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Ändringar i version 2.0 
Till version 2.0 av föreliggande rapport uppdaterades samtliga data efter en begäran från uppdragsgivaren om att omfördela 

vissa forskare mellan några kunskapsmiljöer. De forskningsämnen som detta gällde var främst ämnen kopplade till didaktik, 

samt att forskningsämnet fysik har lagts till i kunskapsmiljön Tekniska system för byggd miljö. 

Ändringar i version 2.1 

Till version 2.1 har inga nya beräkningar genomförts. Rapporten har uppdaterats och korrigerats efter påvisade felaktigheter. 

De saker som kan påverka tolkningen av rapporten är följande: 

 I tabell 3 har måtten WoS coverage och Scopus coverage kompletterats med en decimal. 

 Tabell 4 är vissa värden korrigerade baserat på beräkningar till version 2.0 av rapporten. 

 I tabell 4 har värdet för antal konferensbidrag (övrigt vetenskapligt) indexerade i Scopus och gällande 

kunskapsmiljön Hållbar verksamhetsutveckling korrigerats från 2 till 0, vilket ger en total på 118 istället för 120. 

 I tabell 5 har måtten WoS coverage och Scopus coverage kompletterats med en decimal. 

 I tabell 6 har andelen nollciterade publikationer kompletterats med en decimal. 

 I tabell 7 har andelen nollciterade publikationer kompletterats med en decimal. 

 I tabell 8 har antalet konferensbidrag för kunskapsmiljön Tekniska system för byggd miljö korrigerats från 75 till 

76 indexerade i Web of Science (WoS) samt från 138 till 139 indexerade i Scopus. Det genomsnittliga antalet 

citeringar i Scopus för kunskapsmiljön Arbete, miljö och hälsa har korrigerats från 10,7 till 10,8. 

 I tabell 9 har antalet artiklar (P) korrigerats enligt följande: från 355 till 295 för år 2011-2013, från 460 till 324 för 

år 2012-2014, från 446 till 357 för år 2013-2015. Vidare har samtliga fältnormerade citeringsmått (cf) korrigerats 

till två decimaler. För åren 2010-2012 har andelen publikationer för Top25% exkl. självciteringar korrigerats från 

24,3 till 24,8. 

 I tabell 10 hade kunskapsmiljöerna Hälsa och psykosocial livsmiljö och Lärande livsmiljö bytt rad. Detta är nu 

korrigerat. 

 I tabell 11 har kolumnen med antal publikationer för Jtop20% ersatts av en kolumn som redovisar antal artiklar på 

vilka värden för cf, Jcf samt andelen Jtop20% är beräknade. Värdet Jcf för forskningsämnet biologi har korrigerats 

från 1,16 till 1,19. 

 I figur 11 och 12 har uttrycket ”den del” ersatts av ”det antal” för att bättre motsvara det som visas i diagrammet. 

 I kapitel 5 har antalet artiklar indexerade i Web of Science för kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer korrigerats från 

35 publikationer till 22 publikationer. 

 Figur 15-16 samt i tabell 14 har korrigerats för att bättre motsvara den vetenskapliga publiceringen vid Högskolan 

genom att endast omfatta refereegranskade, övrigt vetenskapliga och publicerade verk. Siffrorna omfattar inte 

avhandlingar, rapporter, bokrecensioner, manuskript eller övriga publikationer. 

 I bilaga 1 tabell 18 har värdet genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad i WoS (inkl. / exkl. självciteringar) 

korrigerats från 1,4 / 0,9 till 1,21 / 0,89. 

 I bilaga 2 tabell 21 har värdet genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad i WoS (inkl. / exkl. självciteringar) 

korrigerats från 0,9 / 0,7 till 0,89 / 0,85. 

 I bilaga 2 tabell 21 har värdet antal publikationer i Scopus, totalt korrigerats från 709 till 682. 

 I bilaga 3 tabell 24 har värdet antalet citeringar i WoS, totalt korrigerats från 604 till 591. 

 I bilaga 3 tabell 24 har värdet genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad i WoS (inkl. / exkl. självciteringar) 

korrigerats från 0,7 / 0,7 till 0,82 / 0,77. 

 I bilaga 3 tabell 24 har antalet publikationer som antalet citeringar och andelen publikationer med minst en citering 

i Scopus beräknas på korrigerats från N=146 till N=145. 

 I bilaga 3 tabell 24 har värdet andelen publikationer med minst en citering i Scopus (N=146) korrigerats från 74,7 

% till 74,5 %. 

 I bilaga 4 tabell 27 har värdet genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad i WoS (inkl. / exkl. självciteringar) 

korrigerats från 1,2 / 1,3 till 1,05 / 1,12. 

 I bilaga 5 tabell 30 har antalet publikationer som antalet citeringar och andelen publikationer med minst en citering 

i Scopus beräknas på korrigerats från N=337 till N=336. 

 I bilaga 5 tabell 30 har värdet andelen publikationer med minst en citering i Scopus (N=336) korrigerats från 71,2 

% till 71,4 %. 

 I bilaga 6 tabell 33 har värdet genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad i WoS (inkl. / exkl. självciteringar) 

korrigerats från 0,8 / 0,7 till 0,87 / 0,73. 

 

Vidare har vissa korrigeringar i den löpande texten, i tabell- och figurrubriker samt i noter gjorts för att förtydliga varifrån 

dataunderlag är hämtade, samt vilka som sammanställt och bearbetat data. Utöver detta har ett antal felstavningar och 

språkfel korrigerats. Ingen av dessa förändringar påverkar tolkningen av rapporten. 
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1. Inledning 

I samband med arbetet att utforma de nya kunskapsmiljöerna vid Högskolan i Gävle fick 

biblioteket i uppdrag att ta fram statistik och bibliometriska mått för publiceringen vid 

Högskolan. Syftet med uppdraget var att ta fram data som grund för framtida 

utvärderingar och uppföljningar av verksamheten utifrån dessa kunskapsmiljöer. 

Följande rapport innehåller statistik avseende publiceringen vid Högskolan i Gävle, 

citeringsanalyser samt analys av samförfattande. Statistiken presenteras för hela 

Högskolan, för respektive kunskapsmiljöer samt för forskningsämnet biologi.
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2. Data, metoder och upplägg 

Analysenheter 

De organisatoriska enheter som har analyserats är lärosätesnivå, kunskapsmiljö (KM) 

samt forskningsämne. Med lärosätesnivå avses Högskolan i Gävle som helhet. Med 

kunskapsmiljö avses de förslag som tagits fram med utgångspunkt i Plattform för strategi 

2020 (HIG-STYR 2016/14). Med forskningsämne avses motsvarande kostnadsställe. 

Datainsamling och bearbetning 

De bibliometriska mått som redovisas i denna rapport är baserade på publikationer 

registrerade i Högskolan i Gävles publikationsdatabas DiVA och publicerade under åren 

2010-2016. Statistiken omfattar endast publikationer som är affilierade till Högskolan i 

Gävle. Således omfattas inte publikationer som författats av en forskare innan hen 

anställdes vid Högskolan och sådana som inte har korrekt affiliering till Högskolan i 

Gävle. Uttag av dataunderlag har gjorts i mars 2017. Förändringar som har skett i DiVA 

efter uttaget speglas inte i rapporten. En Excel-fil bifogas med de publikationer som ingår 

i analysen för respektive kunskapsmiljö samt forskningsämnet biologi. 

De fältnormaliserade citeringsdata är framtagna av Kungliga Tekniska Högskolans 

biblioteks bibliometrigrupp. Dessa data är baserade på den delmängd publikationer i 

DiVA som är indexerade i Thomson Reuters citeringsdatabaser som ingår i Web of 

Science (WoS)  och omfattar åren 2010-2015. Sammanställning och bearbetning av dessa 

data för presentation i denna rapport har genomförts vid biblioteket vid Högskolan i 

Gävle. 

Indikatorer 

Följande indikatorer (se tabell 1 för definitioner) redovisas: 

 Antal publikationer i DiVA och täckningsgrad i Web of Science respektive Scopus. 

 Antal publikationer och citeringar i Web of Science respektive Scopus. 

 Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad för publikationer indexerade i Web of 

Science. 

 Antal/andel publikationer bland de 10 respektive 25 procent mest citerade inom fältet 

(Top10%, Top25%) bland publikationer indexerade i Web of Science. 

 Genomsnittlig fältnormerad tidskriftsimpact för publikationer indexerade i Web of 

Science. 

 Andel/antal artiklar med internationell författarkrets. 

 Andel/antal artiklar med nationell författarkrets. 

 Andel/antal artiklar med lokal författarkrets. 

 Antal publikationer med person affilierad till Högskolan i Gävle som förste-

författare. 

 Antal/andel noll-citerade publikationer indexerade i Web of Science och Scopus. 

 Redovisning av publikationskanaler enligt den så kallade Norska listan samt poäng 

per publikation och kunskapsmiljö enligt den norska modellen. 
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Norska modellen 

Den norska modellen är ett system för medelstilldelning för lärosäten i Norge, där 

publikationer viktas utifrån deras publikationskanal (tidskrift, serie eller förlag). 

Detaljerad information om systemet och kriterier för godkända publikationskanaler 

återfinns på https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside. Där finns även de kanaler 

som är bedömda tillgängliga.  

Publiceringskanaler som är godkända enligt den norska modellen är indelade i två nivåer. 

I nivå 1 ingår publikationskanaler som räknas som vetenskapliga. I nivå 2 ingår de 20% 

mest ledande och prestigefyllda publikationskanalerna inom ett forskningsfält. Vilka 

kanaler som räknas till nivå 2 bestäms av ett ämnesråd bestående av norska forskare inom 

forskningsområdet.  

Publikationstyper som räknas med i den norska modellen är tidskriftsartiklar 

(originalartiklar och forskningsöversikter), monografier, bokkapitel och konferensbidag. 

Publikationer i godkända publikationskanaler tilldelas poäng utifrån publikationstyp och 

nivå (tabell 2). 

Tabell 2 Poäng per publikationstyp och nivå i norska modellen samt motsvarande publikationstyper 

i DiVA 

Publikationstyp Nivå 1, poäng Nivå 2, poäng Publikationstyp i DiVA 

Artikel i periodika eller serie 1 3 

Artikel i tidskrift 
Artikel, forskningsöversikt 
Konferensbidrag publicerad i 
serie 

Kapitel i bok 0,7 1 Kapitel i bok 

Monografi 5 8 Bok 

Avgränsningar och begränsningar 

De beräkningar och mått som presenteras i denna rapport är baserade på tidsperioden 

2010-2016. Undantaget är citeringsanalyserna (kapitel 5) som, för att kunna få ett rimligt 

citeringsfönster, gjorts för tidsperioden 2010-2015. 

Det råder skillnader i täckningsgraden (se vidare i kapitel 3) hos olika bibliografiska 

databaser. Web of Science har till exempel en sämre täckning av tidskrifter från 

disciplinerna humaniora och samhällsvetenskap, men anses ha hög kvalitet på de 

bibliografiska poster som är indexerade. Databasen Scopus har däremot en bredare 

täckning men anses bland bibliometriker ha en lägre kvalitet på sina bibliografiska poster. 

En annan skillnad mellan dessa två databaser är att Web of Science endast indexerar 

poster där en publikation är publicerad, det vill säga har uppgifter om volym, nummer 

och sidangivelse. I Scopus indexeras även artiklar som är epub-ahead-of-print samt in- 

press, det vill säga finns tillgängligt elektroniskt men har ännu inte fått uppgifter om 

volym, nummer eller sidor. Vidare indexerar de även artiklar som är in press. I Scopus 

finns en viss eftersläpning som påverkar uttag av data särskilt vad gäller publiceringsår. 

Ytterligare en brist som kan förekomma i databaserna är att inte alla affilieringar är 

medtagna eller är bristfälliga, vilket också försvårar uttag av data kopplat till ett visst 

lärosäte. 
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Tabell 1 Översikt över bibliometriska indikatorer 

Indikatornamn Beskrivning 

WoS coverage Andelen publikationer indexerade i Web of Science 

Scopus coverage Andelen publikationer indexerade i Scopus 

Ctot Totala antalet citeringar 

Count of citations (C) Antal citeringar 

cf 

Genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad. Denna 
indikator normaliserar för variationer i citeringsmönstret 
mellan olika ämnesområden. Varje publikation jämförs 
med en referensgrupp av publikationer, d.v.s. publikationer 
inom samma Web of Science-(ämnes)kategori, publicerad 
samma år och av samma publikationstyp (artikel eller 
översiktsartikel). Detta görs genom att antalet citeringar för 
varje publikation divideras med det genomsnittliga antalet 
citeringar för publikationens referensgrupp, vilket resulterar 
i en normaliserad citeringsgrad. Värdet på indikatorn 
uttrycker det fältnormaliserade genomsnittliga 
citeringsvärdet för publikationer kopplade till en given 
enhet. Utifrån definitionen av cf följer att det genomsnittliga 
fältnormerade citeringsvärdet för alla poster (publikationer) 
i Web of Science är 1. Ett citeringsvärde över 1 indikerar 
att den analyserade enhetens publikationer är citerade 
över världsgenomsnittet, t.ex. innebär ett citeringsvärde på 
1,2 att publikationerna citerats 20 procent över 
världsgenomsnittet. 

