
Impact factor
Citeringar och därmed förknippade problem



cc Per Flensburg

Den här presentationen
• kommer att kunna ses på nätet:	


• http://www.perflensburg.se/IF
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Vad är impact factor?

• Det är ett mått på antalet citeringar, både av 
tidskrifter och av enskilda författare	


• Ju fler som citerar en tidskrift desto högre impact 
factor har den	


• Faktorn varierar mycket mellan olika ämnen.	


• Men vad används impact factor till?	


• Och vad används citeringar till?
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Vad används citeringar till

• Blåsa på sin egen fåfänga eller finare uttryckt: Se hur 
stort inflytande man kan anses ha i det vetenskapliga 
samhället	


• I de flesta fall mycket deprimerande	


• Men regeringen använder antalet citeringar till 
forskare på ett lärosäte för att beräkna 
forskningsmedel till dem!	


• Kan man publicera i en high impact tidskrift är det 
större chans att få fler citeringar
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Statliga forskningsanslag
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Principer för tilldelning av 
forskningsmedel

• Varje lärosäte får 8 000 kr i forskningsanslag för 
varje helårsstudent.	


• Cirka 10 procent av de befintliga anslagen 
omfördelas med hjälp av kvalitetsindikatorerna 	


• publiceringar och citeringar samt 	


• externa medel för forskning	


• Nästa år föreslås det bli 20% istället
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Publiceringar och citeringar

• I kvalitetsindikatorn publiceringar och citeringar ingår 	


• för publiceringar andelen artiklar av det totala antalet 
artiklar från svenska universitet och högskolor 	


• för citeringar mäts de sammanlagda genomsnittliga 
medelciteringarna för varje lärosäte. 	


• De genomsnittliga citeringarna mäts som antalet 
citeringar för en artikel dividerat med medelvärdet 
av citeringar inom varje område.
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Externa medel

• I kvalitetsindikatorn externa medel för forskning 
ingår bidrags-, avgifts- och uppdragsintäkter. 	


• Intäkter utbetalda från stiftelser knutna till lärosäten 
eller från Kammarkollegiet ingår inte i indikatorn 
externa medel för forskning.
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Beräkningar

• Kvalitetsindikatorn publiceringar och citeringar 
beräknas som ett fyraårigt medelvärde	


• Kvalitetsindikatorn externa medel för forskning 
beräknas som ett treårigt medelvärde	


• Eftersom publiceringstraditionerna och möjligheterna 
att få externa bidrag skiljer sig mellan olika 
vetenskapsområden, viktas de båda indikatorerna så att 
inte lärosäten med stora inslag av humaniora och 
samhällsvetenskap och till viss del också naturvetenskap 
missgynnas
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Voffor gör di på dette viset?

• Omfördelningen gynnar de universitet som har hög 
andel citeringar	


• Antal citeringar anses vara direkt proportionell mot 
kvaliteten i forskningen 	


• För den skull är det viktigt att publicera sig  i en 
tidskrift som har hög impact factor	


• Och att ange University West som tillhörighet 	


• Och att citera så många kolleger som möjligt
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Lokala regler för 
Högskolan Väst

som de ser ut vt 2013
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Två delar – basanslaget

• Institutionspotten består av ett basanslag, ett 
prestationsbaserat anslag 	


• Förhållandet mellan basanslag och det 
prestationsbaserade anslaget skall vara 20:80. 
Basanslaget fördelas i förhållandet 50:50 efter antalet 
lärare med doktorsexamen med en anställning på 
mer än 50% av heltid vid Högskolan Väst och antalet 
helårsstudenter på respektive institution vid 
årsskiftet.
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Prestationsbaserat anslag

• Den prestationsbaserade tilldelningen fördelas i 
förhållandet 40:60 efter storleken på den 
externfinansierade forskningen (upparbetade 
kostnader) och antalet publikationspoäng	


• Upparbetade kostnader hämtas från 
ekonomiavdelningen för de tre föregående åren	


• För publikationer hämtas underlag från DiVA den 15 
januari årligen för de tre föregående åren
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Publikationspoäng
• Tidskriftsartikel, internationell, refereegranskad, 5 p 	


• Tidskriftsartikel, nationell, refereegranskad 1 p 	


• Konferensbidrag, refereegranskad med officiell 
fulltextproceeding 3 p	


• Doktorsavhandlingar, sammanläggning, själva kappan 3p 	


• Doktorsavhandlingar, monografi 9 p 	


• Licentiatuppsats, sammanläggning, själva kappan 1 p 	


• Licentiatuppsats, monografi 3 p	


• Bok (vetenskaplig, redaktörskap poängsätts inte) 5 p	


• Kapitel i bok, vetenskaplig 1p
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Oklarheter

• Om det är flera författare får då alla poäng? 	


