att endast godkända 

publiceringskanaler har accepterats (på basis av auktoritetslistor). Den svenska auktoritetsdatabasen 

innehåller drygt 30 000 tidskrifter. Basen är samtliga akademiska och refereegranskade tidskrifter 

som listas i Ulrich’s Periodicals. De norska och danska listorna upptar betydligt färre tidskrifter. 

Godkända förlag följer den norska auktoritetslistan och har kompletterats med den danska. 

Publikationskanalerna har kategoriserats i två nivåer, nivå 1 och nivå 2, och har poängsatts i enlighet 

med den norska modellen. Den slutliga poängen är beroende av antalet författare per publikation, s k 

fraktionalisering. Materialet från MAH levererades utan författaruppdelning men detta har lagts till för 

att erhålla jämförbarhet. 

En komplikation är att det är svårt att jämföra tvärvetenskapligt sammansatta enheter med mer 

ensartade fakulteter vid universiteten. Exempelvis utgör KS en blandad sammansättning av humaniora 

och samhällsvetenskap (och teknik). Detta måste man ta hänsyn till och de referensvärden som anges 

får anses vara mer av riktvärden vilka kan tas som utgångspunkt för en diskussion. 

I tabell 3 visas utfallet per enhet. HS och KS ligger marginellt under sina respektive referensvärden, 

medan LS, OD och TS ligger i paritet med referensuniversiteten. Avvikelserna är påtagligt små i 

förhållande till referensvärdena.  

 

Tabell 3. Publiceringspoäng (PP) per enhet vid MAH 2008-2010 samt referensvärden  

baserade på fem svenska universitet. PP=publiceringspoäng och AU=författare. 

   Snitt per person   

ORG Summa 

PP 

# AU PP/AU 

MAH 

Ref5Univ  Ref avser Procent 

nivå 2 

HS 126,8 51 1,66 1,73 Hälsa 13 % 

KS 136,4 54 1,68 1,77 Humaniora 21 % 

LS 158,9 68 1,56 1,58 Utbildning 10 % 

OD 97,6 36 1,81 1,81 Medicin 18 % 

TS 20,9 8 1,74 1,6--2,0 Data & Teknik 7 % 

Totalt 540,6 217 1,66   15 % 

Anm: Referensvärdena baseras på åren 2007-2008 och avser ”fakultetsområden”.  

Av detta skäl har MAH:s PP/AU dividerats med 1,5.  

 

Publikationsfrekvensen framstår, utifrån den norska modellen, vare sig som bättre eller sämre än 

motsvarande produktion från andra svenska lärosäten. Det är dock tydligt att andelen nivå 2-

publikationer ligger lägre. Något som bör betyda att MAH publicerar mer frekvent än motsvarande 

universitet. I sin tur tyder detta på att MAH:s forskningsresultat möjligen skulle kunna publiceras i 

former som gav högre poäng per forskare. 

Google Scholar: Publish or Perish 
Redovisningen ovan gäller antalet publiceringar. Den norska modellen arbetar, som framgått, med att 

gruppera tidskrifter och förlag i två nivåer vilket gör att tidskriftens förväntade impact blir avgörande. 

Detta bygger på ett medelvärde för tidskriften som dock säger litet om ett enskilt dokuments 

citeringsgrad.  

Viktigare är därför att undersöka dokumentens faktiska citeringar och att använda citeringsmått för 

att uttrycka citeringsgraden. Google Scholar erbjuder sådana möjligheter genom programmet Publish 

or Perish (PoP) framtaget av Anne-Wil Harzing, även kallat Harzing’s Index.  



Tillgängliga dokument på Google Scholar innehåller referenser och dessa används för att etablera en 

citeringsstatistik baserad på citeringskopplingar mellan dokument, i det här fallet för tidsperioden 

2003–2010 för HS, KS, LS och TS.  

Genom att följa de rekommendationer som Harzing anger i ”The Publish or Perish Book” (2011)6 har 

ett analysmaterial skapats. Identifieringen av respektive författares publikationer bygger i stor 

utsträckning på kontroller mot MUEP. Några särskilda problem med identifieringar rapporteras inte. 

För att fullt ut kunna använda PoP behövs referensvärden för motsvarande verksamheter t ex vid 

svenska universitet. På sätt som liknar tillvägagångssättet för att kunna använda MUEP-databasen har 

ett urval av forskare från det humanistiska och samhällsvetenskapliga området slumpmässigt valts ut 

(frekventa namnformer har uteslutits) och representerar respektive ämnesområden (historia, 

statsvetenskap, sociologi, informationsteknologi etc.). Vanligtvis är det fråga om ett femtiotal forskare 

per område.  

Referensvärdena avser i huvudsak humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, men det finns även 

referensvärden för hälsovetenskap samt några utvalda teknikområden t ex informationsteknologi.  

I tabell 4 visas resultaten per enhet. Antal AU (författare) anger hur många forskare som ingår i 

analysen per enhet. Cites/AU och Papers/AU är grundläggande data som antyder verksamhetens 

intensitet. Tyvärr är denna del av statistiken i stor utsträckning beroende av åldersfördelningen hos 

personalen. Av det skälet fungerar index som hI-norm och AWCR/AU betydligt bättre och ger mer 

tolkningsbar information. Den förra använder det kända h-indexet men eliminerar effekten av 

författarsamarbeten. Den senare tar hänsyn till dokumentens ålder och justerar för detta.7 Enligt vår 

uppfattning har det senare måttet störst relevans i det här sammanhanget. 

Tabell 4. Citeringsvärden för fyra enheter med referensvärden (REF) 

baserade på svenska universitet. 

ORG Antal 
AU 

Cites 
/AU 

Papers 
/AU 

hI-
norm 

REF AWCR/ 
AU 

REF 

HS 52 38,99 8,21 2,6 2,9 5,8 6,3 

KS 92 31,18 9,81 2,3 2,4 4,6 5,9 

LS 95 37,57 12,66 2,4 2,5 6,1 6,0 

TS 16 81,21 9,14 2,6 4,1 11,0 14,4 

Totalt 255 38,29 10,50 2,5  5,8  

Källa: Google Scholar/PoP 2003-2010 

 

Tabellen ger också de referensvärden som avser hI-norm och AWCR/AU, vilka tagits fram på basis 

av referensuniversiteten. Återigen är det nödvändigt att påminna om svårigheterna att skapa 

relevanta referensvärden för MAH:s mångvetenskapliga enheter. Genom att mixa olika ämnen har vi 

försökt närma oss ett relevant referensvärde. Det är sannolikt lättare att skapa ett sådant för LS än 

för HS och KS. Även om det skulle finnas specifika villkor för MAH:s flervetenskapliga verksamhet är 

det knappast möjligt att på lång sikt hävda dessa om de inte når resultat som är jämförbara med 

disciplininriktade verksamheter vid universiteten.8 

Enheterna HS och LS har prestationer som grovt taget motsvarar förväntningarna, medan KS och TS 

inte ser ut att kunna matcha universitetens prestationsnivåer.  

  

                                                
6 Tillgänglig bl a på PoP:s hemsida: http://www.harzing.com  
7 Harzing, a.a. pp 30 ff 
8 Jämförelserna baseras på de uppgifter som SUN-kod som finns i personalförteckningen. SUN står för Svensk 

utbildningsnomenklatur och hanteras av SCB. I det här fallet avses oftast tjänstens forsknings- eller 

utbildningsämne. 



Fakultetsredovisningar (bilaga A–E) 
Den är en myckenhet av information i det här materialet och för att göra redovisningarna så effektiva 

och överskådliga som möjligt har de organiserats i fyra blad per enhet. I bilagorna A-E redovisas 

MAH:s organisatoriska enheter, områden och fakulteter. Analysen koncentreras där i form av 

publicerings- och citeringsindikatorer, tidskrifter, samarbeten och citerande institutioner. Dessutom 

ges visualiseringar av enhetens artiklar på basis av bibliografisk koppling; hur förhåller sig enhetens 

artiklar till varandra. I en kompletterande visualisering ges samarbeten mellan enhetens forskare.  

En publikationsanalys som redovisar per enhet kommer i många fall att dölja en del av skillnaderna 

mellan de organiska forskargrupper som ingår i enheten. Produktiva forskargrupper slås samman med 

måttligt produktiva och medeltalet för institutionen säger förhållandevis lite om den faktiska 

verksamheten och vilka som bär upp citeringsgraden. Om vi å andra sidan går för långt ned i 

organisationsstrukturen kommer grupperna att bli små och det bibliometriska underlaget alltför 

svagt.  

En dimension som saknas i det här materialet är den ekonomiska analysen. Nu när vi har 

personaldata och kopplar personal till publiceringar är det rimligt att ta nästa steg: vilka faktiska 

forskningsmedel har stått till förfogande? Vad kostar en normalpublikation (FAP) inom respektive 

område och hur effektiva är institutionerna att omsätta resurser till resultat? Men detta är en 

frågeställning som skulle fordra personaluppgifter per år och den här rapporten bygger på en annan 

metod.  Viss vägledning kan fås i ”Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 

2010” (Dnr Mahr. 16-2011/251). 