TopX% (X=10, 25) (redovisas både som antal och 
andel) 

Antalet/andelen publikationer av de x procent mest 
citerade. Referensgruppen är densamma som för 
indikatorn fältnormerad citeringsgrad. En publikation kan 
delvis höra till de x procent mest citerade publikationerna 
om flera publikationer har samma citeringsvärde som 
gränsen för percentilen eller om publikationen har 
klassificerats inom flera olika fält med olika 
percentilgränser. 

Jcf 

Genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad för tidskrifter 
och seriella resurser. Denna indikator visar den 
vetenskapliga synligheten för de tidskrifter i vilka enheten 
har publicerat sig, baserat på hur ofta artiklar har citerats i 
den givna tidskriften. Det beräknas som en genomsnittlig 
fältnormaliserad citeringsgrad för de tidskrifter i vilka den 
analyserade enheten har publicerat sig i. Om en enhet har 
publicerat flera artiklar i samma tidskrift, beräknas 
tidskriftens citeringsgrad en gång för respektive artikel. 
Denna tidskriftsindikator är normaliserad för skillnader på 
samma sätt som den fältnormaliserade citeringsgraden 
(cf). För en publikation publicerad år x, baseras värdet för 
tidskriften på åren x-1 till x-5. 

Jtop20% (uttryckt som andel) 

Antalet/andelen av publikationer som har publicerats i 
tidskrifter som är bland de 20 procent mest citerade. 
Samma referensgrupp som för genomsnittlig 
fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad (jcf). Tidskrifterna i 
top20-kategorin publicerar 20 procent av publikationerna 
inom referensgruppen. En tidskrift kan delvis tillhöra de 20 
procent mest citerade om den sträcker sig över 
percentilgränsen eller om den har klassificerats inom flera 
ämneskategorier i Web of Science med olika 
percentilgränser.  

Internationell författarkrets 

Denna indikator anger om publikationen har blivit 
samförfattad mellan två eller fler länder. Indikatorn kan ha 
värdet 0 (ej internationellt samförfattad) eller 1 
(internationellt samförfattad). 

Nationell författarkrets 

Denna indikator anger om publikationen har enbart 
svenska affilieringar, med minst en affiliering som inte 
tillhör Högskolan i Gävle. Indikatorn kan ha värdet 0 (ej 
nationellt samförfattad) eller 1 (nationellt samförfattad). 

Lokal författarkrets 

Denna indikator anger om alla författare till publikationen 
är endast affilierade till Högskolan i Gävle. Indikatorn kan 
ha värdet 0 (inte alla författare är affilierade till Högskolan i 
Gävle) eller 1 (alla författare är affilierade till Högskolan i 
Gävle).  
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Det råder också skillnader avseende publicerings- och citeringsbeteende mellan olika 

discipliner (se kapitel 4). Detta avspeglas också i analyser av publicerings- och 

citeringsmönster, vilket gör att det är viktigt att inte jämföra mönster mellan olika 

discipliner om inte någon form av fältnormalisering har gjorts, det vill säga någon typ av 

vikt har beräknats för att kompensera för dessa skillnader.  

Där täckningen i Web of Science är för låg (< 50 publikationer) har inte citeringsanalyser 

(kapitel 5) genomförts för den kunskapsmiljö eller de kunskapsmiljöer som berörs, 

eftersom det inte genererar meningsfull information, och risken för feltolkning är stor. I 

redovisningen av antal citeringar för respektive analysenhet har inte självciteringar 

räknats bort. I de fältnormaliserade citeringsanalyserna redovisas data som både 

inkluderar och exkluderar självciteringar. För vidare förtydliganden samt avgränsningar 

se kapitel 5. 

Siffror som redovisas för böcker och bokkapitel i databasen Web of Science är 

bristfälliga, eftersom data från Book Citation Index som är en del av Web of Science inte 

är tillgängliga efter 2013. 

För framtida uppföljningar är det viktigt att formulera tydliga målsättningar för 

publicering och citering (jfr. Hicks, Wouters, Waltman, de Rijcke, & Rafols, 2015; 

SUHF, 2016), endera för Högskolan som helhet och/eller för respektive kunskapsmiljö. 

Med utgångspunkt i målsättningarna kan sedan uppföljning av utfallet ske baserat på 

kunskapsmiljö/akademi/avdelning/forskningsämne. För att underlaget till uppföljning ska 

vara enhetligt och för att undvika dubbelarbete är det rekommenderat att underlaget tas 

fram vid samma tidpunkt/er varje år. Det är också viktigt att det sker en kontinuerlig  

registrering av publikationer i databasen DiVA.
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3. Publicering vid Högskolan i Gävle 

I detta avsnitt presenteras en översikt över publiceringen vid Högskolan i Gävle. Syftet är 

att ge en presentation av publiceringens volym och storlek som underlag för tolkning av 

analyserna. I tabell 3 redovisas antalet publikationer för lärosätet som helhet för åren 

2010-2016. 

Tabell 3 Antal publicerade publikationer registrerade i DiVA 2010-20161 

 År    

Publikationstyp 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 
WoS 

coverage 
Scopus 

coverage 

Artikel2 
(refereegranskad) 

114 88 154 161 146 191 207 1061 75,1 % 82,4 % 

Artikel2 (övrigt 
vetenskapligt) 

12 9 19 18 21 19 4 102 32,4 % 15,7 % 

Artikel (övrigt) 25 7 8 3 14 1 12 70 1,4 % 1,4 % 

Konferenspapper 
(refereegranskad) 

105 145 109 155 127 143 147 931 11,8 % 20,5 % 

Konferenspapper 
(övrigt vetenskapligt) 

30 34 33 32 29 21 17 196 1,5 % 2,6 % 

Konferenspapper 
(övrigt) 

5 4 0 2 1 1 2 15 - 6,7 % 

Bok4 6 7 6 6 7 6 1 39 - 5,1 % 

Antologi4 
(redaktörsskap) 

6 6 10 6 5 6 4 43 - 4,7 % 

Kapitel i bok4 33 43 58 39 40 39 47 301 3,7 % 7,0 % 

Artikel3 
(bokrecension) 

23 10 4 5 4 5 5 56 - - 

Konferensproceeding4 
(redaktörsskap) 

0 1 0 1 0 2 0 4 - 75,0 % 

Rapport5 15 15 7 12 3 10 15 77 - - 

Doktorsavhandling6 3 8 16 5 13 11 9 65 - - 

Licentiatavhandling6 2 3 2 6 5 4 3 25 - - 

Totalt 379 380 426 451 415 459 473 2985 32,0 % 37,4 % 

1 Observera att ett antal av dessa publikationer är samförfattade av forskare som tillhör olika kunskapsmiljöer. 
Totalsumman i tabellerna är därför något större än det faktiska antalet publikationer. Redovisar ej 
publikationstyperna manuskript eller övrigt publicerat. 
2 Inkluderar översiktsartiklar. 
3 Inkluderar samtliga bokrecensioner i DiVA. 
4 Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 
Exkluderar innehållskategorin övrigt som är följande till antal: år 2010 bok (3), kapitel i bok (3) antologi (0); år 
2011 (8) (1) (2); år 2012 (6) (1) (13); år 2013 (2) (2) (0); år 2014 (2) (1) (0); år 2015 (1) (2) (0); år 2016 (2) (2) (0) 
5 Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade, övrigt vetenskapligt samt övriga 
publikationer. 
6 Inkluderar både monografier och sammanläggningsavhandlingar. 

I tabell 4 redovisas det totala antalet publikationer fördelat på publikationstyper för 

perioden 2010-2016 för respektive kunskapsmiljö. I bilaga 1-6 återfinns redovisningar för 

respektive kunskapsmiljö. 
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Tabell 4 Antal publikationer 2010-2016 fördelat per kunskapsmiljö och databaserna DiVA, Web of Science (WoS) samt Scopus1 

 Arbete, miljö och hälsa 
Hållbar 

verksamhetsutveckling 
Hälsa och psykosocial 

livsmiljö 
Lärande livsmiljöer 

Tekniska system för 
byggd miljö 

Biologi 

Publikationstyp DiVA WoS Scopus DiVA WoS Scopus DiVA WoS Scopus DiVA WoS Scopus DiVA WoS Scopus DiVA WoS Scopus 

Artikel2 – publicerad 
(refereegranskad) 

296 268 276 116 72 92 243 165 189 98 33 47 260 229 234 20 17 19 

Artikel2 – ahead of 
print 
(refereegranskad) 

5 - 2 5 - 4 13 - 7 3 - 3 7 - 6 1 - 1 

Artikel2 – in press 
(refereegranskad) 

0 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 

Artikel2 – publicerad 
(övrigt vetenskapligt) 

7 1 2 18 0 0 3 0 0 19 1 0 4 0 0 0 0 0 

Artikel2 – in press 
(övrigt vetenskapligt) 

0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 

Konferensbidrag5 
(refereegranskad) 

62 1 15 107 16 13 6 0 0 99 3 4 243 86 158 5 0 1 

Konferensbidrag5 
(övrigt vetenskapligt) 

3 0 0 13 0 0 2 0 0 27 0 0 23 3 5 2 0 0 

Bok3, 4 2 0 0 5 0 0 6 0 0 21 0 1 3 0 1 0 0 0 

Antologi3,4  
(redaktörsskap) 

1 0 0 5 0 2 10 0 0 20 0 0 6 0 0 0 0 0 

Kapitel i bok3, 4 13 0 0 38 1 6 47 2 4 158 5 6 29 2 4 13 1 1 

Konferensproceeding3 
(redaktörsskap) 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 

Totalt 389 270 295 310 89 118 332 167 200 446 42 61 577 320 410 41 18 22 

1 Följande enheter och ämnen är exkluderade: BMG-labbet, Rektors kansli, historia samt statsvetenskap. 
2 Inkluderar översiktsartiklar. Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts och meeting abstracts. För Web of Science kan inte kategorierna ahead of print samt in press 
redovisas. 
3 Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 
4 De siffror som redovisas för böcker och bokkapitel i databasen Web of Science är bristfälliga eftersom data inte finns tillgängliga efter 2013.  
5 För konferensbidrag räknas ej abstract, meeting abstracts, poster eller presentationer. 
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I figur 1 och 2 ges en övergripande bild av täckningsgraden för publikationer från 

Högskolan i databaserna Web of Science (WoS) och Scopus, i syfte att lyfta fram likheter 

och skillnader mellan olika discipliner och öka förståelsen för tillämpningen av 

bibliometriska indikatorer. 

 

Figur 1 Det totala antalet publikationer i Web of Science och Scopus för åren 2010-2016. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

 

Figur 2 Det totala antalet publikationer i Web of Science och Scopus för respektive kunskapsmiljö 

och publiceringsår 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 
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I figur 3-5 redovisas den procentuella förändringen av antalet publikationer för respektive 

kunskapsmiljö samt för forskningsämnet biologi i databaserna DiVA, Web of Science 

och Scopus. Beräkningar utgår från basåret 2010 som har indextalet 100. Om index för 

åren 2011-2016 är högre än 100 har antalet publikationer ökat samt om det är lägre har 

antalet minskat. Alla indextal är i förhållande till basåret. De publikationer som omfattas 

är publicerade artiklar i tidskrifter, översiktsartiklar (review) samt konferensbidrag, 

samtliga klassificerade i DiVA som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

 

Figur 3 Procentuell förändring av antalet publicerade artiklar i tidskrift, översiktsartiklar samt 

konferensbidrag indexerade i DiVA 2010-2016. Basår 2010=100. Om index för åren 2011-2016 är 

högre än 100 har antalet publikationer ökat samt om det är lägre har antalet minskat. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

 

Figur 4 Procentuell förändring av antalet publicerade artiklar i tidskrift, översiktsartiklar samt 

konferensbidrag indexerade i Web of Science 2010-2016. Basår 2010=100. Om index för åren 

2011-2016 är högre än 100 har antalet publikationer ökat samt om det är lägre har antalet minskat. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 
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Figur 5 Procentuell förändring av antalet publicerade artiklar i tidskrift, översiktsartiklar samt 

konferensbidrag indexerade i Scopus 2010-2016. Basår 2010=100. Om index för åren 2011-2016 

är högre än 100 har antalet publikationer ökat samt om det är lägre har antalet minskat. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 
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4. Publiceringskulturer 

I detta avsnitt redovisas data som ger en bild av hur publiceringsmönstren ser ut för 

respektive kunskapsmiljö. Det är viktigt att förstå hur olika publiceringsmönster ser ut 

och hur de skiljer sig mellan de olika kunskapsmiljöerna, för att ha en förståelse för 

varför de bibliometriska måtten kan skilja. 

I figur 6 visas hur olika publikationstyper skiljer sig åt mellan kunskapsmiljöerna. 

Analysen är begränsad till följande publikationstyper i DiVA: artiklar i tidskrift, 

översiktsartiklar, bok, kapitel i bok, antologi (redaktörskap), konferensbidrag samt 

proceedings (redaktörskap).  

 
Figur 6 Andelen publikationer, för respektive kunskapsmiljö och forskningsämnet biologi, fördelat på 

publikationstyp samt om publikationen har angetts som refereegranskad eller övrig vetenskaplig i 

DiVA 2010-2016. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt 

vetenskapligt.Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, 

presentation, news item, policy document och meeting abstracts. 