• Betyder verkligen inte tidskriftens kvalitet nånting?	


• Varför är nationella konferenser så låga?	


• Varför betygssätts inte redaktörskap? Det ger ju 
många citeringar!	


• Varför är bokkapitel så lågt?
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Egna funderingar

• Forskarna lägger ner massor av möda på att 
producera en artikel	


• Men de får inget betalt av tidskriften	


• Däremot tar tidskriften hutlöst betalt av dem som 
läser den	


• Ibland är tidskriften gratis....	


• men då får författaren betala, upp till flera tusen 
kronor per publikation, som endast är webbaserad	
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Slutsatser

• Publicering i internationella tidskrifter är utan tvekan 
det mest lönande. 	


• Enda kravet är att tidskriften ska ha ett URL, DOI, 
ISBN eller ISSN-nummer och vara inlagd i Diva.	


• Statliga medel baseras på Web of science och 
förmodligen kommer tidskriftens impact factor att 
tas med på något vis	


• Därför kan det vara bra att känna till impact factor
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Prestationsbaserad 
resurstilldelning för 

universitet och högskolor 
Sammanfattning av utredarens förslag i rapporten 

(U2011/7356/UH)
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Externa anslag

• Kollegial bedömning har dålig precision, låg 
reliabilitet, kan inte genomföras årligen och är 
resurskrävande.	


• Medel från Vetenskapsrådet och Europeiska 
forskningsrådet är erhållna i högsta nationella 
respektive europeiska konkurrens. Sådana 
medel premieras med högre vikt genom att 
tio procent av de externa medlen i modellen 
fördelas om i proportion till den nationella 
andelen av medel från dessa två finansiärer.
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Publikationer

• Publikationer från humaniora och delar av 
samhällsvetenskapen har dålig täckning i Web of 
Science, den databas som hittills har använts. 	


• Den svenska databasen SwePub bör byggas ut för att 
kunna lagra alla publikationer från lärosätena.	


• SwePub verkar bygga på Diva
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Sammantaget

• Basresurserna föreslås tilldelas efter två 
bedömningsgrunder, forskningens vetenskapliga 
kvalitet och kvaliteten i samverkan och påverkan. 	


• Den vetenskapliga kvaliteten ges 85 procent, medelst 
indikatorn för bibliometri 50 procent, och indikatorn för 
externa medel 35 procent. 	


• Kvaliteten i samverkan och påverkan av samhället ges 15 
procent, medelst indikatorn för uppdragsmedel och 
indikatorn för påverkan mätt genom en portfolio av 
fallstudier för samverkan och påverkan.
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Mina slutsatser

• Det verkar vara en vettig strategi att satsa på 
publikationer, som citeras mycket.	


• Därför är det väldigt viktigt att vi citerar varandra 
när vi skriver.	


• Idag använder man sig av Web of Knowledge för att 
räkna citeringar
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Hur får man tag i 
uppgifterna?

Och hur kan jag använda dem?
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Varifrån kommer 
uppgifterna?

• Från Web of Science	


• Från Swepub (hänger hop med Diva)	


• Från forskningsråden o. dyl.	


• Från högskolorna själva
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Var hittar man web of 
science?

• Högskolan Väst =>Biblioteket=>Databaser 
=>Science Citation index (för naturvetenskap), 
=>Social Science citation index (för 
samhällsvetenskap)	


• Humaniora är dåligt täckt.	


• Ex: Sök ”ontology” i Science citation index.	


• Sortera på antal gånger citerade	


• Då vet man var de centrala verken finns

Till Biblioteket
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Lite exempel

• Sök på egna publikationer	


• Sök på enskilt universitets publikationer	


• Högskolan Väst finns inte med över huvud taget!	


• Sök på Gothenburg* och det kommer upp massor 
av publikationer 	


• Refine till t.ex. Management och gör lite analyser

Till Biblioteket
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Vad man mer kan göra

• Man kan se vem som citerat en viss person	


• Man kan se sin sökhistoria	


• Man kan göra än mer avancerade sökningar, t.ex. på 
olika språk
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Additional resources

• Här kan man se vilka tidskrifter som är högst 
rankade enligt följande impact faktor:	


• Impact factor 2 år	


• Impact factor 5 år	


• Eigenfactor

Till Biblioteket
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Impact Factor
Hur den beräknas
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Vad är Impact Factor?