Information om internationell publicering hämtas från Thomson Reuters databas Web of Science. De 

vars publiceringsverksamhet bör kompletteras med nationella källor, analyseras genom 

nivågrupperade tidskrifter och förlag (MUEP/Swepub) samt genom citeringar i Google Scholar (PoP). 

Detta gör att alla forskare kan erhålla rättvisa jämförelsetal, även om de nationella referensvärdena i 

allt väsentligt bygger på mindre stabila underlag. 

Publiceringsfrekvens (sid 1, kolumn överst till vänster) 

För produktion och produktivitet används fyra olika mått (se vänstra tabellen sidan 1): 

1) Antalet artiklar som forskargruppen publicerat under ett visst antal år 

2) Antalet artikelandelar under perioden (artiklar/antal artikelförfattare) 

3) Fältjusterad produktion: justerad publikationsfrekvens med referensvärden för 

nordiska universitet 

4) Produktivitet: fältjusterad produktion under en fyraårsperiod dividerad med antalet 

forskare i gruppen. 

Publiceringskvalitet (sid 1 överst mellankolumn) 

Relativa citeringsmått använts för att analysera grupper, institutioner och universitet. Numera ingår 

fältnormalisering i den internationella standarden för utvärdering av forskning: 

Citeringsgrad 

NCSj gruppens citeringsgrad relaterad till tidskriftens medelcitering (1=medel) 

NJCS citeringsgraden för gruppens tidskrifter relaterad till tidskriftsklasser (1=medel) 

NCSf citeringsgrad relaterad till tidskriftsklassernas (fältens) medelcitering (1=medel) 

SCSf loggade citeringar relaterat till fältet och mätt i antal standardavvikelser  

(OBS! 0=medel) 

Vitality referensernas snittålder relaterat till medel per aktuella tidskriftsklasser 

En läsinstruktion: hur väl man lyckas i de tidskrifter där man publiceras (NCSj) fungerar bra som 

startpunkt. Därefter är det viktigt att granska kvaliteten på tidskrifterna (NJCS) och att se resultatet i 



förhållande till fältet i sin helhet (NCSf). Det senare värdet kan jämföras med SCSf, och bör ge en 

någorlunda likartad bild. Om så inte är fallet tyder det på problem med fältnormeringen eller att 

tidskriftsklasserna inte är homogena. ISI:s tidskriftsklasser har tillkommit av bibliografiska skäl och 

fungerar därför inte alltid felfritt för normalisering. Titta därför även på SCSf, vilket ger en bild som 

hanterar skevheten i tidskriftsklassernas citeringsfördelningar. 

Det behövs 30–50 publikationer (full count) för någorlunda stabila värden. En tumregel för tolkningen 

av NCSf-värdena är att mellan 0,60 och 1,20 betraktas som bra, 1,20 till 1,60 är mycket bra, 1,60 till 

2,20 är excellent och bättre än 2,20 kan betraktas som ”outstanding” (jfr. forskningsrådens 

betygsnivåer). Självfallet är gränserna allt annat än absoluta.9 

Percentiler (sid 1 överst till höger) 

Citeringsfördelningar är skeva och detta gör att vi behöver indikatorer som är okänsliga för hur 

materialet fördelas. Percentiler ger sådana möjligheter. Hur många av gruppens artiklar uppfyller 

villkoren för att hamna i 95:te percentilen, d v s bland de TOP5% mest citerade i tidskriftsklassen? I 

det här fallet låter vi flera klasser av percentiler tala sitt tydliga språk. Till höger på första sidan visas 

resultat. 

Publiceringarnas sammanhang (sid 1) 

Redovisningen svarar på tre frågeställningar: Vilka är de 15 mest frekventa tidskrifterna (Tidskrifter), 

de 15 mest frekventa samarbetspartnerns (Samarbeten) samt de 15 mest frekventa universitet (eller 

motsvarande) som citerat institutionens artiklar (Citerande). 

Tidskrifter. I vilka tidskrifter publicerar enheten merparten av sina artiklar? Tabellen ger andelar av 

institutionens totala publicering.  

Samarbeten. Vilka universitet och institut samarbetar enheternas nu anställda forskare med under 

den aktuella perioden? Här redovisas alla samarbeten som resulterar i artiklar vilket inte skall 

likställas med alla formella och informella samarbeten. Tabellen visar andelen artiklar där institutionen 

samarbeten med externa universitet, företag eller institut..  

Citerande. Räcker det med att få citeringar? Är det inte också betydelsefullt att bli citerad av de 

mest inflytelserika aktörerna? Allt större uppmärksamhet ägnas åt den frågan till följd av Googles 

page rank algoritm. I anslutning till detta kan arbetet av Radicchi et al. (2009) nämnas. Därifrån har 

inspiration hämtats att införa citeringssidan som en dimension i redovisningen som anger andelen 

artiklar med citeringar från externa universitet, företag eller institut. Självciteringar utgör en väsentlig 

del av erhållna citeringar. 

Visualiseringar (sid 2) 

Kartorna på sidan två visar publikationsprofil och samarbeten, samförfattarskap, inom gruppen. 

Bilderna svarar på frågan om det finns ett sammanhang mellan enhetens publiceringar eller om de är 

uppsplittrade på ett antal solitära verksamheter. 

Kartan på vänstra sidan visar bibliografisk koppling mellan gruppens samtliga ISI-artiklar. Avståndet 

mellan artiklar är således avhängigt identiska referenser. En gemensam kunskapsbas ger fler 

kopplingar med större styrka.  

Kartan till höger ger relationer inom enheten baserat på samförfattade artiklar. 

Redovisning (Web of Science) per person (sid 3) 

Den tredje sidan i den bibliometriska redovisningen ger ytterligare en aspekt av enhetens 

verksamhet. Genom att visa enskilda forskares resultat ges en bild av huruvida verksamheten vilar på 

ett fåtal individuella prestationer eller om gruppen har en mer jämnt fördelad prestationsprofil. 

Hänsyn bör självfallet tas till forskarnas senioritet/junioritet. 

                                                
9 Ytterligare att läsa: Högskoleverkets rapport ”Resurser för citeringar”, Högskoleverket 2008:18R 



Utöver detta finns överst på högra delen av sidan två diagram som visar dels hur enhetens 

publikationer utvecklas över tid, dels hur den fältnormerade citeringsgraden (med två-årigt 

citeringsfönster) utvecklas över tid perioden 2003–2009. Citeringar mäts fram till och med 2010. 

Under dessa två diagram visas en s k citeringsprofil för enheten. Den visas i staplar och anger andelen 

artiklar i olika citeringsklasser. Som jämförelse finns genomsnittet för alla svenska 

universitetspublikationer i linjen. Höga staplar till höger i figuren tyder på höga citeringsnivåer och 

höga staplar till vänster tyder på låga nivåer. 

Redovisning (MUEP och PoP) per person (sid 4) 

Alla forskare utnyttjar inte internationella publiceringskanaler. Nationellt inriktade forskare kommer 

således att vara osynliga i våra hittillsvarande redovisningar. För att belysa även dessa visas värden per 

person baserat på data från Google Scholar (PoP-data). Till höger visas en fördjupning i form av 

DIVA-data, dels fraktionaliserade värden per publiceringskanal, dels publiceringspoäng per forskare 

utifrån en nivågruppering av tidskrifter och förlag (enligt norsk modell).  

För DIVA och Google Scholar görs också en jämförelse med genomsnitt som tagits fram baserat på 

data från svenska universitet. Referensvärdena gör således anspråk på att vara representativa för 

svenska universitetsforskare (UmU, UU, SU, KTH och LiU). För DIVA ingår samtliga forskare, men 

för PoP skapas referensvärden genom ett slumpmässigt urval av i normalfallet 50 disputerade 

forskare per område (forskarassistent, universitetslektor och professor eller motsvarande).  

Papers i PoP syftar på dokument och beteckningen är därför inte helt adekvat. Indikatorn ”hI-norm” 

fraktionaliserar till individen. AWCRpA ger en årsviktad citeringsgrad. Den senare behandlar således 

personer från olika generationer någorlunda likvärdigt och kan fungera som generell indikator för hur 

en forskare används och uppmärksammas, d v s synligheten. 

 

  



 

Appendix 1: 

Bibliometriska indikatorer 
Antalet publikationer (P) och antalet fraktionaliserade (Frac P) är två basindikatorer. Övriga mått och 

vårt tillvägagångssätt kan kortfattat beskrivas enligt följande: 10 

FAP  Field Adjusted Production (även kallat ”Waring”) omräknar antalet Frac P till vägda 

prestationer. FAP är således ett mått på den fältjusterade produktionen som enheten har 

presterat under perioden i ISI-indexerade tidskrifter. FAP omvandlar publikationer efter 34 

fältbaserade referensvärden. Det innebär att en forskare inom humaniora eller mjuk 

samhällsvetenskap som publicerar normalt antal ISI-artiklar under en period på fyra år 

kommer att få samma publiceringspoäng som en kemist. fysiker eller medicinare som 

publicerar normalt antal ISI-publikationer. Vad är då normalt? Referensvärdena baseras på 

normalproduktionen inom 34 olika ämnesområden och på basis av normalproduktionen 

inom dessa för alla nordiska universitetsforskare.  