Skillnaderna lyfts även fram i figur 7 där publikationstyperna lagts ihop till tre kategorier, 

artiklar (inkl. översiktsartiklar), bok/kapitel i bok (inkl. antologi) samt konferensbidrag 

(inkl. proceeding). 
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Figur 7 Antalet publikationer av publikationstyperna artikel i tidskrift (inkl. review), konferensbidrag 

(inkl. proceeding) och bok/bokkapitel (inkl. antologi) som angetts som refereegranskad eller övrig 

vetenskaplig (ej refereegranskad) i DiVA för åren 2010-2016 samt för respektive kunskapsmiljö. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt 

vetenskapligt.Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, 

presentation, news item, policy document och meeting abstracts. 

Skillnaderna i publikationstyper avspeglas också i analyser av hur stor täckningen i de två 

databaserna är för respektive kunskapsmiljö (tabell 5). Sett över tid (2010-2016) har 

täckningen ökat i både Web of Science (figur 8) och Scopus (figur 9). Noterbart är att 

nästan samtliga kunskapsmiljöer har ökat andelen publikationer indexerade i båda 

databaserna fram till och med år 2015. En utjämning eller minskning för år 2016 kan 

förklaras av eftersläpning i indexeringen i respektive databas och särskilt för Web of 

Science. 

Tabell 5 Täckningsgrad i Scopus (Scopus coverage) respektive Web of Science (WoS coverage) 

av publikationer från Högskolan i Gävle publicerade 2010-2016 uttryckt i procent. De 

publikationstyper som ingår är de som i DiVA är klassificerade som vetenskaplig artikel, 

översiktsartikel och konferensbidrag. 

Kunskapsmiljö Scopus coverage WoS coverage 

Arbete, miljö och hälsa 53,1 % 49,7 % 

Hållbar verksamhetsutveckling  35,0 % 28,0 % 

Hälsa och psykosocial livsmiljö 49,6 % 45,0 % 

Lärande livsmiljöer 11,2 % 7,2 % 

Tekniska system för byggd miljö 69,9 % 55,7 % 

Biologi 56,8 % 43,2 % 

Högskolan i Gävle 45,9 % 38,9 % 
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Figur 8 Täckningsgraden för publikationstyperna vetenskaplig artikel, översiktsartikel och 

konferensbidrag i Scopus för tidsperioden 2010-2016. 

 

 

Figur 9 Täckningsgraden för publikationstyperna vetenskaplig artikel, översiktsartikel och 

konferensbidrag i Web of Science (WoS) för tidsperioden 2010-2016. 
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5. Forskningens genomslag 

I detta kapitel redovisas statistik baserat på citeringsdata samt norska modellen. Samtliga 

data som redovisar antal citeringar samt beräkningar enligt norska modellen är framtagna 

vid biblioteket vid Högskolan i Gävle. Samtliga fältnormaliserade data samt citeringsdata 

som redovisar andelar av världsgenomsnittet är framtagna av bibliometrigruppen vid 

Kungliga tekniska högskolans bibliotek, men sammanställda och bearbetade vid 

biblioteket vid Högskolan i Gävle. 

För att det ska vara möjligt att jämföra citeringsdata mellan olika analysenheter som 

kunskapsmiljöer eller forskningsämnen behöver en fältnormalisering av data göras. Utan 

en fältnormalisering är det inte möjligt eller lämpligt att jämföra data mellan olika 

ämnesområden. I denna rapport har gränsen för att ta fram fältnormaliserade data satts vid 

minst 50 publikationer (jfr. Hicks et al., 2015; SUHF, 2016). Analyser på färre 

publikationer än så riskerar att redovisa snedvridna data, på grund av enskilda 

publikationer med högt antal citeringar. 

I denna rapport redovisas, utifrån uppdraget, citeringsdata per kunskapsmiljö i 

databaserna Scopus och Web of Science trots att de ligger på gränsen för lämpligt antal 

publikationer. För de enheter som har färre än 50 publikationer ska redovisningen av 

betraktas som ett sätt att göra jämförelser för varje enskild analysenhet. 

Det är viktigt att ha i åtanke att alla publikationstyper inte indexeras i databasen Web of 

Science, vilket gör att det publiceringsmönster som en kunskapsmiljö har (se kapitel 4) 

påverkar möjligheterna att utföra citeringsanalyser för de miljöer som avviker från det 

publiceringsmönster som databasen återspeglar. Eftersom Web of Science har en sämre 

täckning för humaniora/samhällsvetenskap blir vissa kunskapsmiljöer 

underrepresenterade. Kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer har till exempel endast 22 

publikationer (oavsett publikationstyp) indexerade i Web of Science för åren 2010-2015. 

Just denna kunskapsmiljö är även underrepresenterad i Scopus, med 54 publikationer för 

samma tidsperiod. En analys på forskningsämnen visar att det är få ämnen som når upp 

till den rekommenderade nivån på 50 publikationer. 

De ämneskategorier som används för jämförelser med världsgenomsnittet är desamma 

som de ämneskategorier (journal subject categories) som Thomson Reuter tilldelar de 

tidskrifter och konferenser de indexerar. Notera att en och samma tidskrift kan tilldelas 

mer än en ämneskategori. 

Antal citeringar och nollciterade publikationer 

Analyserna i detta avsnitt är genomförda vid biblioteket vid Högskolan i Gävle och 

baseras på data hämtade från databaserna DiVA, Web of Science och Scopus. 

I figur 10 redovisas andelen nollciterade publikationer i databaserna Web of Science och 

Scopus för respektive kunskapsmiljö och för publiceringsåren 2010-2015. I analysen har 

år 2016 uteslutits eftersom antalet citeringar inte kan motsvara de citeringar en artikel kan 

komma att få sett till en artikels livscykel. I tabell 6 och 7 särredovisas andelen 

nollciterade publikationer i Web of Science och Scopus för de tre kategorierna artikel i 

tidskrift, översiktsartikel och konferensbidrag. I tabell 8 redovisas det totala antalet 

citeringar för respektive kunskapsmiljö i de två databaserna Web of Science och Scopus. 

Här finns även angivet det genomsnittliga antalet citeringar samt det högsta och lägsta 

antalet citeringar som en publikation har erhållit inom respektive kunskapsmiljö.  
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Figur 10 Andelen nollciterade publikationer (artiklar i tidskrift, översiktsartikel (review) samt 

konferensbidrag) i databaserna Web of Science respektive Scopus för perioden 2010-2015. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt 

vetenskapligt.Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, 

presentation, news item, policy document och meeting abstracts. 

 

Tabell 6 Andelen nollciterade publikationer i Web of Science 2010-2015 fördelat på publikationstyp 

Kunskapsmiljö Artikel Översiktsartikel Konferensbidrag 

Arbete, miljö och hälsa 6,1 % 0 % 0 % 

Hållbar verksamhetsutveckling 14,9 % 0 % 92,3 % 

Hälsa och psykosocial livsmiljö 20,7 % 0 % - 

Lärande livsmiljöer 23,8 % 0 % 100 % 

Tekniska system för byggd miljö 14,5 % 16,7 % 68,4 % 

Biologi 6,7 % 0 % - 

Högskolan i Gävle 14,2 % 5,6 % 71,7 % 

Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt och 
har publiceringsstatus published. Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, 
poster, presentation, news item, policy document och meeting abstracts. 

 

Tabell 7 Andelen nollciterade publikationer i Scopus 2010-2015 fördelat på publikationstyp 

Kunskapsmiljö Artikel Översiktsartikel Konferensbidrag 

Arbete, miljö och hälsa 8,1 % 0 % 53,3 % 

Hållbar verksamhetsutveckling 12,1 % 0 % 81,8 % 

Hälsa och psykosocial livsmiljö 25,4 % 33,3 % - 

Lärande livsmiljöer 18,2 % 0 % 66,7 % 

Tekniska system för byggd miljö 13,6 % 16,7 % 49,6 % 

Biologi 6,7 % 0,0 % 0,0 % 

Högskolan i Gävle 14,2 % 8,0 % 52,1 % 

Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt och 
har publiceringsstatus published. Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, 
poster, presentation, news item, policy document och meeting abstracts. 
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Tabell 8 Antal citeringar 2010-2015 fördelat på kunskapsmiljö samt forskningsämnet biologi1 

 

Arbete, 
miljö och 

hälsa 

Hållbar 
verksamhets-

utveckling 

Hälsa och 
psykosocial 

livsmiljö 

Lärande 
livsmiljöer 

Tekniska 
system för 
byggd miljö 

Biologi 
Arbete, 

miljö och 
hälsa 

Hållbar 
verksamhets-

utveckling 

Hälsa och 
psykosocial 

livsmiljö 

Lärande 
livsmiljöer 

Tekniska 
system för 
byggd miljö 

Biologi 

Publikationstyp WoS WoS WoS WoS WoS WoS Scopus2 Scopus2 Scopus2 Scopus2 Scopus2 Scopus2 

Artikel             

Antal publikationer 213 47 121 21 186 13 221 58 143 33 192 15 

Summa citeringar 1 914 371 576 89 1 287 105 2 383 581 753 159 1 470 160 

Genomsnittligt antal citeringar 9,0 - 4,8 - 7,0 - 10,8 10,0 5,3 - 7,7 - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

103 41 53 15 82 39 128 55 62 24 59 56 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Översiktsartikel             

Antal publikationer 6 2 2 1 6 1 8 3 3 3 6 2 

Summa citeringar 80 81 15 7 34 18 103 99 15 14 33 27 

Genomsnittligt antal citeringar - - - - - - - - - - - - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

26 76 11 7 13 18 34 87 10 10 12 23 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

3 5 4 7 0 18 1 4 0 1 0 4 

Konferensbidrag             

Antal publikationer 1 13  2 76  15 11  3 139 1 

Summa citeringar 1 1  0 56  8 2  2 209 1 

Genomsnittligt antal citeringar - -  - 0,7  - -  - 1,5 - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

- 1  - 8  2 1  2 10 - 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

- 0  - 0  0 0  0 0 - 

1 För analysenheter som har färre än 50 publikationer redovisas ej genomsnittliga värden (markerat med -) då de riskerar att bli skeva på grund av enskilda publikationer med extremt höga citeringsvärden. Inkluderar 
publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, policy 
document och meeting abstracts. 
2 I Scopus räknas följande publiceringsstatus: published, in press, ahead of print. 
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Fältnormaliserade citeringar och TopX% 

Analyserna i detta avsnitt är genomförda vid Kungliga tekniska högskolans 

bibliometrigrupp och baseras på data hämtade från databasen Web of Science1. 

Analyserna omfattar publikationer med publiceringsår 2010-2015. Sammanställning och 

bearbetning av data har skett vid biblioteket på Högskolan i Gävle. 

I tabell 9 redovisas genomslag baserat på citeringar för publikationer från hela 

Högskolan, både som fältnormaliserad citeringsgrad (cf) och som antal och andel av 

publikationerna bland de 10 respektive 25 procent mest citerade artiklarna. 

Fältnormaliserad citeringsgrad (cf) är beräknad så att citeringsvärdet för varje publikation 

dividerats med det genomsnittliga antalet citeringar som erhållits av publikationer från 

samma år, inom samma Web of Science-kategori (eller kategorier) och samma typ av 

dokument. Indikatorn topX% använder samma referensgrupp som använts för beräkning 

av cf. 

Eftersom ett stabilare värde erhålls om de indikatorer som redovisas i tabell 9 baseras på 

ett större antal publikationer har tidsserier (citations windows) om tre år använts. På så 

sätt erhålls ett större antal publikationer för varje mätpunkt och de skevheter som kan 

uppstå när ett lågt antal publikationer används motverkas. Värden som baseras på ett lågt 

antal publikationer bör tolkas med försiktighet. 

Det genomsnittliga antalet citeringar för ett givet antal publikationer kan vara högt 

beroende på att endast en eller ett litet antal publikationer har citerats många gånger, 

medan övriga publikationer har ett lågt antal citeringar. Indikatorn topX% påverkas inte i 

lika hög grad av ett fåtal högt citerade publikationer och kompletterar därmed indikatorn 

cf som lättare påverkas av en sådan obalans bland citeringar. 

I figur 11 redovisas antalet publikationer indexerade i Web of Science för Högskolan i 

Gävle och den del av dessa som tillhör de 10 % mest citerade publikationerna (artiklar 

och översiktsartiklar) inom en av Web of Science ämneskategorier. I figur 12 redovisas 

värden för det antal publikationer som tillhör de 25 % mest citerade publikationerna i 

motsvarande referensgrupp. 

                                                           
1 Disclaimer: Certain data included herein is derived from the Science Citation Index Expended 

(SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI), 

Conference Proceedings Citation Index - Sciences (CPCI-S) and Conference Proceedings Citation 

Index - Social Sciences & Humanities (CPCI -SSH), prepared by Thomson Reuters (Scientific) 

Inc. (TR®), Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright Thomson Reuters (Scientific) Inc. 

2015. All rights reserved. 
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Figur 11 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 (3-års 
rörligt citeringsfönster) och det antal som tillhör de 10% mest citerade publikationerna inom ett fält, 
exklusive självciteringar. 
Not: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 
item, policy document och meeting abstracts. 

