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Abstract 
The scope of this master thesis is the scientific publishing at Uppsala University's Faculty of Arts. The aim of the 
thesis is to investigate publication patterns and publishing strategies. To investigate how the publication patterns 
of the faculty is structured and what priorities and considerations the researchers have regarding scientific pub-
lishing.   

Furthermore, the aim is to compare these publishing strategies and publication patterns to incentives and se-
lection principles of the bibliometric indicators in the performance based research funding systems on the na-
tional and local scale. 

The thesis is based on the theories of disciplinary differences developed by Richard Whitley and Tony 
Becher and Paul R. Trowler. These theories suggest a framework based on organizational and sociological per-
spectives, that offers ways to explain differences in publication patterns between different scientific fields. 

The study is based on two empirical studies of the faculty. A survey of the researchers publication patterns 
has been conducted, and publications that are registered in the local publication database has been analyzed. 

Results from the study show that scientific journal articles, book chapters and monographs, are the most 
important publishing forms and occur at all departments at the faculty. Many respondents remarked that publica-
tion patterns are changing toward more international publishing and increased article publishing in scientific 
journals, which corresponds with the analysis of the actual publications.  

Overall, the respondents rank their knowledge of the bibliometric indicators in the lower scale, while the re-
spondents' publication strategies are in fact consistent with the incentives in the allocation models. 

The selection principle of the local allocation model captures a larger share of the faculty’s publications in 
comparison to the national allocation model. However, results from the survey shows that there are significant 
differences at an institutional level, in how the local bibliometric quality indicator assess the respondents' most 
central and most respected publishing channels. The publishing channels of the Department of Literature have 
the lowest correlation and the highest correlations are found among respondents from the Department of Philos-
ophy. The study also finds a correlation between the quality indicators’ assessment of the departments’ central 
publishing channels and the assessment of the departments' actual publications. 
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Inledning 

Den vetenskapliga publiceringen skiljer sig åt mellan olika discipliner och forsk-
ningsfält. Genom åren har det vuxit fram publiceringstraditioner som ser olika ut 
inom olika ämnesområden. Traditionellt publicerar forskare inom naturvetenskap-
en till stor del sin forskning som artiklar i internationella tidskrifter medan bok-
publicering och publicering på det egna språket är viktigt inom humaniora och 
samhällsvetenskap (Myrdal 2009; Hicks 2004.). Skillnaderna mellan dessa olika 
publiceringstraditioner har uppmärksammats i och med att den vetenskapliga pub-
liceringen har blivit ett vanligt mått på kvalité i olika utvärderingsmodeller samt 
som en grund för prestationsbaserad fördelning av forskningsmedel inom univer-
sitets- och högskolevärlden. När vetenskaplig forskning bedöms utifrån vissa ut-
valda kriterier ger utvärderingen signaler om vad som är ett eftersträvansvärt be-
teende. Många modeller räknar publikationer och citeringar på ett sätt som ligger 
mer i linje med naturvetenskaplig publiceringstradition än med humanistisk och 
samhällsvetenskaplig tradition (Ahlgren, Colliander & Persson 2012). Syftet är 
ofta att genom olika kriterier ge incitament för att höja forskningens kvalité och 
internationella synlighet. 

Tidigare forskning har visat att prestationsbaserade fördelningssystem kan ha 
stor effekt på den vetenskapliga publiceringen vid de institutioner som bedöms 
(Butler 2002). Slutsatserna som dras av den här forskningen är att försiktighet 
måste vidtas vid forskningsutvärdering eftersom konsekvenserna riskerar att bli 
negativa.  

Vi har valt att studera publiceringsmönstren vid historisk-filosofiska fakulte-
ten vid Uppsala universitet. Universitetet har infört en ny modell för fördelning av 
forskningsmedel som från och med 2012 baserar en viss del av varje vetenskaps-
områdes forskningsanslag utifrån bibliometriska analyser av den vetenskapliga 
publiceringen. Utöver den lokala bedömningen mäts Uppsalaforskarnas publice-
ring också i den nationella fördelningsmodellen för forskningsanslag som infördes 
2009. Det innebär att två lager av utvärderingsmodeller appliceras på Uppsala 
universitets forskning. Med det här som utgångspunkt är det intressant att se hur 
historisk-filosofiska fakultetens publiceringsmönster och publiceringsstrategier 
förhåller sig till incitamenten som utvärderingsmodellerna ger. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur publiceringsmönster och 

publiceringsstrategier vid Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 
ser ut i förehållande till hur rådande utvärderingssystem är utformade. Mer speci-
fikt så är undersökningsobjektet dels publiceringsmönstren vid Historisk-
filosofiska fakulteten och de ingående institutionerna, och dels den nationella och 
den lokala bibliometriska indikatorn som används för prestationsbaserad medels-
fördelning. För att uppnå det här syftet ämnar föreliggande studie att svara på föl-
jande tre frågor: 