NCSj  Tidskriftnormaliserad citeringsgrad: Artiklarnas citeringsgrad relaterad till medelciteringen i de 

tidskrifter där de publicerats. 

NJCS Fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad: Publicerar en enhet i svaga tidskrifter kan det medföra 

en hög citeringsgrad relativt just detta urval av tidskrifter. Därför är det viktigt att korrigera 

detta genom att kontrollera tidskrifternas ”kvalitet”. Detta beräknas genom att normalisera 

tidskrifterna i relation till medelciteringen för deras tidskriftsklasser. Om man så vill kan 

detta betraktas som ett bättre mått för Journal Impact. 

NCSf Fältnormaliserad citeringsgrad: Beräkning av artiklarnas citeringsgrad relaterat till 

medelciteringen i tidskriftsklass(erna) för de tidskrifter där de publicerats. Detta är ett 

globalt mått som tar hänsyn till alla artiklar inom tidskriftsklassen. Det brukar också kallas 

”crown indicator”. 

SCSf Fältstandardiserad citeringsgrad:  De tre huvudmått som hittills har beräknats kännetecknas av 

att arbeta med medelvärden och relaterar medelciteringen mot ett referensvärde för alla 

artiklar i tidskriften eller tidskriftsklassen. Till följd av de avsevärda skillnaderna mellan 

områden, vissa är lågciterade andra högciterade, behövs det en metod för att göra data 

jämförbara – metoden för detta är transformation med z-score. dvs. att med hjälp av 

spridningsmått beräkna avståndet till genomsnittet i termer av standardavvikelser. Ett annat 

problem är de skeva fördelningarna; få artiklar får många citat och ett stort antal får få eller 

inga citat, vilket gör att det är bättre att jämföra medelvärden efter att fördelningen 

logaritmerats. Observera att detta mått innebär standardavvikelser från genomsnittet (=0). 

Denna indikator justerar den s.k. kronindikatorn såvida det är ett område där 

fördelningarna är problematiska. 

Top5%  Andel Top 5 % artiklar: Detta mått har införlivats av samma skäl som föregående punkt. 

Genom att se hur stor andel av programmets artiklar som tillhör de mest citerade erhåller 

vi ett mått som är oberoende av skevheten i citeringsfördelningen. 

Vitality  Vitalitet är ett tidigare mått som utrycker medelåldern på de referenser som enheten 

använder i sina artiklar. Självfallet är detta ämnesberoende och därför normaliserat per 

tidskriftsklass. Ju yngre referenser desto närmare forskningsfronten och de som ligger nära 

fronten har större möjlighet att påverka denna forskningsfront.  

                                                
10 Vidare se Högskoleverkets rapport ”Resurser för citeringar”, Högskoleverket 2008:18R 



Bibliometriska korrigeringar 
Thomson Reuter (Web of Science) använder en konservativ algoritm för att koppla referenser till 

citeringar. Den tillåter inga små fel av typen omkastade sidnummer och liknande. Vi har korrigerat 

dessa fel och har därmed kompletterat databasen med cirka 5 procent av citeringarna (bortfallet av 

citeringskopplingar brukar vara 7-8 procent). 

Ett öppet citeringsfönster har tillämpats.  

Självciteringar tas bort från våra citeringsanalyser genom förstanamnet på artikeln. 

Alla citeringsanalyser baseras på fraktionaliserade och vägda värden.  

Tidskrifter som klassificeras i kategorin ”Multidisciplinary” utgör ett problem för citeringsanalysen. 

Genom att fördela artiklar i dessa tidskrifter, t ex Nature, Science och PNAS, till de tidskriftsklasser 

där de har merparten av sina referenser går det att komma förbi detta problem. 

Vitalitetsindikatorn 
Förstfödslorätten till framsteg vid forskningsfronten är en viktig drivkraft för mångas arbete och 

något som motiverar dem till vidare insatser. För att kunna hävda denna ”prioritet” är det viktigt att 

följa frontens rörelser genom att vara medveten om och kunna hantera frontens viktigaste 

referenser. Därför går det också att använda referenserna och deras ålder som en indikator på att 

forskargruppen tillhör de som är uppdaterade och kan följa sin forskningsfront. Det enda som behövs 

är en metod som kan arbeta med referensernas kronologiska distribution. En rad förslag till hur 

denna nyhetsfaktor, som vi gärna kallar den, skall beräknas har lagts fram. Bibliometrins urfader 

Derek de Solla Price föreslog 1970 ett index som tog sin utgångspunkt i andelen referenser som 

publicerats under de senaste fem åren i relation till artikelns totala antal referenser. Denna har dock 

inte fått genomslag i bibliometriska analyser. Vissa forskare menar att skillnaden mellan medianåldern 

i relation till ”citing half-life” hos tidskriften är ett bättre mått, men har inte kunnat belägga detta 

empiriskt. Kevin Boyack och Dick Klavans har, enligt vår mening, den enklaste och mest direkta 

metoden: medelvärdet av referensernas ålder normaliserat till tidskriftsklassen (eller motsvarande). 

Vi använder denna senare definition i föreliggande studie som grund för vår indikator ”vitalitet”. 

Globalt medel är 1,00 per tidskriftsklass. 

Med vitalitet avses således förmågan att befinna sig vid forskningsfronten och potentiellt att påverka 

denna.  

 

 



Tillägg 

I de rapportblad som redovisar prestationer för MAH:s enheter finns även individuella redovisningar 

per forskare.  En av anledningarna till att dessa bifogats är att det skall vara möjligt för enheterna och 

respektive forskare att kontrollera resultatets rimlighet. Stämmer antalet uppgivna artiklar? Stämmer 

antalet uppgivna citeringar per artikel?  

Varför är det viktigt att kontrollera antalet artiklar? Arbetet bygger på bibliometriska identifieringar i 

Web of Science som för det mesta är oproblematiska, men i några fall kan det uppstå felaktiga 

identifieringar. Orsaken kan vara att namnet är vanligt förekommande, t ex Svensson, Jönsson, 

Lindberg. Forskare som flyttat mellan lärosäten kan också ge upphov till svårigheter med att 

åstadkomma en korrekt identifiering av artiklar. 

När resultatet kontrolleras mot Web of Science bör följande beaktas.  

För det första avser resultatet publiceringar och citeringar mellan följande dokumenttyper: Articles, 

Letters, Proceedings Papers och Reviews  i databaserna SCI, SSCI och AHCI (i Web of Science). 

Observera att de båda proceedingsdatabaserna “Conference Proceedings Citation Index- Science 

(CPCI-S)” och “Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)” inte 

ingår i underlaget för de resultat som redovisas i undersökningen.  

Att konferensdatabaserna inte ingår har betydelse när resultatet kontrolleras. Web of Science anger 

alla citeringar från samtliga databaser även från databaserna med proceedings.  MAH-

undersökningen har inte beaktat dessa senare citeringar.  Vid kontroll framkommer med önskvärd 

tydlighet vilka citeringar som kommer från artiklar och vilka som emanerar från proceedings. 

För det andra bör uppmärksammas att självciteringar, som angetts ovan, inte räknas i MAH-

undersökningen. Eventuella diskrepanser kan således förklaras av att första författarnamnet på den 

citerade artikeln är identiskt med första författarnamnet på den citerande artikeln. Även detta bör 

vara möjligt att ta hänsyn till vid kontroller av MAH-resultatet. 

För det tredje skall beaktas att MAH-undersökningen bygger på det material som var tillgängligt i 

Web of Science version 4.10 (augusti 2011). Sedermera har Thomson Reuters introducerat en ny 

version av Web of Science, 5.1-4. Den förra är tillgänglig på adressen webofknowledgev4.com .  I 

undantagsfall kan det förekomma att den nya versionen innehåller fler artiklar och därmed fler 

citerande dokument än den förra versionen.  