 

 

Figur 12 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 (3-års 
rörligt citeringsfönster) och det antal som tillhör de 25 % mest citerade publikationerna inom ett fält, 
exklusive självciteringar. 
Not: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 
item, policy document och meeting abstracts. 
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Tabell 9 Fältnormaliserade citeringar för artiklar i tidskrifter och översiktsartiklar indexerade i Web of Science 2010-2015 och födelat på 3-årigt rörligt genomsnitt (three years 

moving average). Världsgenomsnittet för citeringsgraden är satt till 1.0, vilket innebär att en publikation som har ett cf-värde på 1,25 har citerats 25 % över 

världsgenomsnittet1 

1Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade på ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 
Not: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, policy document och meeting abstracts. 

 

 

 
P 

cf inkl. 
självcit. 

cf exkl. 
självcit. 

Top10% 
inkl. 

självcit. 

Top10% 
inkl. 

självcit. 

Top10% 
exkl. 

självcit. 

Top10% 
exkl. 

självcit. 

Top25% 
inkl. 

självcit. 

Top25% 
inkl. 

självcit. 

Top25% 
exkl. 

självcit. 

Top25% 
exkl. 

självcit. 

År    Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

2010-2012 260 0,98 0,89 24,1 9,3 % 20,9 8,0 % 73,6 28,3 % 64,5 24,8 % 

2011-2013 295 0,93 0,84 27,5 9,3 % 23,2 7,9 % 80,6 27,3 % 74,7 25,3 % 

2012-2014 324 0,97 0,86 35,2 10,9 % 25,1 7,8 % 89,2 27,5 % 79,8 24,6 % 

2013-2015 357 1,07 0,86 40,7 11,4 % 26,0 7,3 % 101,0 28,3 % 81,5 22,8 % 



21 
 

I tabell 10 redovisas genomslag som andelen publikationer av de 10 % samt 25 % (inkl. 

och exkl. självciteringar) mest citerade artiklarna inom ett fält. Med fält avses här de 

ämneskategorier som används av Thomson Reuter i databasen Web of Science för att 

klassificera tidskrifter. För att få fram andelen av TopX% har samtliga värden för de 

publikationer som tillhör en analysenhet summerats för att sedan divideras med det totala 

antalet publikationer registrerade i databasen. Observera att värdena är baserade på ett 

litet dataunderlag och bör tolkas med försiktighet.  

Resultaten i tabell 10 visar att det är större skillnader mellan kunskapsmiljöerna om 

självciteringar inkluderas, men att skillnaderna blir mindre när de exkluderas. 

Tabell 10 Andelen publikationer indexerade i Web of Science som tillhör de 10 % samt 25 % mest 

citerade publikationerna (artiklar och översiktsartiklar) inom ett fält för åren 2010-20151. Siffrorna 

redovisas inklusive respektive exklusive självciteringar. 

Kunskapsmiljö 
Top10% inkl. 

självcit. 
Top10% exkl. 

självcit. 
Top25% inkl. 

självcit. 
Top25% exkl. 

självcit. 
Antal 

artiklar1 

Arbete, miljö och hälsa 15,6 % 9,1 % 33,6 % 23,8 % 219 

Hållbar 
verksamhetsutveckling 

5,5 % 3,7 % 30,2 % 29,0 % 491 

Hälsa och psykosocial 
livsmiljö 

6,1 % 5,8 % 22,6 % 19,7 % 123 

Lärande livsmiljöer 10,1 % 12,1 % 30,0 % 29,3 % 221 

Tekniska system för byggd 
miljö 

8,6 % 7,0 % 25,3 % 23,6 % 190 

Biologi 14,3 % 14,3 % 28,6 % 28,6 % 141 

Högskolan i Gävle 10,5 % 7,6 % 28,3 % 23,7 % 617 
1Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade på ett 
lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 
Not: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 
item, policy document och meeting abstracts. 

I tabell 11 redovisas det genomsnittliga fältnormaliserade citeringsvärdet (cf) för 

respektive kunskapsmiljö samt det fältnormerade citeringsvärdet för de tidskrifter (Jcf) i 

vilka författare vid Högskolan i Gävle publicerar sig i. Vidare redovisas antalet och 

andelen publikationer som publicerats i de 20 % mest citerade tidskrifterna (Jtop20%). En 

kunskapsmiljös genomsnittliga fältnormaliserade citeringsvärde (cf) anger hur dess 

publikationer har citerats i relation till världsgenomsnittet. Det fältnormerade 

citeringsvärdet för tidskrifter (Jcf) anger i vilken grad kunskapsmiljön publicerat sig i de 

20 % mest citerade tidskrifterna. Ett värde över 1,0 visar att en publikation är publicerad i 

en tidskrift som citeras mer än världsgenomsnittet. 

Tabell 11 Genomsnittligt fältnormerat citeringsvärde (cf) för åren 2010-2015, det fältnormerade 

citeringsvärdet för tidskrifter (Jcf) samt antal/andel publikationer publicerade i de 20 % mest 

citerade tidskrifterna. Samtliga värden redovisas exklusive självciteringar. 

Kunskapsmiljö cf Jcf 
Jtop20% 
(andel) 

Antal 
artiklar1 

Arbete, miljö och hälsa 0,89 0,90 10,1 % 219 

Hållbar verksamhetsutveckling 0,85 1,02 16,1 % 491 

Hälsa och psykosocial livsmiljö 0,77 0,90 11,8 % 123 

Lärande livsmiljöer 1,12 0,93 19,7 % 221 

Tekniska system för byggd miljö 0,90 0,99 18,1 % 190 

Biologi 0,73 1,19 24,0 % 141 

Högskolan i Gävle 0,87 0,94 14,0 % 617 
1Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade på ett 
lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 
Not: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 
item, policy document och meeting abstracts. 
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En kunskapsmiljö kan därför ha ett lågt värde för indikatorn cf om de erhåller få 

citeringar, men samtidigt ha ett högre värde på indikatorn Jcf om de publicerar i 

tidskrifter som generellt erhåller ett högt antal citeringar. På samma sätt som för 

indikatorerna cf och topX%, kompletterar indikatorn Jtop20% indikatorn Jcf. I figur 13 

redovisas kunskapsmiljöernas genomsnittliga fältnormaliserade citeringsvärde i relation 

till den rangordning som de erhåller baserat på just detta värde. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att vissa värden är baserade på ett lågt antal publikationer. 

 

Figur 13 Kunskapsmiljöer rangordnade efter fältnormerad citeringsgrad (cf) för åren 2010-2015. 
Felstaplarna indikerar standardfel. 
Not: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 
item, policy document och meeting abstracts. 

 

Genomslag baserat på norska modellen 

Analyserna i detta avsnitt är genomförda vid biblioteket vid Högskolan i Gävle och 

baseras på data hämtade från DiVA och Register over vitenskapelige publiseringskanaler 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside (”norska listan”). En svaghet med att 

använda den norska modellen för publikationer från ett svenskt lärosäte är att en del av de 

kanaler som svenska forskare publicerar sig i inte är bedömda, då modellen utgår från 

norska forskares publiceringar. Det pågår dock ett arbete med att skapa en svensk lista 

med godkända publikationskanaler. 

Underlaget för analyserna omfattar artiklar, forskningsöversikter, böcker, bokkapitel och 

konferensbidrag publicerade 2010-2016 som registrerats som refereegranskat eller övrigt 

vetenskapligt i DiVA. Publikationer med status submitted, accepted, in press och epub 

ahead of print samt underkategorier till artiklar och konferensbidrag (editorial, letter, 

meeting abstract, abstract, newsitem, poster och presentation) ingår inte. En 

publikationskanals nivå kan variera över tid. Analyserna i detta avsnitt är baserade på 

2017 års nivåer. Poängen är beräknade baserade på publikationstyp och nivå enligt norska 

modellen (se tabell 2 i kapitel 2). I tabell 12 redovisas det sammanlagda antalet poäng, 

antal publikationer och genomsnittligt antal poäng per publikation för varje 

kunskapsmiljö för publikationer 2010-2016. 
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Tabell 12 Antal poäng (summa), antal publikationer och genomsnittlig poäng per publikation 

baserat på den norska modellen 2010-2016. 

Kunskapsmiljö 
Antal poäng 
2010-2016 

Antal publikationer 
2010-2016 

Genomsnittlig poäng 
per publikation 

Arbete, miljö och hälsa 379 384 0,99 

Hållbar verksamhetsutveckling 199,7 297 0,67 

Hälsa och psykosocial livsmiljö 306 307 1,00 

Lärande livsmiljöer 242,6 421 0,58 

Tekniska system för byggd miljö 456,3 562 0,81 

Biologi 31,4 40 0,79 

 

Figur 14 visar för varje kunskapsmiljö andelen publikationer på nivå 1 och nivå 2, 

andelen publikationer i publikationskanaler som har genomgått bedömning men inte 

uppfyllt kriterierna (nivå 0) samt andelen publikationer i publikationskanaler som saknas 

i norska listan.  

 

Figur 14 Andelen publikationer för åren 2010-2016 fördelat på nivå 1 och 2 enligt norska modellen, 

andelen publikationer i publikationskanaler som bedömts men ej tilldelats nivå (0) samt 

publikationer i kanaler som saknas i norska listan (ej med). 

I tabell 13 redovisas antal publikationer per kunskapsmiljö fördelat på publikationstyp 

och nivå, samt publikationer som saknas i norska listan. 
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Tabell 13 Antal publikationer för perioden 2010-2016 fördelat på nivå i norska listan per 

publikationstyp och kunskapsmiljö 

Publikationstyp 
Arbete, 

miljö och 
hälsa 

Biologi 
Hållbar 

verksamhets-
utveckling 

Hälsa och 
psyko-
social 

livsmiljö 

Lärande 
livsmiljöer 

Tekniska 
system för 
byggd miljö 

Högskolan 
i Gävle 

Artikel i tidskrift 292 18 130 239 113 257 1049 

Nivå 0 6 - 15 6 12 3 42 

Nivå 1 243 13 72 197 63 179 767 

Nivå 2 33 4 26 25 16 58 162 

Saknas 10 1 17 11 22 17 78 

Översiktsartikel 12 2 4 7 5 7 37 

Nivå 0 3 - - - - - 3 

Nivå 1 7 2 4 5 3 5 26 

Nivå 2 2 - - 1 1 2 6 

Saknas - - - 1 1 - 2 

Bok 2 - 5 6 21 3 37 

Nivå 0 - - - 1 1 - 2 

Nivå 1 2 - 4 1 12 3 22 

Nivå 2 - - - - - - - 

Saknas - - 1 4 8 - 13 

Kapitel i bok 13 13 38 47 158 29 298 

Nivå 0 - 4 1 5 25 3 38 

Nivå 1 10 5 17 20 76 15 143 

Nivå 2 - - 8 7 5 2 22 

Saknas 3 4 12 15 52 9 95 

Konferensbidrag 65 7 120 8 124 266 590 

Nivå 0 57 7 112 8 118 178 480 

Nivå 1 7 - 7 - 5 81 100 

Nivå 2 - - - - - - - 

Saknas 1 - 1 - 1 7 10 

Totalt 384 40 297 307 421 562 2011 
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6. Forskningssamarbete 

I detta avsnitt definieras forskningssamarbete som samförfattarskap baserat på 

publiceringsdata i publikationsdatabasen DiVA. I figur 15 redovisas andelen 

publikationer där förste författaren är affilierad respektive inte affilierad till Högskolan i 

Gävle.  

 

Figur 15 Andelen publikationer (publicerade, refereegranskade och övrigt vetenskapliga) för åren 

2010-2016 där förste författaren är affilierad respektive ej affilierad till Högskolan i Gävle för 

respektive kunskapsmiljö. Publikationer med enbart en författare är ej medräknade. 
Not: Omfattar ej publikationer som i DiVA klassificeras som avhandlingar, rapporter, bokrecensioner, manuskript 

samt övriga publikationer. Följande publikationstyper enligt DiVA räknas inte in: letters, editorial materials, 

abstracts, poster, presentation, news item, policy document och meeting abstracts. 

Ett annat mått på samförfattande är antal författare per publikation och år (tabell 14). 

Även här finns en del skillnader mellan kunskapsmiljöerna, och då särskilt 

kunskapsmiljöerna Lärande livsmiljöer och Hållbar verksamhetsutveckling, som har ett 

lägre genomsnittligt antal författare per publikation än övriga miljöer. Det är också de två 

miljöer som uppvisar en ganska stabil trend över åren avseende antal författare. De tre 

övriga kunskapsmiljöerna uppvisar däremot en trend mot ökat samförfattande. Jämför vi 

det första och sista året så har samtliga miljöer ökat sitt samförfattande. Kunskapsmiljön 

Arbete, miljö och hälsa är den som ökat mest, med i snitt 0,8 författare per publikation. 

För Högskolan i Gävle som helhet finns det ett positivt samband mellan antal författare 

per publikation och tid (figur 16), där antalet författare ökar med 0,09 författare för varje 

år. 
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Tabell 14 Genomsnittligt antal författare per publikation (publicerade, refereegranskade och övrigt 

vetenskapliga) fördelat på kunskapsmiljö och för åren 2010-2016. 