 
• Hur resonerar forskare vid historisk-filosofiska fakulteten kring publi-

ceringsstrategier inom den egna disciplinen? 
• Vad karaktäriserar publiceringsverksamheten på fakultetsnivå, respek-

tive institutionsnivå? 
• Hur förhåller sig forskarnas prioriteringar kring publicering samt den 

faktiska publiceringen till de nationella och lokala bibliometriska indi-
katorerna för prestationsbaserad fördelning av forskningsanslag? 

Med hjälp av en undersökning av historisk-filosofiska fakultetens forskares åsik-
ter och prioriteringar angående vetenskaplig publicering kan vi få en bild av hur 
de tänker kring publiceringsstrategier. Eventuella resultat kan sedan jämföras med 
incitamenten i utvärderingsmodellerna samt publiceringstraditioner inom huma-
niora. Som en grund utgår vi från teorier om disciplinära skillnader kring publice-
ringstraditioner. Dessa ämnar förklara varför publiceringsmönster ser olika ut 
inom olika vetenskapliga discipliner och forskningsfält.  

Genom en kartläggning av de explicita belöningskriterier eller incitament som 
modellerna för prestationsbaserad medelsfördelning presenterar med avseende på 
vetenskaplig publicering är syftet att få fram vad dessa system eftersträvar för 
publiceringsmönster. Genom en bibliometrisk analys av Historisk-filosofiska fa-
kultetens faktiska publicering är syftet att kartlägga publiceringsmönstren och få 
svar på om förändringar förekommer. Utfallet jämförs sedan med de utvärderande 
bibliometriska studierna som görs på nationell och lokal nivå och således kan vi få 
indikationer på om publiceringsmönstren uppvisar likhet med de utvärderande och 
medelsfördelande modellerna.  

Disposition 
I nästkommande kapitel, “Bakgrund och tidigare forskning”, presenteras en bred 
bild av hur humanistiska publiceringsmönster har sett ut traditionellt och hur de 
ser ut idag. Efter det följer en utförlig redogörelse över hur den nationella och den 
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lokala medelsfördelningsmodellen är uppbyggda. Det tredje kapitlet, “Teoretiskt 
ramverk”, introducerar två teorier som förklarar disciplinära skillnader inom och 
mellan olika vetenskapsområden. Metod- och materialkapitlet redovisar sedan hur 
föreliggande studie har gått tillväga för att få fram ett empiriskt material som kan 
användas för att svara på uppsatsens frågeställningar. För att ge en så komplett 
bild som möjligt har två olika metoder använts: en enkätundersökning och en 
bibliometrisk undersökning. Dessa är avsedda att komplettera varandra.  

Resultat och analysredovisningen är uppdelad i två delar, efter de två metoder 
som har använts. Resultaten av undersökningen har tre olika kontexter som jämfö-
relsepunkter. Den första är hur forskarnas syn på och faktiska publicering förhål-
ler sig till den bild som målas upp av den tidigare forskningen om publicerings-
mönster inom humaniora. Den andra jämförelsepunkten är hur dessa publice-
ringsmönster förhåller sig till de kriterier som finns i utvärderingsmodellerna. 
Tredje och sista jämförelsepunkten är det teoretiska ramverket som används för 
att förklara de tendenser som resultaten visar. Dessa tre jämförelsepunkter kom-
pletterar varandra för att ge ett så nyanserat perspektiv på resultaten som möjligt 
och används inte efter någon särskild prioriteringsordning. 

Enkätundersökningen och den bibliometriska undersökningen analyseras se-
parat. De mest intressanta delarna av respektive analys lyfts upp och jämförs se-
dan i slutdiskussionen. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Följande kapitel ger en forskningsöversikt över publiceringsmönster inom 
humaniora där centrala kanaler och eventuella förändringar tas upp. Det här följs 
av en grundlig redogörelse för den nationella medelsfördelningsmodellen för 
forskningsanslag och Uppsala universitets fördelningsmodell. 