 

 

http://webofknowledgev4.com/


 

Om percentiler

Antal publikationer (P) 306 Citeringsgrad (CPP) 7,40 Andel i top 1 % (TOP1%) 0,0%

Fraktionaliserat antal publikationer (Frac P) 98,4 Tidskriftsnormaliserad citeringsgrad (NCSj) 0.98 Andel i top 5 % (TOP5%) 2,5%

Fältjusterad produktion (FAP) (2006-2009) 59,7 Fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad (NJCS) 0,92 Andel i top 10 % (TOP10%) 7,7%

Produktivitet 0,73 Fältnormaliserad citeringsgrad (NCSf) 0,82 Andel i top 25 % (TOP25%) 22,0%

Fältstandardiserad citeringsgrad (SCSf) 0,02 Andel i top 50 % (TOP50%) 46,9%

Vitalitet 0,93

Antal anställda 2011 82

NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 3,0% LUND UNIV 24,7% LUND UNIV 6,1%

BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2,8% MALMO UNIV 18,0% MALMO UNIV 2,7%

BIOELECTROCHEMISTRY 2,5% LUND UNIV HOSP 3,6% RUSSIAN ACAD SCI 1,7%

JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2,2% RUSSIAN ACAD SCI 3,5% CSIC 1,2%

LANGMUIR 2,2% LINKOPING UNIV 3,1% UPPSALA UNIV 1,0%

ELECTROANALYSIS 2,2% UPPSALA UNIV 2,3% WARSAW UNIV 0,9%

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 1,9% KAROLINSKA INST 2,1% CHINESE ACAD SCI 0,8%

JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 1,9% CSIC 2,1% MARIE CURIE SKLODOWSKA UNIV 0,8%

BIOFOULING 1,9% GOTHENBURG UNIV 1,9% WASHINGTON UNIV 0,8%

ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 1,9% KALMAR HOSP 1,5% HARVARD UNIV 0,8%

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 1,7% OREBRO UNIV HOSP 1,4% TURKU UNIV 0,7%

APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY 1,7% SWEDISH UNIV AGR SCI 1,4% GOTHENBURG UNIV 0,7%

TALANTA 1,7% TURKU UNIV 1,4% GRAZ UNIV TECHNOL 0,6%

JOURNAL OF ADVANCED NURSING 1,4% MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV 1,2% LUND UNIV HOSP 0,6%

CARDIOVASCULAR ULTRASOUND 1,4% AN BACH INST BIOCHEM 1,2% ROYAL INST TECHNOL 0,6%

Produktionsindikatorer (2003-2009) Citeringsindikatorer (2003-2009)

Tidskrifter (2003-2010) Samarbeten  (2003-2010)

Percentiler (2003-2009)

Citerande  (2003-2009)

Forskare 

(1/4) HS

2011-12-15

Malmö högskola 2003-2009
HS

Om indikatorerna Om citeringsindikatorer

Underlaget nedan avser publikationer (Articles, Letters, Proceedings 

papers och Reviews) som indexerats i SCI (Web of Science) under 

den aktuella perioden. Ej proceedings- databaserna. Fältjusterad prod 

med nordiska referensvärden.

Citeringar har räknats fram till och med 31 december 2010. 

Information om de olika normaliseringarna finns i bifogat 

informationsunderlag.Citeringar beräknas endast på ISI-tidskrifter.

Andel i top x % anger hur stor andel av gruppens artiklar som hör till 

de 50, 25, 10, 5 och 1 % högst citerade artiklarna inom respektive 

tidsskriftsklass.



2011-12-15

Malmö högskola 2003-2009  (2/4) HS

Publikationsprofil Samarbeten (interna inom gruppen)

Bilden visar  gruppens artiklar (noder) och deras relationer baserat på bibliografisk 

koppling (gemensamma referenser). Mest frekventa keywords visas för varje kluster av 

artiklar. Röda cirklar markerar hög citeringsgrad. Röda linjer (edges) markerar hög vitalitet.



Papers 2003-2009   Citeringar 2003-2010 P Frac P CPP NCSj NJCS NCSf

TAUTGIRDAS RUZGAS 56 12,6 17,11 1,16 1,28 1,41

SERGEY SHLEEV 48 8,3 15,07 1,58 0,96 1,19

THOMAS ARNEBRANT 27 7,7 7,19 0,75 1,16 0,74

MARGARETA ÖSTMAN 17 6,7 2,45 0,76 0,41 0,29

VITALY KOCHERBITOV 16 8,5 4,60 0,38 1,12 0,45

EWA IDVALL 14 3,7 2,40 0,89 0,90 0,84

PETRI GUDMUNDSSON 13 2,5 4,65 0,66 0,56 0,37

ULLA GERTSSON 12 3,7 4,91 0,92 1,00 0,97

KENT JOHNSSON 11 3,2 3,97 0,46 0,93 0,53

INGRID BOLMSJÖ 11 4,3 3,08 0,56 0,76 0,49

SVEN-AXEL MÅNSSON 7 1,9 8,51 0,90 1,52 1,30

ELLIS JANZON 7 2,1 6,80 0,88 0,82 0,68

ANETTE GJÖRLOFF WINGREN 7 0,9 4,24 1,27 0,44 0,60

HÅKAN ERIKSSON 7 2,9 5,40 0,64 0,59 0,40

CHRISTINE WANN-HANSSON 6 1,5 3,36 0,87 1,17 0,94

JAVIER SOTRES 6 1,3 3,25 0,36 1,48 0,46

RAVI DANIELSSON 6 1,4 12,05 0,82 0,90 0,80

CHARLOTTA SUNNQVIST 5 1,2 2,99 0,77 0,79 0,53

MARIANNE SONNBY-BORGSTRÖM 5 2,2 10,77 1,22 0,93 1,02

LISE-LOTTE NILSSON 5 1,3 5,61 0,47 1,13 0,38

306 98,41 7,37 0,98 0,92 0,82

obs! endast forskare med fler än 4 artiklar pga begränsat utrymme

CiteringsprofilForskartabell

Tabellen visar bibliometriska indikatorer per forskare inom gruppen.  Dessa i grund och 

botten instabila och ej signifikanta värden har lagts med för att illustrera hur gruppens 

prestationer fördelar sig mellan  forskarna  i gruppen under den senaste tioårsperioden. 

Indikatorerna förklaras i bilagan.

2011-12-15

Malmö högskola 2003-2009  (3/4) HS
HS Stapeldigrammet visar antal artiklar per år och linjediagrammet visar 

den relativa citeringsgraden (NCSf) över tid under perioden.

Diagrammet nederst visar hur gruppens artiklar (staplar) 

fördelar sig över citeringsklasser. Till vänster artiklar med få 

citeringar och  till höger artiklar med hög citeringsgrad. Som 

jämförelse finns artiklar från svenska universitet i linjen.



2003-2010 Docs Citations Cites/doc h-index hI-norm AWCRpA hm-index DIVA 2008-2010 FracP*

SVEN-AXEL MÅNSSON 58 397 6,8 12 7 22,7 7

LARS PLANTIN 42 188 4,5 9 5 17,2 6 Artiklar i vetenskapliga tidskrifter 84,2

MARGARETA ÖSTMAN 40 260 6,5 9 6 22,7 6,2

PHILIP LALANDER 39 125 3,2 6 5 13,2 5 Böcker 18,5

TAPIO SALONEN 29 142 4,9 6 6 17,0 5,5

LEILI LAANEMETS 26 73 2,8 4 4 7,9 2,8 Kapitel i bok 15,6

BJÖRN JOHNSON 25 76 3,0 5 5 10,9 4,5

PER-ANDERS TENGLAND 24 176 7,3 7 7 26,4 6,5

BENGT SVENSSON 24 49 2,0 4 4 4,7 4 * Fraktionalierade andelar

AJE CARLBOM 22 69 3,1 3 3 8,1 2,6

ROBERT SVENSSON 21 167 8,0 6 4 21,1 4,8 Publikationspoäng (norska modellen)

CARIN BJÖRNGREN CUADRA 19 15 0,8 2 2 3,2 2 Antal publiceringspoäng per forskare 1,66

MARIANNE SONNBY-BORGSTRÖM 19 222 11,6 6 5 18,0 4,3 ANDEL NIVÅ 2 13%

KENT JOHNSSON 17 111 6,5 5 4 7,9 2,9 Referensvärden norsk modell (sv universitet)

ANNIKA STAAF 17 5 0,3 2 1 0,8 1,5 Antal poäng per forskare inom ämnet [ 1.73  ]

MARIE TORSTENSSON LEVANDER 16 5 0,3 2 1 0,6 1,3 ANDEL NIVÅ 2 [30%]

LISA WALLANDER 16 66 4,1 4 4 11,1 3,3

BENGT INGVAD 15 72 4,8 4 3 5,9 2,8 hI-norm      2.60

LINDA LILL 12 34 2,8 2 2 6,2 2 AWCRpA      5.79

INGELA KOLFJORD 12 40 3,3 4 4 8,5 4

DANIEL ANKARLOO 11 75 6,8 3 3 6,9 2,5 hI-norm          [2.89]

AWCRpA        [6.27]

obs! AV UTRYMMESSKÄL REDOVISAS EJ SAMTLIGA FORSKARE

Publikationsanalys

2011-12-15

Malmö högskola 2003-2009 (4/4) HS
HS PUB-indikatorer DIVA och Publish or Perish

Publish or Perish PoP (Harzing's Index) 2003-2010

Forskartabell baseraD på Publish or Perish 2003-2010

Tabellen visar bibliometriska indikatorer per forskare inom gruppen.  Dessa i grund och 

botten instabila och ej signifikanta värden har lagts med för att illustrera hur gruppens 

prestationer fördelar sig mellan  forskarna  i gruppen under den senaste sjuårsperioden. 

Indikatorerna förklaras i bilagan.

PUB-indikatorer innefattar fyra mått som baseras på två källor:                  1) 

databasen DIVA, 2) Google Scholar (Harzing's index). Referensvärden 

[hakparentes] baseras på svenska universitet (DIVA) samt ett urval av svenska 

forskare (Harzing's).