Kunskapsmiljö 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2010-
2016 

Arbete, miljö och hälsa 3,6 3,0 3,6 3,8 3,7 4,2 4,4 3,8 

Hållbar verksamhetsutveckling 2,6 2,8 2,6 3,0 2,6 2,6 2,8 2,7 

Hälsa och psykosocial livsmiljö 3,4 2,8 3,0 3,2 3,5 3,5 3,9 3,4 

Lärande livsmiljöer 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,8 1,7 1,7 

Tekniska system för byggd miljö 3,1 3,5 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 

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

Högskolan i Gävle 2,9 2,8 2,8 3,1 3,0 3,2 3,3 3,0 

Not: Omfattar ej publikationer som i DiVA klassificeras som avhandlingar, rapporter, bokrecensioner, manuskript 

samt övriga publikationer. Följande publikationstyper enligt DiVA räknas inte in: letters, editorial materials, 

abstracts, poster, presentation, news item, policy document och meeting abstracts. 

 

 

Figur 16 Sambandet mellan tid och antal författare per publikation (publicerade, refereegranskade 

och övrigt vetenskapliga)  mellan åren 2010-2016 avseende publikationstyperna vetenskapligt 

granskade artiklar, översiktsartiklar, konferenspublikationer, proceedings samt bok, bokkapitel och 

antologier. Baserat på publikationer indexerade i DiVA. 
Not: Omfattar ej publikationer som i DiVA klassificeras som avhandlingar, rapporter, bokrecensioner, manuskript 

samt övriga publikationer. Följande publikationstyper enligt DiVA räknas inte in: letters, editorial materials, 

abstracts, poster, presentation, news item, policy document och meeting abstracts. 

Former för samarbete 

För att få en uppfattning om hur samförfattandet ser ut har tre nivåer av samförfattande 

analyserats; internationellt, nationellt och lokalt samförfattande (tabell 15 och figur 17). 

De tre kategorierna utesluter ömsesidigt varandra. En publikation med minst en författare 

tillhörande ett annat land än Sverige klassificeras som internationellt samförfattande. 

Nationellt samförfattande utgörs av de publikationer som enbart har svenska affilieringar 

och där minst en författare har en annan affiliering än Högskolan i Gävle. Kategorin 

lokalt samförfattande omfattar de publikationer där samtliga författare enbart är 
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affilierade till Högskolan i Gävle, därmed även en publikation med exakt en författare, 

affilierad till Högskolan i Gävle. Dataunderlaget är framtaget av bibliometrigruppen vid 

Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek, samt sammanställda och bearbetade vid 

biblioteket på Högskolan i Gävle. 

Tabell 15 Antalet publikationer 2010-2016, indexerade i Web of Science, fördelat på de tre 

kategorierna: internationellt, nationellt och lokalt samförfattande. 

Kunskapsmiljö 
Lokalt 

samförfattande* 
Nationellt 

samförfattande** 
Internationellt 

samförfattande*** 

Arbete, miljö och hälsa 36 103 120 

Hållbar verksamhetsutveckling 11 38 17 

Hälsa och psykosocial livsmiljö 12 93 49 

Lärande livsmiljöer 14 10 2 

Tekniska system för byggd miljö 28 86 101 

Biologi 1 6 9 

Högskolan i Gävle 102 336 298 

* Av dessa är 38 publikationer författade av exakt en individ affilierad till enbart Högskolan i Gävle.  
** Av dessa är 11 publikationer författade av en individ som var och en är affilierad till Högskolan i Gävle och till 
ett annat nationellt lärosäte eller organisation. 
*** Av dessa är 2 publikationer författade av en individ som var och en är affilierad till Högskolan i Gävle och till 
ett annat internationellt lärosäte eller organisation. 

Figur 17 Andelen artiklar i tidskrifter samt översiktsartiklar indexerade i Web of Science som är 

internationellt, nationellt eller lokalt samförfattade 2010-2016. 
Not 1: Av de lokalt samförfattade publikationerna är 38 stycken författade av exakt en individ affilierad till enbart 

Högskolan i Gävle. Av de nationellt samförfattade publikationerna är 11 författade av en individ som var och en 

är affilierad till Högskolan i Gävle och till ett annat nationellt lärosäte eller organisation. Av de internationellt 

samförfattade publikationerna är 2 författade av en individ som var och en är affilierad till Högskolan i Gävle och 

till ett annat internationellt lärosäte eller organisation. 

Not 2: Följande publikationstyper enligt DiVA räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, 

presentation, news item, policy document och meeting abstracts. 

I figur 18 och 19 visas visualiseringar för de lärosäten på nationell respektive 

internationell nivå som Högskolan i Gävle har ett frekventare samarbete med (fem eller 

fler samförfattade publikationer). I bilaga 7 återfinns en tabell över de lärosäten 

Högskolan samförfattat med under tidsperioden 2010-2016. 
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Figur 18 Kartan beskriver samförfattande mellan Högskolan i Gävle och andra nationella 

lärosäten/organisationer mellan åren 2010-2016. Samförfattande gäller fem publikationer eller fler. 

Noderna representerar olika lärosäten och en linje mellan dem visar att de har sampublicerat. 

Nodernas storlek visar på antalet publikationer från lärosätet medan linjens tjocklek indikerar 

antalet sampubliceringar mellan två lärosäten. Data är hämtat från databaserna Web of Science 

och Scopus. 

 

Figur 19 Kartan beskriver samförfattande mellan Högskolan i Gävle och andra internationella 

lärosäten/organisationer mellan åren 2010-2016. Samförfattande gäller fem publikationer eller fler. 

Noderna representerar olika lärosäten och en linje mellan dem visar att de har sampublicerat. 

Nodernas storlek visar på antalet publikationer från lärosätet medan linjens tjocklek indikerar 

antalet sampubliceringar mellan två lärosäten. Data är hämtat från databaserna Web of Science 

och Scopus. 
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Internt samarbete 

I tabell 16 redovisas samförfattande mellan kunskapsmiljöer vid Högskolan i Gävle. Av 

tabellen framgår att det förekommer samarbete mellan flera olika kunskapsmiljöer, men 

att publikationer främst samförfattas inom de egna kunskapsmiljöerna eller med en miljö 

där det finns tydliga ämnesmässiga beröringspunkter. 

Tabell 16 Antal publikationer som samförfattats i samarbete mellan kunskapsmiljöer 2010-2016. 

Siffror inom parentes anger antal publikationer som samförfattats i samarbete mellan olika 

forskningsämnen inom en kunskapsmiljö (undantaget forskningsämnet biologi). Tabellen redovisar 

publikationer som är indexerade i Web of Science. 

Kunskapsmiljö 

Arbete, 
miljö 
och 

hälsa 

Hållbar 
verksamhets
-utveckling 

Hälsa och 
psykosocial 

livsmiljö 

Lärande 
livs-

miljöer 

Tekniska 
system 

för 
byggd 
miljö 

Bio-
logi 

Övriga** 

Arbete, miljö och hälsa (19) 10* 23* - 7 2 - 

Hållbar verksamhetsutveckling  (13) 3 5 8 10 1 

Hälsa och psykosocial livsmiljö   (18) 2 - - 1 

Lärande livsmiljöer    (13) 20* 4 5* 

Tekniska system för byggd miljö     (6) - 22 

Biologi      - - 

Övriga       (4) 

* Två av publikationerna är författade i samarbete mellan tre kunskapsmiljöer/Övriga. 
** Övriga omfattar BMG-labbet (ATM 17 publikationer), Byggnadsteknik (ATM 1 publikation), Rektors kansli (1 
publikation), Infra – support (4 publikationer) samt biblioteket (2 publikationer). 

Geografiska aspekter på samarbete 

I tabell 17 redovisas vilka länder som forskare vid Högskolan i Gävle mest frekvent 

sampublicerar sig med. Redovisningen omfattar de länder som har samförfattat minst tre 

publikationer tillsammans med Högskolan i Gävle. Tabellen redovisar även en jämförelse 

mellan publikationer i Web of Science och Scopus, vilken visar att det inte är några större 

geografiska skillnader i samförfattande mellan de två databaserna. 

Tabell 17 Samförfattande mellan 2010-2016 fördelat på land i databaserna Web of Science och Scopus 

Land 
Rang 
WoS 

Andel WoS 
(n=906) 

Rang 
Scopus 

Andel 
Scopus 
(n=1084) 

Sverige  1 99,9 % 1 97,0 % 

Danmark  2 5,1 % 4 4,4 % 

England  3 5,0 % 2 6,7 % 

USA  3 5,0 % 3 4,8 % 

Norge  4 4,6 % 5 4,2 % 

Kina  5 4,3 % 4 4,4 % 

Belgien  6 4,0 % 6 3,9 % 

Kanada  7 3,1 % 9 2,6 % 

Tyskland  8 3,0 % 7 3,0 % 

Australien  9 2,9 % 8 2,7 % 

Finland  10 2,5 % 10 2,5 % 

Nederländerna  11 2,1 % 14 1,8 % 

Italien  12 2,0 % 12 2,0 % 

Ryssland  12 2,0 % 11 2,4 % 

Spanien  13 1,9 % 13 1,9 % 

Japan  14 1,4 % 16 1,2 % 
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Iran  15 1,1 % 15 1,3 % 

Schweiz  15 1,1 % 18 0,8 % 

Wales  16 1,0 % - - 

Portugal  17 0,9 % 17 0,9 % 

Irland  18 0,8 % 21 0,6 % 

Tjeckien  19 0,7 % 19 0,7 % 

Frankrike  19 0,7 % 20 0,6 % 

Brasilien  20 0,6 % 22 0,5 % 

Grekland  21 0,4 % 22 0,5 % 

Österrike  22 0,3 % 22 0,5 % 

Indien  22 0,3 % 18 0,8 % 

Israel  22 0,3 % 23 0,4 % 

Peru  22 0,3 % 26 0,1 % 

Polen  22 0,3 % 22 0,5 % 

Slovenien  22 0,3 % 24 0,3 % 

Sydkorea  22 0,3 % 23 0,4 % 

Ukraina  22 0,3 % 20 0,6 % 
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Bilaga 1 Kunskapsmiljö Arbete, miljö och hälsa 

Kunskapsmiljön Arbete, miljö och hälsa består av tre ämnen: 

 Arbetshälsovetenskap 

 Miljöpsykologi 

 Psykologi 

 
Kunskapsmiljön omfattar således Centrum för belastningsskadecentrum och Forte-

Centrum. Ämnena hör organisatoriskt till Akademin för hälsa och arbetsliv (avdelningen 

för arbets- och folkhälsovetenskap samt avdelningen för socialt arbete och psykologi) 

samt Akademin för teknik och miljö (avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik). 

Tabell 18 Indikatorer 2010-2016 för kunskapsmiljön Arbete, miljö och hälsa1 

Antalet publikationer i DiVA, totalt 
615 

Genomsnittligt antal publikationer i DiVA per år 
88 

Genomsnittligt antal författare per publikation i DiVA 
3,8 

Andelen av det totala antalet publikationer vid HiG 
24,5 % 

Antalet publikationer i WoS, totalt2 
268 

Antalet citeringar i WoS (N=220) 
1 995 

Andelen publikationer med minst en citering i WoS  (N=220) 
94,1 % 

Genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad i WoS (inkl. / exkl. 
självciteringar) 

1,21 / 0,89* 

Andelen publikationer top10% exkl. självcit. i WoS 
9,1 %* 

Andelen publikationer top25% exkl. självcit. i WoS 
23,8 %* 

Genomsnittlig fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad 
0,9* 

Andelen publikationer som har publicerats i tidskrifter som är bland 
de 20 % mest citerade inom disciplinen i WoS 

10,1 %* 

Andelen internationellt samförfattade publikationer i WoS 
46,3 % 

Antalet publikationer i Scopus, totalt2 
294 

Antalet citeringar i Scopus (N=244) 
2 494 

Andelen publikationer med minst en citering i Scopus (N=244) 
89,3 % 

Andelen publikationer där förste författare är affilierad HiG3 
69,7 % 

Andelen publikationer på nivå 2 enligt norska modellen 
9,11 % 

Antal poäng enligt norska modellen 
379 

Genomsnittlig poäng enligt norska modellen 
0,99 

* Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade på ett 
lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 
1 Indikatorerna för citeringar är beräknade för åren 2010-2015. 
2 Följande publikationstyper är inkluderade: artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag; 
undantaget är letters, editorial materials, news items, meeting abstracts, presentations, abstracts, posters and 
policy documents. För artikel och översiktsartikel indexerad i Scopus ingår även publikationer som är epub 
ahead of print samt in press.  
3 Publikationer med ensamförfattare är exkluderade. 
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Figur 20 Publikationstyper för kunskapsmiljön Arbete, miljö och hälsa i DiVA 2010-2016. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

 

Figur 21 Antal publikationer (artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag ) i Web 

of Science, Scopus samt DiVA fördelat per år för kunskapsmiljön Arbete, miljö och hälsa. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 
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Figur 22 Antal publikationer i Web of Science och Scopus sammanslaget fördelat per år för 

kunskapsmiljön Arbete, miljö och hälsa. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

 

 

Figur 23 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 10 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster), exkluderar självciteringar, för kunskapsmiljön Arbete, miljö och hälsa. 
Not 1: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade 

på ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 

Not 2: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 

item, policy document och meeting abstracts. 
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Figur 24 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 25 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster), exkluderar självciteringar, för kunskapsmiljön Arbete, miljö och hälsa. 
Not 1: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade 

på ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 

Not 2: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 

item, policy document och meeting abstracts. 