Publiceringsmönster inom humaniora 
Detta avsnitt inleds med en generell översikt publiceringsmönstren inom huma-
niora, sedan följer en genomgång av publiceringsformernas betydelse i referens-
givande. Kapitlet avslutas med att presentera de förändringar i publiceringsmönst-
ren som tidigare forskning har uppmärksammat. 

Centrala publiceringsformer 
Den vetenskapliga publiceringen inom humaniora är heterogen. Hammarfelt me-
nar att en artikel i en internationell vetenskaplig tidskrift, ett bokkapitel i en anto-
logi med en välrenommerad redaktör, eller en monografi utgiven på ett prestige-
fullt förlag utanför den akademiska världen, är alla exempel på vad som kan vara 
en viktig publikation inom humaniora (Hammarfelt 2012, s.172). 

Myrdal skriver att forskare inom humaniora i stor utsträckning står som en-
samma författare. Särskilt i jämförelse med naturvetenskaperna, som är mer orga-
niserade i arbetslag och projektgrupper. Myrdal menar att humanister ändå inte är 
eremiter, utan kollegor spelar en stor roll och diskussioner i forskargrupper är en 
viktig del i arbetet och bidrar med uppslag och lösningar till den egna forskningen 
(Myrdal 2009, ss.55–56). Myrdal väver samman publiceringstraditionen med 
forskningstraditionen och redovisar en generaliserande översikt för vad som ka-
raktäriserar humaniora, eller humanvetenskap. Böcker är den vanligaste publice-
ringsformen och eftersom texten är mer än ett sätt att bara kortfattat redovisa sina 
forskningsresultat, är språket ett viktigt verktyg och modersmålet är det vanligaste 
publiceringsspråket. Humanister utgår ofta från en speciell kontext och lägger sin 
personliga vinkling på ämnet, vilket leder till unika forskningsfrågor och liten 
konkurens med att vara först med sina resultat (Myrdal 2009, ss.35–42). Myrdal 
menar att den populärvetenskapliga publiceringen också är en viktig del. Den hu-
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manistiska grundforskningen har en publik hos den intresserade allmänheten på 
ett annat sätt än inom naturvetenskapen (Myrdal 2009, ss.49–50). 

Hicks menar att det finns fyra centrala delar i publiceringsmönstren inom hu-
maniora: tidskriftsartiklar, böcker (monografier och bokkapitel), nationell publice-
ring och icke-akademiska publikationer (non-scholarly literature). En studie av 
publiceringsmönstren i Australien visade att bokkapitel och monografier var mer 
förekommande inom humaniora och samhällsvetenskap än inom naturvetenskap-
erna, där tidskriftsartiklar och konferensartiklar var de dominerande publikations-
kanalerna (Hicks 2004, s.477). Internationella tidskrifter har stor betydelse för att 
sprida forskningsresultat men böcker är också mycket centrala inom humaniora 
(Hicks 2004, s.492). 

Publiceringsmönster i Norge mellan 1980 och 2000 har undersökts av Kyvik. 
De vanligaste publiceringsformerna inom humaniora är bokkapitel, tidskriftsartik-
lar och monografier. Monografin hade starkast ställning inom humaniora jämfört 
med de andra vetenskapsområdena. Av alla publikationer inom humaniora var 11 
procent monografier, jämfört med 9 procent inom samhällsvetenskaperna och 
mellan 3-5 procent inom övriga områden. Materialet visar också att bokkapitel 
och tidskriftsartiklar är lika vanligt förekommande publiceringsformer inom hu-
maniora, vilket det också är inom samhällsvetenskap och teknik. Däremot utgör 
tidskriftsartiklar den enskilt vanligaste publiceringsformen inom medicin och na-
turvetenskap (Kyvik 2003, ss.38–39). 

Engels, Ossenblok och Spruyt fann liknande mönster i sin undersökning av 
flamländska universitets publiceringsmönster mellan 2000-2009. Böcker, mono-
grafier och bokkapitel sammantagna, och tidskriftsartiklar är vanligt förekom-
mande publiceringsformer inom humaniora. Deras resultat visar att andelen bok-
publikationer (bokkapitel är inkluderade) var högre inom humaniora, jämfört med 
samhällsvetenskaperna och övriga områden (Engels, Ossenblok & Spruyt 2012, 
s.380). 