Referensvärden PoP 2003-2010



 

Om percentiler

Antal publikationer (P) 38 Citeringsgrad (CPP) 1,77 Andel i top 1 % (TOP1%) 0,0%

Fraktionaliserat antal publikationer (Frac P) 24,4 Tidskriftsnormaliserad citeringsgrad (NCSj) 0,94 Andel i top 5 % (TOP5%) 0,0%

Fältjusterad produktion (FAP) (2006-2009) 67,7 Fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad (NJCS) 0,92 Andel i top 10 % (TOP10%) 7,8%

Produktivitet 0,73 Fältnormaliserad citeringsgrad (NCSf) 0,97 Andel i top 25 % (TOP25%) 19,0%

Fältstandardiserad citeringsgrad (SCSf) -0.01 Andel i top 50 % (TOP50%) 32,3%

Vitalitet 1,17

Antal anställda 93

ETHNIC AND RACIAL STUDIES 4,5% MALMO UNIV 40,5% KAROLINSKA INST 5,6%

ETHICAL THEORY AND MORAL PRACTICE 4,5% LUND UNIV 21,5% FREE UNIV AMSTERDAM 4,7%

SCANDIA 4,5% KRISTIANSTAD UNIV 3,8% LUND UNIV 4,7%

DIGITAL CREATIVITY 4,5% FREE UNIV AMSTERDAM 2,5% MALMO UNIV 3,7%

PSYCHOLOGICAL REPORTS 4,5% OTTAWA UNIV 1,3% BROWN UNIV 2,8%

JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES 2,3% CATHOLIC UNIV EICHSTATT 1,3% MID SWEDEN UNIV 2,8%

NEW REVIEW OF HYPERMEDIA AND MULTIMEDIA 2,3% CHALMERS 1,3% AARHUS UNIV 2,8%

JOURNAL OF WOMENS HISTORY 2,3% ERASMUS UNIV 1,3% TWENTE UNIV 1,9%

CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR 2,3% CAMBRIDGE UNIV 1,3% SAINS MALAYSIA UNIV 1,9%

STRESS AND HEALTH 2,3% FLORIDA UNIV 1,3% QUEENSLAND UNIV 1,9%

BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY OF PHILOSOPHY2,3% SWEDISH TELEVIS 1,3% EXETER UNIV 1,9%

JOURNAL OF RISK RESEARCH 2,3% ULSTER UNIV 1,3% TILBURG UNIV 1,9%

ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY 2,3% UPPSALA UNIV 1,3% KAUNAS UNIV TECHNOL 1,9%

LOCAL GOVERNMENT STUDIES 2,3% WESTMINSTER UNIV 1,3% UTRECHT UNIV 1,9%

ENERGY POLICY 2,3% FUTURE CONTENT GRP 1,3% LEEDS UNIV 1,9%

Om indikatorerna Om citeringsindikatorer

Underlaget nedan avser publikationer (Articles, Letters, Proceedings 

papers och Reviews) som indexerats i SCI (Web of Science) under 

den aktuella perioden. Ej proceedings- databaserna. Fältjusterad prod 

med nordiska referensvärden.

Citeringar har räknats fram till och med 31 december 2010. 

Information om de olika normaliseringarna finns i bifogat 

informationsunderlag.Citeringar beräknas endast på ISI-tidskrifter.

Andel i top x % anger hur stor andel av gruppens artiklar som hör till 

de 50, 25, 10, 5 och 1 % högst citerade artiklarna inom respektive 

tidsskriftsklass.

(1/4) KS

2011-12-21

Malmö högskola 2003-2009
KS

Produktionsindikatorer (2003-2009) Citeringsindikatorer (2003-2009)

Tidskrifter (2003-2009) Samarbeten  (2003-2009)

Percentiler (2003-2009)

Citerande  (2003-2009)

Forskare 



Interna publiceringssamarbeten saknas

Publikationsprofil Samarbeten (interna inom gruppen)

Bilden visar  gruppens artiklar (noder) och deras relationer baserat på bibliografisk koppling (gemensamma 

referenser). Mest frekventa keywords visas för varje kluster av artiklar. Röda cirklar markerar hög citeringsgrad. Röda 

linjer (edges) markerar hög vitalitet.

2011-12-21

Malmö högskola 2003-2009 (2/4) KS



Papers 2003-2009   Citeringar 2003-2010 P Frac P CPP NCSj NJCS NCSf

TUIJA MUHONEN 7 3,3 4,15 0,66 0,60 0,32

JOHAN BRÄNNMARK 5 4,3 0,46 0,68 0,59 0,48

PIETER BEVELANDER 4 2,5 1,20 0,21 0,99 0,17

JONAS LÖWGREN 4 2,6 1,06 1,46 1,08 2,87

INGRID DACKERT 3 1,1 3,15 1,75 0,70 0,88

LENA HALLDENIUS 2 2,0 0,50 2,20 0,52 0,26

MATTIAS KÄRRHOLM 2 2,0 2,00 1,64 1,67 2,75

SIMON NIEDENTHAL 2 0,8 0,67 0,28 1,17 0,34

MONIKA EDGREN 1 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIK HALL 1 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00

INGER LINDSTEDT 1 0,1 1,00 1,86 0,45 0,83

KJELL MÅRTENSSON 1 0,5 1,00 0,16 1,25 0,20

JÖRN MESSETER 1 0,5 1,00 1,06 5,87 6,21

BO PETERSSON 1 0,5 1,00 0,14 1,13 0,16

ANNE SOFIE ROALD 1 1,0 0,00 0,00 0,42 0,00

PAULINE STOLTZ 1 1,0 0,00 0,00 1,22 0,00

CATARINA THORMARK 1 1,0 11,00 2,85 0,73 2,09

38 24,4 1,76 0,94 0,92 0,97

Citeringsprofil

Tabellen visar bibliometriska indikatorer per forskare inom gruppen.  Dessa i grund och 

botten instabila och ej signifikanta värden har lagts med för att illustrera hur gruppens 

prestationer fördelar sig mellan  forskarna  i gruppen under den senaste tioårsperioden. 

Indikatorerna förklaras i bilagan.

2011-12-21

Malmö högskola 2003-2009 (3/4) KS
KS Stapeldigrammet visar antal artiklar per år och linjediagrammet visar 

den relativa citeringsgraden (NCSf) över tid under perioden.

Diagrammet nederst visar hur gruppens artiklar (staplar) 

fördelar sig över citeringsklasser. Till vänster artiklar med få 

citeringar och  till höger artiklar med hög citeringsgrad. Som 

jämförelse finns artiklar från svenska universitet i linjen.

Forskartabell



PUB-indikatorer DIVA och Publish or Perish

2003-2010 Docs Citations Cites/doc h-index hI-norm AWCRpA hm-index DIVA 2008-2010 FracP*

JONAS LÖWGREN 72 501 7,0 9 9 49,5 9

PIETER BEVELANDER 65 280 4,3 8 7 29,1 7 Artiklar i vetenskapliga tidskrifter 51,8

MAJA POVRZANOVIC FRYKMAN 63 77 1,2 5 5 8,4 5

ANNA LUNDBERG 39 24 0,6 3 2 3,5 2 Böcker 33,0

PER EHN 35 192 5,5 7 5 17,7 6

CARINA LISTERBORN 30 87 2,9 5 5 10,2 4,5 Kapitel i bok 23,5

ANNE SOFIE ROALD 30 217 7,2 6 5 21,8 5

TORBJÖRN FORSLID 29 10 0,3 2 2 1,3 2

PATRIK HALL 28 62 2,2 5 4 8,9 3,3 * Fraktionalierade andelar

MAGNUS NILSSON 27 9 0,3 2 2 2,2 2

PAULINE STOLTZ 26 33 1,3 3 2 4,5 1,8 Publikationspoäng (norska modellen)

ULRIKA SJÖBERG 26 58 2,2 3 3 6,2 2,8 Antal publiceringspoäng per forskare 1,68

MONIKA EDGREN 24 13 0,5 2 2 1,5 2 ANDEL NIVÅ 2 21%

MIKAEL SPÅNG 24 19 0,8 2 2 3,7 2 Referensvärden norsk modell (sv universitet)

LENA HALLDENIUS 22 39 1,8 5 5 6,2 5 Antal poäng per forskare inom ämnet [1.77 ]

OSCAR HEMER 22 48 2,2 4 3 6,1 3 ANDEL NIVÅ 2 [30%]

JOHAN BRÄNNMARK 20 74 3,7 4 4 8,4 3,3

CAROLINE WIGREN 20 117 5,9 3 3 12,8 2,3 hI-norm      2.34

MARGARETA POPOOLA 20 37 1,9 3 2 4,0 2,3 AWCRpA      4.62

CATARINA THORMARK 19 220 11,5 4 4 25,5 4

MIKAEL STIGENDAL 18 88 4,9 4 4 12,7 4 hI-norm          [2.36]

AWCRpA        [5.87]

obs! AV UTRYMMESSKÄL REDOVISAS EJ SAMTLIGA FORSKARE

Publikationsanalys

2011-12-21

Malmö högskola 2003-2009 (4/4) KS
KS

Publish or Perish PoP (Harzing's Index) 2003-2010

Referensvärden PoP 2003-2010

Forskartabell baserad på Publish or Perish 2003-2010

Tabellen visar bibliometriska indikatorer per forskare inom gruppen.  Dessa i grund och 

botten instabila och ej signifikanta värden har lagts med för att illustrera hur gruppens 

prestationer fördelar sig mellan  forskarna  i gruppen under den senaste sjuårsperioden. 