 

 

Figur 25 Utvecklingen av antal publikationer på nivå 1 och 2 enligt norska modellen 2010-2016 för 

kunskapsmiljön Arbete, miljö och hälsa. 
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Tabell 19 Antal publikationer (publicerade) för kunskapsmiljön Arbete, miljö och hälsa för åren 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Publikationstyp DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 

Artikel (refereegranskad) 32 31 31 22 21 22 52 50 50 39 29 34 33 30 32 57 53 51 53 46 47 

Artikel (övrigt vetenskapligt) 5 3 1 1   1 1  3 1 1 2 1 1 4 2 1    

Översiktsartikel 
(refereegranskad) 

1 1 1    2 2 2 2 2 2 1  1 2 1 2 3 3 2 

Översiktsartikel (övrigt 
vetenskapligt) 

1                     

Konferenspapper3 
(refereegranskad) 

25  1 16  5 10 1 3 2  2 8  4 1      

Konferenspapper3 (övrigt 
vetenskapligt) 

   1   2               

Bok1, 2    1            1      

Antologi1, 2 (redaktörsskap)       1               

Kapitel i bok1, 2 1   4   4   1   2      1   

Konferensproceeding1, 2 

(redaktörsskap) 
                     

Totalt 65 35 34 45 21 27 72 54 55 47 32 39 46 31 38 65 56 54 57 49 49 

1 Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 
2 De siffror som redovisas för böcker och bokkapitel i databasen Web of Science är bristfälliga eftersom vi efter 2013 ej har tillgång till sådana data. 
3 För konferensbidrag räknas ej abstract, meeting abstracts, postrar eller presentationer. 
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Tabell 20 Antal citering i Web of Science och Scopus för perioden 2010-2015 för kunskapsmiljön Arbete, hälsa och miljö1 

 

Web of Science Scopus2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Artikel               

Antal publikationer 32 21 49 29 30 52 213 32 22 50 35 32 50 221 

Summa citeringar 502 291 573 213 151 184 1 914 544 345 686 406 184 218 2 383 

Genomsnittligt antal citeringar - - - - - 3,5 - - - 13,7 - - 4,4 10,8 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

103 39 59 28 15 13 103 122 56 70 128 17 13 128 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Översiktsartikel               

Antal publikationer 1  2 2  1 6 1  2 2 1 2 8 

Summa citeringar 26  21 17  16 80 34  24 22 1 22 103 

Genomsnittligt antal citeringar - - - - - - - - - - - - - - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

26  16 14  16 26 34  18 19 1 21 34 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

26  5 3  16 3 34  6 3 1 1 1 

Konferensbidrag               

Antal publikationer   1     1 5 3 2 4  15 

Summa citeringar   1     1 2 1 3 1  8 

Genomsnittligt antal citeringar   -     - - - - - - - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

  1     1 1 1 2 1  2 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

  1     1 0 0 1 0  0 

1 För analysenheter som har färre än 50 publikationer redovisas ej genomsnittliga värden då de riskerar att bli skeva på grund av att enskilda publikationer med extremt höga citeringsvärden. 
2 I Scopus räknas följande publiceringsstatus: published, in press, ahead of print. 
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Bilaga 2 Kunskapsmiljö Hållbar verksamhetsutveckling 

Kunskapsmiljön Hållbar verksamhetsutveckling består av sju ämnen: 

 Design och formgivning 

 Företagsekonomi 

 Juridik 

 Industriell ekonomi 

 Miljöteknik 

 Maskinteknik 

 Nationalekonomi 

 

Ämnena hör organisatoriskt till Akademin för utbildning och ekonomi (avdelningen för 

ekonomi samt avdelningen för socialt arbete och psykologi) samt Akademin för teknik 

och miljö (avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik samt avdelningen för 

industriell ekonomi och samhällsbyggnad). 

Tabell 21 Indikatorer 2010-2016 för kunskapsmiljön Hållbar verksamhetsutvckling1 

Antalet publikationer i DiVA, totalt 413 

Genomsnittligt antal publikationer i DiVA per år 59 

Genomsnittligt antal författare per publikation i DiVA 2,7 

Andelen av det totala antalet publikationer vid HiG 16,5 % 

Antalet publikationer i WoS, totalt2 87 

Antalet citeringar i WoS (N=62) 453 

Andelen publikationer med minst en citering i WoS (N=62) 69,4 % 

Genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad i WoS (inkl. / exkl. 
självciteringar) 

0.89 / 0,85* 

Andelen publikationer top10% exkl. självcit.  i WoS 3.7 %* 

Andelen publikationer top25% exkl. självcit.  i WoS 29,0 %* 

Genomsnittlig fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad 1,0* 

Andelen publikationer som har publicerats i tidskrifter som är bland de 
20 % mest citerade inom disciplinen i WoS 

16,1 %* 

Andelen internationellt samförfattade publikationer i WoS 25,8 % 

Antalet publikationer i Scopus, totalt2 109 

Antalet citeringar i Scopus (N=72) 682 

Andelen publikationer med minst en citering i Scopus (N=72) 77,8 % 

Andelen publikationer där förste författare är affilierad HiG3 73,5 % 

Andelen publikationer på nivå 2 enligt norska modellen 11,45 % 

Antal poäng enligt norska modellen 199,7 

Genomsnittlig poäng enligt norska modellen 0,67 

* Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade på ett 
lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 
1 Indikatorerna för citeringar är beräknade för åren 2010-2015. 
2 Följande publikationstyper är inkluderade: artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag; 
undantaget är letters, editorial materials, news items, meeting abstracts, presentations, abstracts, posters and 
policy documents. För artikel och översiktsartikel indexerad i Scopus ingår även publikationer som är epub 
ahead of print samt in press. 
3 Publikationer med ensamförfattare är exkluderade. 
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Figur 26 Publikationstyper för kunskapsmiljön Hållbar verksamhetsutveckling i DiVA 2010-2016. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

 

Figur 27 Antal publikationer (artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag ) i Web 

of Science, Scopus samt DiVA fördelat per år för kunskapsmiljön Hållbar verksamhetsutveckling. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 
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Figur 28 Antal publikationer i Web of Science och Scopus sammanslaget fördelat per år för 

kunskapsmiljön Hållbar verksamhetsutveckling. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

 

Figur 29 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 10 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster) , exkluderar självciteringar, för kunskapsmiljön Hållbar verksamhetsutveckling. 
Not 1: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade 

på ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 

Not 2: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 

item, policy document och meeting abstracts. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hållbar verksamhetsutveckling

A
n

ta
l

Kunskapsmiljö och år

Antologi (redaktör)

Artikel i tidskrift

Kapitel i bok

Konferensbidrag

Proceeding

Översiktsartikel (review)

0

5

10

15

20

25

30

2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015

A
n

ta
l

Citeringsfönster

Top10% exkl. självcitering Övriga



41 
 

 

Figur 30 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 25 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster) , exkluderar självciteringar, för kunskapsmiljön Hållbar verksamhetsutveckling. 
Not 1: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade 

på ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 

Not 2: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 

item, policy document och meeting abstracts. 

 

 

Figur 31 Utvecklingen av antal publikationer på nivå 1 och 2 enligt norska modellen 2010-2016 för 

kunskapsmiljön Hållbar verksamhetsutveckling. 
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Tabell 22 Antal publikationer  (publicerade) för kunskapsmiljön Hållbar verksamhetsutveckling för åren 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Publikationstyp DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 

Artikel1 (refereegranskad) 11 7 8 9 8 9 12 7 11 19 8 11 11 4 5 17 13 14 34 22 31 

Artikel1 (övrigt vetenskapligt) 1      7      5   3   2   

Översiktsartikel 
(refereegranskad) 

1 1 1    1 1 1       1  1 1 1 1 

Översiktsartikel (övrigt 
vetenskapligt) 

                     

Konferenspapper3 
(refereegranskad) 

12  1 26 2 2 12  2 21 4  14 1 4 12 6 2 10 3 2 

Konferenspapper3 (övrigt 
vetenskapligt) 

1   3   5   3   1         

Bok1, 2             3   1   1   

Antologi1, 2 (redaktörsskap)    2  1 1  1 1         1   

Kapitel i bok1, 2 2 1  8  3 7  3 9   2   5   5   

Konferensproceeding1, 2 
(redaktörsskap) 

   1  1                

Totalt 28 9 10 49 10 16 45 8 18 53 12 11 36 5 9 39 19 17 54 26 34 

1 Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 
2 De siffror som redovisas för böcker och bokkapitel i databasen Web of Science är bristfälliga eftersom vi efter 2013 ej har tillgång till sådana data. 
3 För konferensbidrag räknas ej abstract, meeting abstracts, postrar eller presentationer. 
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Tabell 23 Antal citeringar i Web of Science och Scopus för perioden 2010-2015 för kunskapsmiljön Hållbar verksamhetsutveckling1 

 

Web of Science Scopus2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Artikel               

Antal publikationer 7 8 7 8 4 13 47 8 9 11 11 5 14 58 

Summa citeringar 52 145 56 49 31 38 371 95 207 125 69 38 47 581 

Genomsnittligt antal citeringar - - - - - - - - - - - - - 5,4 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

17 41 35 19 17 9 41 22 49 55 24 19 8 55 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

0 2 0 0 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 

Översiktsartikel               

Antal publikationer 1  1    2 1  1   1 3 

Summa citeringar 76  5    81 87  8   4 99 

Genomsnittligt antal citeringar   -    - -  -   - - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

76  5    76 87  8   4 87 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

76  5    5 87  8   4 4 

Konferensbidrag               

Antal publikationer  2  4 1 6 13 1 2 2  4 2 11 

Summa citeringar  0  0 1 0 1 0 0 0  2 0 2 

Genomsnittligt antal citeringar  -  - - - - - - -  - - - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

 0  0 1 0 1 0 0 0  1 0 1 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

 0  0 1 0 0 0 0 0  0 0 0 

1 För analysenheter som har färre än 50 publikationer redovisas ej genomsnittliga värden då de riskerar att bli skeva på grund av att enskilda publikationer med extremt höga citeringsvärden. 
2 I Scopus räknas följande publiceringsstatus: published, in press, ahead of print. 
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Bilaga 3 Kunskapsmiljö Hälsa och psykosocial livsmiljö 

Kunskapsmiljön Hälsa och psykosocial livsmiljö består av fem ämnen: 

 Folkhälsovetenskap 

 Idrottsvetenskap 

 Kriminologi 

 Socialt arbete 

 Vårdvetenskap 

 

Ämnena hör organisatoriskt till Akademin för utbildning och ekonomi (avdelningen för 

ekonomi samt avdelningen för socialt arbete och psykologi) samt Akademin för hälsa och 

arbetsliv (avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, avdelningen för socialt arbete 

och psykologi samt avdelningen för hälso- och vårdvetenskap). 

Tabell 24 Indikatorer 2010-2016 för kunskapsmiljön Hälsa och psykosocial livsmiljö1 

Antalet publikationer i DiVA, totalt 500 

Genomsnittligt antal publikationer i DiVA per år 71 

Genomsnittligt antal författare per publikation i DiVA 3,4 

Andelen av det totala antalet publikationer vid HiG 19,9 % 

Antalet publikationer i WoS, totalt2 163 

Antalet citeringar i WoS (N=123) 591 

Andelen publikationer med minst en citering i WoS (N=123) 79,7 % 

Genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad i WoS (inkl. / exkl. 
självciteringar) 

0,82 / 0,77* 

Andelen publikationer top10% exkl. självcit. i WoS 5,8 %* 

Andelen publikationer top25% exkl. självcit. i WoS 19,7 %* 

Genomsnittlig fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad 0,9* 

Andelen publikationer som har publicerats i tidskrifter som är bland de 
20 % mest citerade inom disciplinen i WoS 

11,8 %* 

Andelen internationellt samförfattade publikationer i WoS 31,8 % 

Antalet publikationer i Scopus, totalt2 195 

Antalet citeringar i Scopus (N=145) 768 

Andelen publikationer med minst en citering i Scopus (N=145) 74,5 % 

Andelen publikationer där förste författare är affilierad HiG3 63,5 % 

Andelen publikationer på nivå 2 enligt norska modellen 10,75 % 

Antal poäng enligt norska modellen 306 

Genomsnittlig poäng enligt norska modellen 1,00 

* Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade på ett 
lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 
1 Indikatorerna för citeringar är beräknade för åren 2010-2015. 
2 Följande publikationstyper är inkluderade: artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag; 
undantaget är letters, editorial materials, news items, meeting abstracts, presentations, abstracts, posters and 
policy documents. För artikel och översiktsartikel indexerad i Scopus ingår även publikationer som är epub 
ahead of print samt in press. 
3 Publikationer med ensamförfattare är exkluderade. 
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Figur 32 Publikationstyper för kunskapsmiljön Hälsa och psykosocial livsmiljö i DiVA 2010-2016. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

 

Figur 33 Antal publikationer (artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag ) i Web 

of Science, Scopus samt DiVA fördelat per år för kunskapsmiljön Hälsa och psykosocial livsmiljö. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 
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Figur 34 Antal publikationer i Web of Science och Scopus sammanslaget fördelat per år för 

kunskapsmiljön Hälsa och psykosocial livsmiljö. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

 

Figur 35 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 10 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster) , exkluderar självciteringar, för kunskapsmiljön Hälsa och psykosocial livsmiljö. 
Not 1: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade 

på ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 

Not 2: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 

item, policy document och meeting abstracts. 
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Figur 36 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 25 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster) , exkluderar självciteringar, för kunskapsmiljön Hälsa och psykosocial livsmiljö. 
Not 1: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade 

på ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 

Not 2: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 

item, policy document och meeting abstracts. 