• Impact Factor (IF) i en akademisk tidskrift är 
ett mått som återspeglar det genomsnittliga 
antalet citeringar till nya artiklar som 
publicerats i tidskriften. 	


• Det används ofta som ett mått på den relativa 
betydelsen av en tidskrift inom sitt område, 
eftersom tidskrifter med högre IF bedöms 
vara viktigare än de med lägre.
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Exempel hur IF beräknas

• A = antalet gånger som artiklar publicerade 
2011-2012 blev citerade i indexerade tidskrifter 
under 2013	


• B= Totala antalet artiklar, recensioner eller 
proceedings som utgavs 2011-2012	


• Impact Factor 2013 = A/B
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Alternativ källa: Science 
Watch

• High Impact Journals	


• Journals Ranked By Impact: Information Science & 
Library Science
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http://www.sciencegateway.org/rank/index.html
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Vad man kan 
få tag i 
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Områden
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Artiklar
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Andra sätt att mäta 
impact

Eigenfactor
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Eigenfactor???
Imagine that a researcher goes to the library and 
selects a journal article at random. After reading 
the article, the researcher selects at random one 
of the citations from the article. She then 
proceeds to the journal that was cited, reads a 
random article there, and selects a citation to 
direct her to her next journal volume. The 
researcher does this ad infinitum. While we 
cannot carry out this experiment in practice, we 
can use mathematics to simulate this process.

38



cc Per Flensburg

Fördelar
• The Eigenfactor ranking system accounts for 

difference in prestige among citing journals, such that 
citations from Nature or Cell are valued highly 
relative to citations from third-tier journals with 
narrower readership	


• The Eigenfactor score also adjusts for differences in 
citation patterns among disciplines.	


• Whether a journal cites 10 other journals or 100, 
the researcher will follow only one of those links.	


• Self citations are omitted
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Skillnad: Man följer 
citeringarna längre



Olika typer av källor



Lättare att jämföra 
olika områden



Citeringsmönster över tid



Exempel på info
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Exempel på vad man kan 
göra: Jstor

• http://jstor.eigenfactor.org/ 	


• Journal maps
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Strategier
Både individuellt och för högskolan
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Om Högskolan Väst ska få 
fler forskningsmedel

• Ange alltid ”University West” som ”affiliation”.	


• Lägg referens i Diva	


• Citera alla forskare på Högskolan Väst som har det 
minsta lilla med din artikel att göra.	


• Alla forskare på Högskolan Väst ska lägga en referens 
med nyckelord och abstrakt i Diva och på något vis 
markera vad som är de centrala verken	


• Försök publicera i tidskrifter med så hög impact 
faktor eller Eigenfactor som möjligt
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Frågor?
Annars: Tack för mig!



Tillägg 
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Nyttig sida

• På biblioteket hittar man denna sida: http://
hv.se.libguides.com/content.php?
pid=267191&sid=3231697 som innehåller mkt 
intressant material
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Så här ser den ut:
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Open Access

• Allt fler retar sig på de höga priserna traditionella 
tidskrifterna har. 	


• Därför är alltfler intresserade av Open Acess, där 
innehållet är fritt tillgängligt	


• VR t.ex. kräver Open Acess!	


• Men det finns ingen kvalitetslista på samma sätt som 
Thomson/Reuter har	


• Och ofta måste författaren själv betala för att bli 
publicerad
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Open Access (Budapest 
declaration)

• free availability on the public internet, 	


• permitting any users to read, download, copy, 
distribute, etc. 	


•  The only constraint on reproduction and distribution, 
and the only role for copyright in this domain, should 
be to give authors control over the integrity of their 
work and the right to be properly acknowledged and 
cited.	


• http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm 
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Impact och open access

• Man har gjort en hel del forskning kring detta:	


• http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html	


• Directory of Open Access Journals har en 
förteckning, men ingen ranking. Kategorierna är lite 
annorlunda än WebofScience.	


• Här är information & library science. Mycket på 
icke-engelska: http://www.doaj.org/doaj?
func=subject&cpId=129&uiLanguage=en 
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Slutsats

• Open Acess är på framgång och det skadar inte att 
bekanta sig med dessa journaler	


• Finns en del resurser:	


• Open Citation project  	


• Directory of open Access  	


• Google Scholar
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http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
http://www.doaj.org/doaj?uiLanguage=en


Åsså var det slut på allvar!