Indikatorerna förklaras i bilagan.

PUB-indikatorer innefattar fyra mått som baseras på två källor:                  1) 

databasen DIVA, 2) Google Scholar (harzings' index). Referensvärden 

[hakparentes] baseras på svenska universitet (DIVA) samt ett urval av svenska 

forskare (harzings').



 

Om percentiler

Antal publikationer (P) 31 Citeringsgrad (CPP) 2,20 Andel i top 1 % (TOP1%) 0,0%

Fraktionaliserat antal publikationer (Frac P) 15,7 Tidskriftsnormaliserad citeringsgrad (NCSj) 0,91 Andel i top 5 % (TOP5%) 1,0%

Fältjusterad produktion (FAP) (2006-2009) 38,1 Fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad (NJCS) 0,88 Andel i top 10 % (TOP10%) 8,0%

Produktivitet 0,40 Fältnormaliserad citeringsgrad (NCSf) 0,72 Andel i top 25 % (TOP25%) 9,8%

Fältstandardiserad citeringsgrad (SCSf) -0,04 Andel i top 50 % (TOP50%) 39,8%

Vitalitet 0,92

Antal anställda 2011 95

ACTA PAEDIATRICA 8,8% MALMO UNIV 45,9% LUND UNIV 7,8%

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION8,8% LUND UNIV 15,6% MALMO UNIV 4,6%

JOURNAL OF BIOLOGICAL EDUCATION 5,9% SWEDISH UNIV AGR SCI 10,4% SWEDISH UNIV AGR SCI 3,7%

ANNALS OF FOREST SCIENCE 5,9% UMEA UNIV 5,0% US FOREST SERV 2,6%

BIODIVERSITY AND CONSERVATION 5,9% BAVARIAN STATE INST FORESTRY 4,5% BAVARIAN FOREST INST 2,5%

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT5,9% LUND UNIV HOSP 4,0% GOTHENBURG UNIV 2,2%

RESTORATION ECOLOGY 2,9% STOCKHOLM UNIV 2,0% SCOTTISH CROP RES INST 2,2%

BIOSOCIETIES 2,9% ICELAND FOREST RES STN MOGILSA 1,5% LAVAL UNIV 2,0%

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OBESITY2,9% NOTTINGHAM TRENT UNIV 1,5% RADBOUD UNIV 2,0%

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE2,9% GOTHENBURG UNIV 1,5% UPPSALA UNIV 2,0%

NEW PHYTOLOGIST 2,9% UPPSALA UNIV 1,5% SLOVAK ACAD SCI 2,0%

CHILDRENS LITERATURE IN EDUCATION 2,9% LINKOPING UNIV 1,2% IOWA STATE UNIV 2,0%

SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH2,9% CTY BOARD JAMTLAND 1,0% HEBREW UNIV 2,0%

COMPUTERS & EDUCATION 2,9% SWEDISH FOREST AGCY 1,0% PHYTOPHTHORA RES & CONSULTANCY 2,0%

AMERICAN ANNALS OF THE DEAF 2,9% INRA 1,0% SAO PAULO UNIV 2,0%

Produktionsindikatorer (2003-2009) Citeringsindikatorer (2003-2009)

Tidskrifter (2003-2009) Samarbeten  (2003-2009)

Percentiler (2003-2009)

Citerande  (2003-2009)

Forskare 

(1/4) LS

2011-12-21

Malmö högskola 2003-2009
LS

Om indikatorerna Om citeringsindikatorer

Underlaget nedan avser publikationer (Articles, Letters, Proceedings 

papers och Reviews) som indexerats i SCI (Web of Science) under 

den aktuella perioden. Ej proceedings- databaserna. Fältjusterad prod 

med nordiska referensvärden.

Citeringar har räknats fram till och med 31 december 2010. 

Information om de olika normaliseringarna finns i bifogat 

informationsunderlag.Citeringar beräknas endast på ISI-tidskrifter.

Andel i top x % anger hur stor andel av gruppens artiklar som hör till 

de 50, 25, 10, 5 och 1 % högst citerade artiklarna inom respektive 

tidsskriftsklass.



Interna publiceringssamarbeten saknas

2011-12-21

Malmö högskola 2003-2009 (2/4) LS

Publikationsprofil Samarbeten (interna inom gruppen)

Bilden visar  gruppens artiklar (noder) och deras relationer baserat på bibliografisk koppling 

(gemensamma referenser). Mest frekventa keywords visas för varje kluster av artiklar. Röda cirklar 

markerar hög citeringsgrad. Röda linjer (edges) markerar hög vitalitet.



Papers 2003-2009   Citeringar 2003-2010 P Frac P CPP NCSj NJCS NCSf

KERSTIN SONESSON 8 1,9 5,70 1,28 0,77 0,99

ANDERS JAKOBSSON 4 1,8 0,27 0,17 1,69 0,34

BARBRO BRUCE 3 0,7 6,09 0,76 0,79 0,59

MARGARETA EKBORG 3 3,0 1,67 1,27 0,59 0,44

INGEGERD ERICSSON 3 2,2 0,08 0,03 0,65 0,02

PER ELIASSON 2 0,5 5,90 1,37 0,89 1,21

MALIN IDELAND 2 1,5 2,00 1,99 1,08 2,74

PER HILLBUR 1 0,3 3,00 0,39 1,32 0,52

GITTE MALM 1 1,0 1,00 1,33 0,57 0,77

JESPER SJÖSTRÖM 1 1,0 1,00 1,00 0,52 0,52

BJÖRN SUNDMARK 1 1,0 0,00 0,00 0,96 0,00

ANNA-LENA TVINGSTEDT 1 0,3 7,00 1,99 0,55 1,09

ULF ZANDER 1 0,5 0,00 0,00 0,42 0,00

31 15,7 2,18 0,91 0,88 0,72

CiteringsprofilForskartabell

Tabellen visar bibliometriska indikatorer per forskare inom gruppen.  Dessa i grund och 

botten instabila och ej signifikanta värden har lagts med för att illustrera hur gruppens 

prestationer fördelar sig mellan  forskarna  i gruppen under den senaste tioårsperioden. 

Indikatorerna förklaras i bilagan.

2011-12-21

Malmö högskola 2003-2009 (3/4) LS
LS Stapeldigrammet visar antal artiklar per år och linjediagrammet visar 

den relativa citeringsgraden (NCSf) över tid under perioden.

Diagrammet nederst visar hur gruppens artiklar (staplar) 

fördelar sig över citeringsklasser. Till vänster artiklar med få 

citeringar och  till höger artiklar med hög citeringsgrad. Som 

jämförelse finns artiklar från svenska universitet i linjen.



2003-2010 Docs Citations Cites/doc h-index hI-norm AWCRpA hm-index DIVA 2008-2010 FracP*

TINE WEDEGE 91 289 3,2 9 7 34,8 8,1

MATS GREIFF 62 31 0,5 2 2 4,5 1,5 Artiklar i vetenskapliga tidskrifter 73,7

ULF ZANDER 55 141 2,6 6 5 12,9 4,5

CLAES MALMBERG 54 86 1,6 5 3 9,9 3,4 Böcker 22,5

INGEGERD ERICSSON 53 286 5,4 5 5 39,9 5

FEIWEL KUPFERBERG 49 90 1,8 5 4 11,4 4,2 Kapitel i bok 21,2

MALIN IDELAND 49 64 1,3 5 4 9,9 4,8

SUSANNA HEDENBORG 45 63 1,4 4 4 7,3 3,3

TOMAS PETERSON 37 60 1,6 4 4 9,0 4 * Fraktionalierade andelar

PER ELIASSON 36 33 0,9 3 3 5,6 2,5

ROGER JOHANSSON 36 30 0,8 2 2 2,7 2 Publikationspoäng (norska modellen)

BO CARLSSON 32 15 0,5 2 2 1,7 1,5 Antal publiceringspoäng per forskare 1,54

ANN-CHRISTINE VALLBERG ROTH 31 232 7,5 6 5 30,0 5 ANDEL NIVÅ 2 10%

INGEGERD TALLBERG-BROMAN 30 295 9,8 6 6 28,5 4,3 Referensvärden norsk modell (sv universitet)

MARGARETA EKBORG 30 129 4,3 7 5 15,5 5,8 Antal poäng per forskare inom ämnet [1.58 ]

PER-ESKIL PERSSON 30 76 2,5 5 5 15,1 5 ANDEL NIVÅ 2 [30%]

SVEN PERSSON 29 57 2,0 3 3 4,9 2,7

KERSTIN SONESSON 29 129 4,5 8 4 6,4 3,2 hI-norm      2,43

TAMSIN MEANEY 29 99 3,4 5 5 11,5 5 AWCRpA      6,07

NANNY HARTSMAR 27 46 1,7 2 2 5,3 2

BJÖRN SUNDMARK 26 3 0,1 1 1 0,8 1 hI-norm          [2.45]

AWCRpA        [5.95]

obs! AV UTRYMMESSKÄL REDOVISAS EJ SAMTLIGA FORSKARE

Publikationsanalys

Publish or Perish PoP (Harzing's Index) 2003-2010

Referensvärden PoP 2003-2010

Forskartabell baserad på Publish or Perish 2003-2010

Tabellen visar bibliometriska indikatorer per forskare inom gruppen.  Dessa i grund och 

botten instabila och ej signifikanta värden har lagts med för att illustrera hur gruppens 

prestationer fördelar sig mellan  forskarna  i gruppen under den senaste sjuårsperioden. 