 

 

Figur 37 Utvecklingen av antal publikationer på nivå 1 och 2 enligt norska modellen 2010-2016 för 

kunskapsmiljön Hälsa och psykosocial livsmiljö. 
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Tabell 25 Antal publikationer (publicerade) för kunskapsmiljön Hälsa och psykosocial livsmiljö för åren 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Publikationstyp DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 

Artikel1 (refereegranskad) 27 18 19 19 12 17 30 13 18 36 28 30 40 26 30 33 24 28 51 37 40 

Artikel1 (övrigt vetenskapligt)          1   1   1      

Översiktsartikel 
(refereegranskad) 

      2 2 2 1  1 1      3 3 3 

Översiktsartikel (övrigt 
vetenskapligt) 

                     

Konferenspapper# 
(refereegranskad) 

3   2      1            

Konferenspapper3 (övrigt 
vetenskapligt) 

2                     

Bok1, 2 2   1         1   2      

Antologi1, 2 (redaktörsskap) 2      2   3   1      2   

Kapitel i bok1, 2 7   6   10   4  2 11 1 1 4 1 1 5   

Konferensproceeding1, 2 
(redaktörsskap) 

                     

Totalt 43 18 19 28 12 17 44 15 20 46 28 33 55 27 31 40 25 29 61 40 43 

1 Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 
2 De siffror som redovisas för böcker och bokkapitel i databasen Web of Science är bristfälliga eftersom vi efter 2013 ej har tillgång till sådana data. 
3 För konferensbidrag räknas ej abstract, meeting abstracts, postrar eller presentationer. 
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Tabell 26 Antal citeringar i Web of Science och Scopus för perioden 2010-2015 för kunskapsmiljön Hälsa och psykosocial livsmiljö1 

 

Web of Science Scopus2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Artikel               

Antal publikationer 18 12 13 28 26 24 121 19 17 18 30 30 29 143 

Summa citeringar 177 111 72 91 99 26 576 200 157 120 117 130 29 753 

Genomsnittligt antal citeringar - - - - - - - - - - - - - 5,3 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

53 18 16 14 15 4 53 62 24 17 16 19 3 62 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Översiktsartikel               

Antal publikationer   2    2   2 1   3 

Summa citeringar   15    15   15 0   15 

Genomsnittligt antal citeringar - - - - - - - - - - - - - - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

  11    11   10 0   10 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

  4    4   5 0   0 

Konferensbidrag               

Antal publikationer               

Summa citeringar               

Genomsnittligt antal citeringar               

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

              

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

              

1 För analysenheter som har färre än 50 publikationer redovisas ej genomsnittliga värden då de riskerar att bli skeva på grund av att enskilda publikationer med extremt höga citeringsvärden. 
2 I Scopus räknas följande publiceringsstatus: published, in press, ahead of print. 
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Bilaga 4 Kunskapsmiljö Lärande livsmiljöer 

Kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer består av sex ämnen: 

 Engelska 

 Medie- och kommunikationsvetenskap 

 Religionsvetenskap 

 Svenska språket och Genusvetenskap 

 Bild- och dramapedagogik 

 Utbildningsvetenskap 

 Ämnesdidaktik (matematik, teknik, kemi) 

 

Ämnena hör organisatoriskt till Akademin för utbildning och ekonomi (avdelningen för 

humaniora samt avdelningen för utbildningsvetenskap). 

Tabell 27 Indikatorer 2010-2016 för kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer1 

Antalet publikationer i DiVA, totalt 793 

Genomsnittligt antal publikationer i DiVA per år 113 

Genomsnittligt antal författare per publikation i DiVA 1,7 

Andelen av det totala antalet publikationer vid HiG 31,6 % 

Antalet publikationer i WoS, totalt2 34 

Antalet citeringar i WoS (N=24) 96 

Andelen publikationer med minst en citering i WoS (N=24) 70,8 % 

Genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad i WoS (inkl. / exkl. 
självciteringar) 

1,05 / 1,12* 

Andelen publikationer top10% exkl. självcit.  i WoS 12,1 %* 

Andelen publikationer top25% exkl. självcit.  i WoS 29,3 %* 

Genomsnittlig fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad 0,9* 

Andelen publikationer som har publicerats i tidskrifter som är bland de 
20 % mest citerade inom disciplinen i WoS 

19,7 %* 

Andelen internationellt samförfattade publikationer i WoS 7,7 % 

Antalet publikationer i Scopus, totalt2 53 

Antalet citeringar i Scopus (N=39) 175 

Andelen publikationer med minst en citering i Scopus  (N=39) 79,5 % 

Andelen publikationer där förste författare är affilierad HiG3 76,0 % 

Andelen publikationer på nivå 2 enligt norska modellen 5,23 % 

Antal poäng enligt norska modellen 242,6 

Genomsnittlig poäng enligt norska modellen 0,58 

* Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade på ett 
lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 
1 Indikatorerna för citeringar är beräknade för åren 2010-2015. 
2 Följande publikationstyper är inkluderade: artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag; 
undantaget är letters, editorial materials, news items, meeting abstracts, presentations, abstracts, posters and 
policy documents. För artikel och översiktsartikel indexerad i Scopus ingår även publikationer som är epub 
ahead of print samt in press. 
3 Publikationer med ensamförfattare är exkluderade. 
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Figur 38 Publikationstyper för kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer i DiVA 2010-2016. 
Not: Inkluderar refereegranskade och övrigt vetenskapliga publikationer. Följande publikationstyper räknas inte 

in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, policy document och meeting 

abstracts. 

 

Figur 39 Antal publikationer (artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag ) i Web 

of Science, Scopus samt DiVA fördelat per år för kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 
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Figur 40 Antal publikationer i Web of Science och Scopus sammanslaget fördelat per år för 

kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer. 
Not: Inkluderar refereegranskade och övrigt vetenskapliga publikationer. Följande publikationstyper räknas inte 

in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, policy document och meeting 

abstracts. 

 

Figur 41 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 10 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster) , exkluderar självciteringar, för kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer. 
Not 1: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade 

på ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 

Not 2: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 

item, policy document och meeting abstracts. 
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Figur 42 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 25 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster), exkluderar självciteringar, för kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer. 
Not 1: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade 

på ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 

Not 2: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 

item, policy document och meeting abstracts. 

 

 

Figur 43 Utvecklingen av antal publikationer på nivå 1 och 2 enligt norska modellen 2010-2016 för 

kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer. 
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Tabell 28 Antal publikationer (publicerade) för kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer för åren 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Publikationstyp DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 

Artikel1 (refereegranskad) 12 3 3 8 2 2 9 1 2 11 3 5 21 5 13 19 6 8 14 9 10 

Artikel1 (övrigt vetenskapligt) 1   4   6 1  3   2   1   2   

Översiktsartikel 
(refereegranskad) 

1         2 1 2    1  1    

Översiktsartikel (övrigt 
vetenskapligt) 

               1      

Konferenspapper3 
(refereegranskad) 

24   26 1 1 17   19   5 1 1 1  1 7 1 1 

Konferenspapper3 (övrigt 
vetenskapligt) 

7   8   4   2   3   3      

Bok1, 2 4   4   6   5   1   1  1    

Antologi1, 2 (redaktörsskap) 2   2   5   2   3   5   1   

Kapitel i bok1, 2 15   23 2 1 32  2 17 1 2 22   26 2 1 23   

Konferensproceeding1, 2 
(redaktörsskap) 

               1      

Totalt 66 3 3 75 5 4 79 2 4 61 5 9 57 6 14 59 8 12 47 10 11 

1 Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 
2 De siffror som redovisas för böcker och bokkapitel i databasen Web of Science är bristfälliga eftersom vi efter 2013 ej har tillgång till sådana data. 
3 För konferensbidrag räknas ej abstract, meeting abstracts, postrar eller presentationer. 
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Tabell 29 Antal citeringar i Web of Science och Scopus för perioden 2010-2015 för kunskapsmiljön Lärande livsmiljöer1 

 

Web of Science Scopus2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Artikel               

Antal publikationer 3 2 2 3 5 6 21 3 2 2 5 13 8 33 

Summa citeringar 29 8 5 18 20 9 89 41 10 9 30 57 12 159 

Genomsnittligt antal citeringar - - - - - - - - - - - - - - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

15 7 4 15 14 7 15 18 6 5 20 24 8 24 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

6 1 1 1 0 0 0 8 4 5 1 0 0 0 

Översiktsartikel               

Antal publikationer    1   1    2  1 3 

Summa citeringar    7   7    11  3 14 

Genomsnittligt antal citeringar    -   -    -  - - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

   7   7    10  3 10 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

   7   7    1  3 1 

Konferensbidrag               

Antal publikationer  1   1  2  1   1 1 3 

Summa citeringar  0   0  0  0   2 0 2 

Genomsnittligt antal citeringar  -   -  -  -   - - - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

 -   -  -  -   2 0 2 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

 -   -  -  -   2 0 0 

1 För analysenheter som har färre än 50 publikationer redovisas ej genomsnittliga värden då de riskerar att bli skeva på grund av att enskilda publikationer med extremt höga citeringsvärden. 
2 I Scopus räknas följande publiceringsstatus: published, in press, ahead of print. 
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Bilaga 5 Kunskapsmiljö Tekniska system för byggd 
miljö 

 Besluts-, risk- och policyanalys 

 Elektroteknik 

 Energisystem  

 Geospatial informationsvetenskap 

 Fysik 

 Statistik 

 Matematik 

 

Ämnena hör organisatoriskt till Akademin för teknik och miljö (avdelningen för 

industriell ekonomi och samhällsbyggnad, avdelningen för elektronik, matematik och 

naturvetenskap samt avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik). 

Tabell 30 Indikatorer 2010-2016 för kunskapsmiljön Tekniska system för byggd miljö1 

Antalet publikationer i DiVA, totalt 677 

Genomsnittligt antal publikationer i DiVA per år 97 

Genomsnittligt antal författare per publikation i DiVA 3,3 

Andelen av det totala antalet publikationer vid HiG 27,0 % 

Antalet publikationer i WoS, totalt2 318 

Antalet citeringar i WoS (N=268) 1 377 

Andelen publikationer med minst en citering i WoS (N=268) 70,1 % 

Genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad i WoS (inkl. / exkl. 
självciteringar) 

1,01 / 0,90* 

Andelen publikationer top10% exkl. självcit.  i WoS 7,0 %* 

Andelen publikationer top25% exkl. självcit.  i WoS 23,6 %* 

Genomsnittlig fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad 1,0* 

Andelen publikationer som har publicerats i tidskrifter som är bland de 
20 % mest citerade inom disciplinen i WoS 

18,1 %* 

Andelen internationellt samförfattade publikationer i WoS 47,0 % 

Antalet publikationer i Scopus, totalt2 403 

Antalet citeringar i Scopus (N=336) 1 712 

Andelen publikationer med minst en citering i Scopus (N=336) 71,4 % 

Andelen publikationer där förste författare är affilierad HiG3 60,0 % 

Andelen publikationer på nivå 2 enligt norska modellen 11,03 % 

Antal poäng enligt norska modellen 456,3 

Genomsnittlig poäng enligt norska modellen 0,81 

* Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade på ett 
lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 
1 Indikatorerna för citeringar är beräknade för åren 2010-2015. 
2 Följande publikationstyper är inkluderade: artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag; 
undantaget är letters, editorial materials, news items, meeting abstracts, presentations, abstracts, posters and 
policy documents. För artikel och översiktsartikel indexerad i Scopus ingår även publikationer som är epub 
ahead of print samt in press. 
3 Publikationer med ensamförfattare är exkluderade. 
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Figur 44 Publikationstyper för kunskapsmiljön Tekniska system för byggd miljö i DiVA 2010-2016.  
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

 

Figur 45 Antal publikationer (artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag ) i Web 

of Science, Scopus samt DiVA fördelat per år för kunskapsmiljön Tekniska system för byggd miljö. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

Artikel i tidskrift  (ej refereegranskad)

Artikel i tidskrift  (refereegranskad)

Artikel i tidskrift, review (refereegranskad)

Bok (ej refereegranskad)

Kapitel i bok (ej refereegranskad)

Kapitel i bok (refereegranskad)

Antologi (ej refereegranskad)

Antologi (refereegranskad)

Konferensbidrag (ej refereegranskad)

Konferensbidrag (refereegranskad)

Proceeding (refereegranskad)