Indikatorerna förklaras i bilagan.

PUB-indikatorer innefattar fyra mått som baseras på två källor:                  1) 

databasen DIVA, 2) Google Scholar (Harzing's index). Referensvärden 

[hakparentes] baseras på svenska universitet (DIVA) samt ett urval av svenska 

forskare (Harzing's).

2011-12-21

Malmö högskola 2003-2009 (4/4) LS
LS PUB-indikatorer DIVA och Publish or Perish



 

Om percentiler

Antal publikationer (P) 325 Citeringsgrad (CPP) 7,30 Andel i top 1 % (TOP1%) 1,6%

Fraktionaliserat antal publikationer (Frac P) 107,3 Tidskriftsnormaliserad citeringsgrad (NCSj) 1,05 Andel i top 5 % (TOP5%) 4,9%

Fältjusterad produktion (FAP) (2006-2009) 55,6 Fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad (NJCS) 0,84 Andel i top 10 % (TOP10%) 9,1%

Produktivitet 1,36 Fältnormaliserad citeringsgrad (NCSf) 0,97 Andel i top 25 % (TOP25%) 21,7%

Fältstandardiserad citeringsgrad (SCSf) -0,03 Andel i top 50 % (TOP50%) 50,2%

Vitalitet 0,94

Antal anställda 2011 41

SWEDISH DENTAL JOURNAL 12,8% MALMO UNIV 40,5% MALMO UNIV 4,9%

ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 8,4% GOTHENBURG UNIV 9,4% GOTHENBURG UNIV 4,8%

JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 6,3% OSLO UNIV 3,4% WASHINGTON UNIV 1,3%

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION 5,0% UPPSALA UNIV 2,9% CATHOLIC UNIV LOUVAIN 1,2%

ANGLE ORTHODONTIST 4,5% LUND UNIV HOSP 2,6% SAO PAULO UNIV 1,0%

CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH4,5% LUND UNIV 2,0% BERN UNIV 1,0%

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS3,7% KAROLINSKA INST 1,6% ZURICH UNIV 0,9%

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS2,6% LINKOPING UNIV 1,6% AARHUS UNIV 0,9%

COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY2,1% LINKOPING UNIV HOSP 1,5% TORONTO UNIV 0,9%

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY 2,1% OREBRO UNIV HOSP 1,3% OSLO UNIV 0,8%

CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH 1,8% PUBL DENT HLTH SERV 1,2% CALIF LOS ANGELES UNIV 0,8%

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY1,8% INST POSTGRAD DENT EDUC 1,1% UMEA UNIV 0,7%

EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION 1,8% WASHINGTON UNIV 1,0% BRITISH COLUMBIA UNIV 0,7%

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS1,6% AARHUS UNIV 1,0% ESTADUAL CAMPINAS UNIV 0,7%

BIOFOULING 1,6% MANCHESTER UNIV 0,8% LEIPZIG UNIV 0,7%

Om indikatorerna Om citeringsindikatorer

Underlaget nedan avser publikationer (Articles, Letters, Proceedings 

papers och Reviews) som indexerats i SCI (Web of Science) under 

den aktuella perioden. Ej proceedings- databaserna. Fältjusterad prod 

med nordiska referensvärden.

Citeringar har räknats fram till och med 31 december 2010. 

Information om de olika normaliseringarna finns i bifogat 

informationsunderlag.Citeringar beräknas endast på ISI-tidskrifter.

Andel i top x % anger hur stor andel av gruppens artiklar som hör till 

de 50, 25, 10, 5 och 1 % högst citerade artiklarna inom respektive 

tidsskriftsklass.

(1/4) OD

2011-12-15

Malmö högskola 2003-2009
OD

Produktionsindikatorer (2003-2009) Citeringsindikatorer (2003-2009)

Tidskrifter (2003-2009) Samarbeten  (2003-2009)

Percentiler (2003-2009)

Citerande  (2003-2009)

Forskare 



n.a.

Publikationsprofil Samarbeten (interna inom gruppen)

Bilden visar  gruppens artiklar (noder) och deras relationer baserat på bibliografisk 

koppling (gemensamma referenser). Mest frekventa keywords visas för varje kluster av 

artiklar. Röda cirklar markerar hög citeringsgrad. Röda linjer (edges) markerar hög vitalitet.

2011-12-15

Malmö högskola 2003-2009 (2/4) OD



Papers 2003-2009   Citeringar 2003-2010 P Frac P CPP NCSj NJCS NCSf

BJÖRN SÖDERFELDT 53 13,8 5,28 0,74 0,76 0,59

ANN WENNERBERG 50 11,7 19,75 1,51 1,36 2,31

THOMAS LIST 28 7,6 8,39 1,48 0,86 1,32

LARS BONDEMARK 23 8,3 4,40 0,74 0,64 0,47

CHRISTINA LINDH 21 3,3 7,72 1,40 1,04 1,50

MARIA NILNER 21 6,5 3,71 0,91 0,70 0,64

BJÖRN AXTELIUS 18 4,4 3,90 0,68 0,63 0,47

ÅKE TEGELBERG 15 4,0 5,60 1,09 0,79 0,81

LISELOTT LINDH 14 4,1 6,50 0,66 1,10 0,74

MADELEINE ROHLIN 14 3,1 5,65 0,71 0,81 0,58

EWA CARIN EKBERG 12 3,6 6,25 1,31 0,77 1,01

GUNNEL SVENSÄTER 12 3,6 7,12 0,69 0,70 0,72

TORE BJØRNLAND 11 3,3 6,65 1,15 0,68 0,78

PER VULT VON STEYERN 10 2,7 15,46 3,15 0,67 2,12

DAN ERICSON 9 2,6 4,41 0,92 0,90 0,69

KERSTIN KNUTSSON 8 1,8 1,86 0,54 0,71 0,33

GUNNAR WARFVINGE 8 2,6 4,79 0,89 0,57 0,57

HENRIK JANSSON 7 2,0 6,73 1,00 0,89 0,93

JULIA DAVIES 6 1,1 11,64 0,93 0,67 0,95

ANNE MØYSTAD 6 1,7 4,65 1,07 0,80 0,85

OBS! visar forskare med minst 6 artiklar 325 107,3 7,27 1,05 0,84 0,97

Citeringsprofil

Tabellen visar bibliometriska indikatorer per forskare inom gruppen.  Dessa i grund och 

botten instabila och ej signifikanta värden har lagts med för att illustrera hur gruppens 

prestationer fördelar sig mellan  forskarna  i gruppen under den senaste sjuårsperioden. 

Indikatorerna förklaras i bilagan.

0 2011-12-15

Malmö högskola 2003-2009 (3/4) OD
OD Stapeldigrammet visar antal artiklar per år och linjediagrammet visar 

den relativa citeringsgraden (NCSf) över tid under perioden.

Diagrammet nederst visar hur gruppens artiklar (staplar) 

fördelar sig över citeringsklasser. Till vänster artiklar med få 

citeringar och  till höger artiklar med hög citeringsgrad. Som 

jämförelse finns artiklar från svenska universitet i linjen.

Bilden visar  gruppens artiklar (noder) och deras relationer baserat på bibliografisk 

koppling (gemensamma referenser). Mest frekventa keywords visas för varje kluster av 

artiklar. Röda cirklar markerar hög citeringsgrad. Röda linjer (edges) markerar hög vitalitet.

Forskartabell



OBS! DIVA och PoP beräknas ej för OD 

2003-2010 Docs Citations Cites/doc h-index hI-norm AWCRpA hm-index DIVA 2008-2010 FracP*

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Böcker

Kapitel i bok

* Fraktionalierade andelar

Publikationspoäng (norska modellen)

Antal publiceringspoäng per forskare

ANDEL NIVÅ 2

Referensvärden norsk modell (sv universitet)

Antal poäng per forskare inom ämnet

ANDEL NIVÅ 2

hI-norm      

AWCRpA      

hI-norm         

AWCRpA       

Publikationsanalys

Publish or Perish PoP (Harzing's Index) 2003-2010

Referensvärden PoP 2003-2010

Forskartabell baserat på Publish or Perish 2003-2010

Tabellen visar bibliometriska indikatorer per forskare inom gruppen.  Dessa i grund och 

botten instabila och ej signifikanta värden har lagts med för att illustrera hur gruppens 

prestationer fördelar sig mellan  forskarna  i gruppen under den senaste sjuårsperioden. 

Indikatorerna förklaras i bilagan.