Rapport (ej refereegranskad)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tekniska system för byggd miljö

Web of Science

Scopus

DiVA



58 
 

 

Figur 46 Antal publikationer i Web of Science och Scopus sammanslaget fördelat per år för 

kunskapsmiljön Tekniska system för byggd miljö. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

 

Figur 47 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 10 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster) , exkluderar självciteringar, för kunskapsmiljön tekniska system. 
Not: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade på 

ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 
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Figur 48 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 25 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster) , exkluderar självciteringar, för kunskapsmiljön Tekniska system för byggd miljö. 
Not: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade på 

ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 

 

 

 

Figur 49 Utvecklingen av antal publikationer på nivå 1 och 2 enligt norska modellen 2010-2016 för 

kunskapsmiljön Tekniska system för byggd miljö. 
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Tabell 31 Antal publikationer (publicerade) för kunskapsmiljön Tekniska system för byggd miljö för åren 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Publikationstyp DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 

Artikel1 (refereegranskad) 21 18 15 24 18 19 40 33 36 45 42 42 36 29 32 49 46 47 38 36 36 

Artikel1 (övrigt vetenskapligt) 3      1               

Översiktsartikel 
(refereegranskad) 

1 1 1    2 2 2 1 1 1    2 2 2 1 1 1 

Översiktsartikel (övrigt 
vetenskapligt) 

                     

Konferenspapper3 
(refereegranskad) 

31 9 15 46 4 15 30 13 25 25 9 14 44 19 35 33 19 30 34 13 24 

Konferenspapper3 (övrigt 
vetenskapligt) 

11 1 3 9 2 2 1            2   

Bok1, 2          1   1  1 1      

Antologi1, 2 (redaktörsskap) 1   2   1      1   1      

Kapitel i bok1, 2 4 2  2   2   6  3 1   2  1 12   

Konferensproceeding1, 2 
(redaktörsskap) 

         1  1    1  1    

Totalt 72 31 34 83 24 36 77 48 63 79 52 61 83 48 68 89 67 81 87 50 61 

1 Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 
2 De siffror som redovisas för böcker och bokkapitel i databasen Web of Science är bristfälliga eftersom vi efter 2013 ej har tillgång till sådana data. 
3 För konferensbidrag räknas ej abstract, meeting abstracts, postrar eller presentationer. 
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Tabell 32 Antal citeringar i Web of Science och Scopus för perioden 2010-2015 för kunskapsmiljön Tekniska system för byggd miljö1 

 

Web of Science Scopus2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Artikel               

Antal publikationer 18 18 33 42 29 46 186 15 19 36 42 32 48 192 

Summa citeringar 278 172 288 280 170 99 1 287 237 217 345 339 211 121 1 470 

Genomsnittligt antal citeringar - - - - - - 7,1 - - - - - - 7,7 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

82 31 40 41 32 11 82 59 47 48 50 39 11 59 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Översiktsartikel               

Antal publikationer 1  2 1  2 6 1  2 1  2 6 

Summa citeringar 0  9 10  15 34 0  8 10  15 33 

Genomsnittligt antal citeringar -  - -  - - -  - -  - - 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

-  6 10  13 13 -  6 10  12 12 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

-  3 10  2 0 -  2 10  3 2 

Konferensbidrag               

Antal publikationer 10 6 13 9 19 19 76 18 17 25 14 35 30 139 

Summa citeringar - 7 24 8 12 5 56 12 41 67 25 40 24 209 

Genomsnittligt antal citeringar - - - - - - 0,7 - - - - - - 1,5 

Antal citeringar för mest citerad 
publikation 

- 6 8 5 3 1 8 6 10 8 10 5 3 10 

Antal citeringar för minst citerad 
publikation 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 För analysenheter som har färre än 50 publikationer redovisas ej genomsnittliga värden då de riskerar att bli skeva på grund av att enskilda publikationer med extremt höga citeringsvärden. 
2 I Scopus räknas följande publiceringsstatus: published, in press, ahead of print. 
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Bilaga 6 Forskningsämnet biologi 

Forskningsämnet biologi är i dagsläget inte knutet till någon kunskapsmiljö. I uppdraget 

ingår dock att särredovisa nyckeltal för detta ämne. 

Ämnet hör organisatoriskt till Akademin för hälsa och arbetsliv (avdelningen för arbets- 

och folkhälsovetenskap). 

Tabell 33 Indikatorer 2010-2016 för forskningsämnet biologi1 

Antalet publikationer i DiVA, totalt 56 

Genomsnittligt antal publikationer i DiVA per år 8 

Genomsnittligt antal författare per publikation i DiVA 5,2 

Andelen av det totala antalet publikationer vid HiG 2,2 % 

Antalet publikationer i WoS, totalt2 16 

Antalet citeringar i WoS (N=14) 123 

Andelen publikationer med minst en citering i WoS (N=14) 92,9 

Genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad i WoS (inkl. / exkl. 
självciteringar) 

0,87 / 0,73* 

Andelen publikationer top10% exkl. självcit. i WoS 14,3 %* 

Andelen publikationer top25% exkl. självcit. i WoS 28,6 %* 

Genomsnittlig fältnormaliserad tidskriftsciteringsgrad 1,2* 

Andelen publikationer som har publicerats i tidskrifter som är bland de 
20 % mest citerade inom disciplinen i WoS 

24,0 %* 

Andelen internationellt samförfattade publikationer i WoS 56,3 % 

Antalet publikationer i Scopus, totalt2 21 

Antalet citeringar i Scopus (N=18) 188 

Andelen publikationer med minst en citering i Scopus (N=18) 94,4 % 

Andelen publikationer där förste författare är affilierad HiG3 56 % 

Andelen publikationer på nivå 2 enligt norska modellen 10,00 % 

Antal poäng enligt norska modellen** 31,4 

Genomsnittlig poäng enligt norska modellen** 0,79 

* Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade på ett 
lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 
1 Indikatorerna för citeringar är beräknade för åren 2010-2015. 
2 Följande publikationstyper är inkluderade: artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag; 
undantaget är letters, editorial materials, news items, meeting abstracts, presentations, abstracts, posters and 
policy documents. För artikel och översiktsartikel indexerad i Scopus ingår även publikationer som är epub 
ahead of print samt in press. 
3 Publikationer med ensamförfattare är exkluderade. 
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Figur 50 Publikationstyper för forskningsämnet Biologi i DiVA 2010-2016. 
Not: Inkluderar refereegranskade och övrigt vetenskapliga publikationer. Följande publikationstyper räknas inte 

in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, policy document och meeting 

abstracts. 

 

 

Figur 51 Antal publikationer (artikel i tidskrift, översiktsartikel (review) samt konferensbidrag ) i Web 

of Science, Scopus samt DiVA fördelat per år för forskningsämnet biologi. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 
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Figur 52 Samtliga publikationer i Web of Science och Scopus sammanslaget fördelat per år för 

forskningsämnet biologi. 
Not: Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 

Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news item, 

policy document och meeting abstracts. 

 

Figur 53 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 10 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster) , exkluderar självciteringar, för forskningsämnet biologi. 
Not 1: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade 

på ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 

Not 2: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 

item, policy document och meeting abstracts. 
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Figur 54 Publikationer (artiklar och översiktsartiklar) indexerade i Web of Science 2010-2015 och 

andelen som tillhör de 25 % mest citerade publikationerna inom ett fält (3-års rörligt 

citeringsfönster), exkluderar självciteringar, för forskningsämnet biologi. 
Not 1: Indikatorvärden som fältnormaliserats är instabila när de baseras på få publikationer. Värden baserade 

på ett lågt antal publikationer bör därför tolkas med försiktighet. 

Not 2: Följande publikationstyper räknas inte in: letters, editorial materials, abstracts, poster, presentation, news 

item, policy document och meeting abstracts. 

 

 

Figur 55 Utvecklingen av antal publikationer på nivå 1 och 2 enligt norska modellen 2010-2016 för 

forskningsämnet biologi. 
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Tabell 34 Antal publikationer (publicerade) för forskningsämnet biologi för åren 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Publikationstyp DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 
DiVA WoS 

Scop
us 

DiVA WoS 
Scop

us 

Artikel1 (refereegranskad) 1 1 1 4 4 4 1 1 1 4 3 4 2 1 2 4 3 3 2 2 2 

Artikel1 (övrigt vetenskapligt)                      

Översiktsartikel 
(refereegranskad) 

      1 1 1       1  1    

Översiktsartikel (övrigt 
vetenskapligt) 

                     

Konferenspapper3 
(refereegranskad) 

2  1 2   1               

Konferenspapper3 (övrigt 
vetenskapligt) 

1   1                  

Bok1, 2 2      2   2   2 1 1 2   3   

Antologi1, 2 (redaktörsskap)                      

Kapitel i bok1, 2 2      2   2   2 1 1 2   3   

Konferensproceeding1, 2 

(redaktörsskap) 
                     

Totalt 8 1 2 7 4 4 7 2 2 8 3 4 6 3 4 9 3 4 8 2 2 

1 Inkluderar publikationer som i DiVA är klassificerade som refereegranskade eller övrigt vetenskapligt. 
2 De siffror som redovisas för böcker och bokkapitel i databasen Web of Science är bristfälliga eftersom vi efter 2013 ej har tillgång till sådana data. 
3 För konferensbidrag räknas ej abstract, meeting abstracts, postrar eller presentationer. 
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Tabell 35 Antal citeringar i Web of Science och Scopus för perioden 2010-2015 för forskningsämnet Biologi1 

 
Web of Science Scopus2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Artikel               

Antal publikationer 1 4 1 3 1 3 13 1 4 1 4 2 3 15 

Summa citeringar 8 49 1 44 1 2 105 9 69 6 66 6 4 160 

Genomsnittligt antal citeringar - - - - - - - - - - - - - - 

Antal citeringar för mest citerad 

publikation 
8 39 1 25 1 1 39 9 56 6 28 3 3 56 

Antal citeringar för minst citerad 

publikation 
8 1 1 2 1 0 0 9 3 6 2 3 0 0 

Översiktsartikel               

Antal publikationer   1    1   1   1 2 

Summa citeringar   18    18   23   4 27 

Genomsnittligt antal citeringar   -    -   -   - - 

Antal citeringar för mest citerad 

publikation 
  18    18   23   4 23 

Antal citeringar för minst citerad 

publikation 
  18    18   23   4 4 

Konferensbidrag               

Antal publikationer        1      1 

Summa citeringar        1      1 

Genomsnittligt antal citeringar        -      - 

Antal citeringar för mest citerad 

publikation 
       1      1 

Antal citeringar för minst citerad 

publikation 
       1      1 

1 För analysenheter som har färre än 50 publikationer redovisas ej genomsnittliga värden (markerade med -) då de riskerar att bli skeva på grund av att enskilda publikationer med extremt höga citeringsvärden. 
2 I Scopus räknas följande publiceringsstatus: published, in press, ahead of print. 
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Bilaga 7 Samförfattande lärosäten och organisationer 

Tabell 36 Lärosäten och organisationer som sampublicerat med Högskolan i Gävle 2010-2016. 

Lärosäte/organisation Rang i WoS Rang i Scopus Andel WoS Andel Scopus 

Uppsala Universitet 1 1 16,7 14,5 

The Royal Institute of Technology 
KTH 

2 2 12,5 12,1 

Linköpings universitet 3 3 9,2 9,4 

Karolinska Institutet 4 4 9,1 8,1 

Umeaå universitet 5 5 6,5 5,8 

Stockholms universitet 6 6 4,8 3,7 

Vrije Universiteit Brussel 7 7 2,9 3,2 

Göteborgs Universitet 8 12 2,5 3,1 

Örebro Universitet 9 9 2,4 2,2 

University of Central Lancashire 10 9 2,3 2,0 

Lunds Universitet 11 11 1,7 1,8 

Mid Sweden University 12 8 1,7 1,8 

Wuhan University 13 13 1,5 1,8 

Högskolan Dalarna 14 11 1,4 1,6 

Sveriges lantbruksuniversitet 15 10 1,3 1,6 

Aalborg Universitet 16 15 1,2 1,4 

Chalmers University of 
Technology 

16 17 1,2 1,2 

Karolinska University Hospital 16 14 1,2 1,2 

Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljo 

16 16 1,2 1,1 

Karlstads universitet 17 17 1,1 1,1 

Mälardalens högskola 17 12 1,1 1,0 

Luleå tekniska Universitet 18 17 1,0 1,0 

County Council of Gävleborg 19 19 0,9 0,9 

Curtin University 19 18 0,9 0,9 

University of Penza 19 14 0,9 0,9 

Københavns Universitet 19 19 0,9 0,8 

The University of Hong Kong 19 18 0,9 0,8 

Vrije Universiteit Amsterdam 19 23 0,9 0,8 

Alfta Research Foundation 20 20 0,8 0,7 

Totalförsvarets forskningsinstitut 20 16 0,8 0,7 

Helsingin Yliopisto 20 20 0,8 0,6 

Akademiska Sjukhuset 20 16 0,8 0,6 

Cardiff Metropolitan University 21 24 0,7 0,6 

Örebro universitetssjukhus 21 - - - 

Danmarks Tekniske Universitet 21 - - - 

University of Reading 21 20 0,7 0,6 
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