PUB-indikatorer innefattar fyra mått som baseras på två källor:                  1) 

databasen DIVA, 2) Google Scholar (harzings' index). Referensvärden 

[hakparentes] baseras på svenska universitet (DIVA) samt ett urval av svenska 

forskare (harzings').

2011-12-15

Malmö högskola 2003-2009 (4/4)OD
OD PUB-indikatorer DIVA och Publish or Perish



 

Om percentiler

Antal publikationer (P) 94 Citeringsgrad (CPP) 4,90 Andel i top 1 % (TOP1%) 0,9%

Fraktionaliserat antal publikationer (Frac P) 28,4 Tidskriftsnormaliserad citeringsgrad (NCSj) 1,03 Andel i top 5 % (TOP5%) 3,2%

Fältjusterad produktion (FAP) (2006-2009) 13,8 Fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad (NJCS) 0,96 Andel i top 10 % (TOP10%) 8,6%

Produktivitet 0,63 Fältnormaliserad citeringsgrad (NCSf) 1,00 Andel i top 25 % (TOP25%) 36,1%

Fältstandardiserad citeringsgrad (SCSf) -0,04 Andel i top 50 % (TOP50%) 36,9%

Vitalitet 0,94

Antal anställda 22

PHYSICAL REVIEW C 12,4% MALMO UNIV 23,7% LUND UNIV 7,9%

JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS9,9% LUND UNIV 21,6% MALMO UNIV 2,4%

LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 7,4% BLEKINGE INST TECHNOL 11,6% NATL INST STAND & TECHNOL 1,6%

PHYSICAL REVIEW LETTERS 5,0% KEELE UNIV 2,0% IST NAZL FIS NUCL 1,6%

PHYSICAL REVIEW A 4,1% WASHINGTON UNIV 1,9% BERN UNIV 1,5%

COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 3,3% ARGONNE NATL LAB 1,8% ARGONNE NATL LAB 1,4%

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A 3,3% VANDERBILT UNIV 1,7% CHINESE ACAD SCI 1,3%

ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 2,5% FREE UNIV BRUSSELS 1,5% ACAD SCI CZECH REPUBLIC 1,2%

LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2,5% IST NAZL FIS NUCL 1,5% BROWN UNIV 1,0%

REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 2,5% ABERYSTWYTH UNIV 1,2% GSI DARMSTADT 1,0%

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES2,5% JAGIELLONIAN UNIV 1,2% HELSINKI UNIV 1,0%

ADVANCES IN SPACE RESEARCH 1,7% OAK RIDGE NATL LAB 1,1% VANDERBILT UNIV 1,0%

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING 1,7% NW NORMAL UNIV CHINA 1,1% WARSAW UNIV 1,0%

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS1,7% SALERNO UNIV 1,1% MICHIGAN STATE UNIV 0,9%

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 1,7% HELSINKI UNIV 0,9% ARIZONA UNIV 0,9%

Om indikatorerna Om citeringsindikatorer

Underlaget nedan avser publikationer (Articles, Letters, Proceedings 

papers och Reviews) som indexerats i SCI (Web of Science) under 

den aktuella perioden. Ej proceedings- databaserna. Fältjusterad prod 

med nordiska referensvärden.

Citeringar har räknats fram till och med 31 december 2010. 

Information om de olika normaliseringarna finns i bifogat 

informationsunderlag.Citeringar beräknas endast på ISI-tidskrifter.

Andel i top x % anger hur stor andel av gruppens artiklar som hör till 

de 50, 25, 10, 5 och 1 % högst citerade artiklarna inom respektive 

tidsskriftsklass.

(1/4) TS

2011-12-15

Malmö högskola 2003-2009
TS

Produktionsindikatorer (2003-2009) Citeringsindikatorer (2003-2009)

Tidskrifter (2003-2009) Samarbeten  (2003-2009)

Percentiler (2003-2009)

Citerande  (2003-2009)

Forskare 



Publikationsprofil Samarbeten (interna inom gruppen)

Bilden visar  gruppens artiklar (noder) och deras relationer baserat på bibliografisk koppling (gemensamma 

referenser). Mest frekventa keywords visas för varje kluster av artiklar. Röda cirklar markerar hög citeringsgrad. Röda 

linjer (edges) markerar hög vitalitet.

2011-12-15

Malmö högskola 2003-2009 (2/4) TS



2003-2008 P Frac P CPP NCSj NJCS NCSf

JÖRGEN EKMAN 29 2,3 5,89 0,65 1,27 0,70

PER JÖNSSON 28 7,6 11,77 2,02 0,99 1,92

PAUL DAVIDSSON 10 4,3 1,01 0,65 0,62 0,48

JAN PERSSON 7 2,7 4,47 1,67 1,39 1,73

CHRISTINA BJERKÉN 6 3,3 3,65 0,53 1,19 0,64

MIA PERSSON 5 1,4 0,38 0,32 1,04 0,46

BENGT NILSSON 5 2,3 0,57 0,64 0,98 0,60

ALEXEI IANTCHENKO 3 2,5 0,40 0,18 0,45 0,03

LIU-YING WEI 2 0,8 4,00 0,75 1,02 1,41

LENNART KARLSSON 2 0,2 3,68 1,34 0,63 0,85

ANNA TOLLSTEN 1 0,5 0,00 0,00 0,88 0,00

ANDREAS JACOBSSON 1 0,3 0,00 0,00 0,67 0,00

STEFAN GUSTAFSSON 1 0,3 6,00 1,14 0,48 0,54

94 28,4 4,89 1,03 0,96 1,00

Citeringsprofil

Tabellen visar bibliometriska indikatorer per forskare inom gruppen.  Dessa i grund och 

botten instabila och ej signifikanta värden har lagts med för att illustrera hur 

gruppens prestationer fördelar sig mellan  forskarna  i gruppen under den senaste 

tioårsperioden. Indikatorerna förklaras i bilagan.

2011-12-15

Malmö högskola 2003-2009 (3/4) TS
TS Stapeldigrammet visar antal artiklar per år och linjediagrammet visar 

den relativa citeringsgraden (NCSf) över tid under perioden.

Diagrammet nederst visar hur gruppens artiklar (staplar) 

fördelar sig över citeringsklasser. Till vänster artiklar med få 

citeringar och  till höger artiklar med hög citeringsgrad. Som 

jämförelse finns artiklar från svenska universitet i linjen.

Forskartabell



2003-2010 Docs Citations Cites/doc h-index hI-norm AWCRpA hm-index DIVA 2008-2010 FracP*

PAUL DAVIDSSON 106 1268 12,0 14 8 78,6 9,5

PER JÖNSSON 55 572 10,4 9 7 33,8 4,8 Artiklar i vetenskapliga tidskrifter n.a

PERSSON, JA 40 252 6,3 8 4 20,3 5,8

CHRISTINA BJERKÉN l 36 69 1,9 4 3 6,0 2,8 Böcker n.a

JÖRGEN EKMAN 33 294 8,9 9 4 9,4 3,9

ANDREAS JACOBSSON 24 119 5,0 6 4 7,8 3,3 Kapitel i bok n.a

NILSSON, BJ 20 43 2,2 4 2 1,6 1,8

ALEXEI IANTCHENKO 18 80 4,4 3 3 5,0 2,2

LIU-YING WEI 16 69 4,3 2 1 8,1 1,3 * Fraktionalierade andelar

ASTA CEPAITE 4 3 0,8 1 1 0,5 1

PERSSON, MIA 4 22 5,5 3 2 3,8 1,5 Publikationspoäng (norska modellen)

GION KOCH SVEDBERG 2 8 4,0 1 1 0,5 0,3 Antal publiceringspoäng per forskare n.a

IVAN KRUZELA 2 8 4,0 2 1 0,3 0,7 ANDEL NIVÅ 2 n.a

ANNA TOLLSTEN 1 0 0 0 0 0 0 Referensvärden norsk modell (sv universitet)

GÖRAN HAGERT 1 0 0 0 0 0 0 Antal poäng per forskare inom ämnet n.a

LARS-ÅKE TRUEDSSON 0 0 0 0 0 0 0 ANDEL NIVÅ 2 n.a

3 11,0 hI-norm      3.0

AWCRpA      11,0

hI-norm          [4.1]

OBS! Referensvärden baseras här på området "Informationsteknologi". AWCRpA        [14.4]

Publikationsanalys

Referensvärden PoP 2003-2010

Forskartabell baserat på Publish or Perish 2003-2010

Tabellen visar bibliometriska indikatorer per forskare inom gruppen.  Dessa i grund och 

botten instabila och ej signifikanta värden har lagts med för att illustrera hur gruppens 

prestationer fördelar sig mellan  forskarna  i gruppen under den senaste sjuårsperioden. 

Indikatorerna förklaras i bilagan.

PUB-indikatorer innefattar fyra mått som baseras på två källor:                  1) 

databasen DIVA, 2) Google Scholar (Harzing's index). Referensvärden 

[hakparentes] baseras på svenska universitet (DIVA) samt ett urval av svenska 

forskare (Harzing's).

Malmö högskola 2003-2009 (4/4) TS

2011-12-15

LUT PUB-indikatorer DIVA och Publish or Perish

Publish or Perish PoP (Harzing's Index) 2003-2010
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