Hagelin har i sin magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap 
studerat publiceringsmönstren vid historiska institutionen och institutionen för 
fysik vid Göteborgs universitet. Analysen av den lokala publiceringsdatabasen 
bekräftar ovanstående forskning inom området. Hagelin har funnit att forskarna 
vid institutionen för fysik till allra största del publicerar sig på engelska i artikel-
form i internationella tidskrifter som tillämpar peer review (Hagelin 2008, ss.46–
47). Forskarna vid historiska institutionen har större variation i sina publicerings-
mönster. Vanligast är kapitel i antologier, men även monografier och artiklar fö-
rekommer. Publikationer på svenska dominerar, men lite drygt var sjätte (25 av 
143) var skriven på engelska (Hagelin 2008, s.39). 
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Publiceringsformernas betydelse 
Ett alternativt sätt att uppskatta betydelsen av olika publiceringsformer är att stu-
dera citeringsmönster genom citeringsanalys. Enkelt uttryckt är det en bibliomet-
risk metod som undersöker hur olika publikationer citerar och refererar varandra, 
vilket ger en bild av vilka typer av publikationer forskare använder som källor i 
sin egen forskning. Hammarfelt problematiserar citeringsanalys applicerad på 
humaniora. Studien visar att givandet av citeringar inom humaniora har fler funkt-
ioner än endast intygande av viktig forskning av hög kvalitet. Inom många fält 
inom humaniora används citeringar tillexempel för att precisera forskningen eller 
sätta in den i en kontext. Citeringar används i både positiv och negativ bemär-
kelse, den används för att knyta an till tidigare forskning men också för att distan-
sera eller kontrastera tidigare forskning (Hammarfelt 2010, s.316). 

En rad olika studier har gjorts sedan tidigt 80-tal. Exempelvis Heinzkill un-
dersökte litteraturvetenskapliga tidskrifter som ägnade sig åt engelsk skönlittera-
tur. Heinzkill fann att 75 procent av referenserna i artiklarna var till monografier 
och bokkapitel, och 20 procent till artiklar i tidskrifter. Inom naturvetenskapen var 
förhållandet det motsatta och tidskriftsartikeln var den dominerande publikat-
ionstypen för referensgivande (Heinzkill 1980). Värt att notera är dock att den här 
studien inte gjorde några avskiljningar mellan primär- och sekundärlitteratur. 
McCain gjorde en liknande studie, fast avgränsat till teknikhistoria och avgränsad 
till sekundärkällor. McCain fann att majoriteten av referenserna var till monogra-
fier och bokkapitel (McCain 1987). Lindholm-Romantschuk och Warner jämförde 
skillnaderna i referenser till böcker mellan filosofi, sociologi och ekonomi. Filo-
sofi landade på 88,5 procent jämfört med sociologi på 72,2 procent och ekonomi 
på 27,8 procent (Lindholm-Romantschuk & Warner 1996). Cullars fann att den 
största delen av referenserna i filosofiska monografier är till andra monografier 
(Cullars 1998). Återigen räknas såväl primär- som sekundärkällor. 

En annan studie, från slutet av 90-talet, visade att 35 procent av citeringarna 
för historia och vetenskapsfilosofi gick till tidskrifter. Som jämförelse stod artiklar 
för 84 procent av citeringarna i analytisk kemi (Glänzel & Schoepflin 1999, s.41). 
Historia och vetenskapsfilosofi refererade också till betydligt äldre källor än andra 
ämnesområden (Glänzel & Schoepflin 1999, ss.42–43). 

Thompson har utfört en studie som hade humaniora i stort som avgränsning. 
Resultatet låg i linje med Cullars (1998), där referenser till monografier som var 
sekundärlitteratur stod för 66,91 procent av det totala (Thompson 2002). Thomp-
son drar slutsatsen av sin egen och tidigare forskning att monografin har en väl-
digt stark och central roll att spela inom humaniora. 

Den senaste större forskningen på området utfördes 2009 i den nationella ut-
värderingen av Storbritanniens forskning, utförd av Research Information 
Network (RIN). Övergripande så citerar humaniora mest monografier och bokka-
pitel, jämfört med andra vetenskapsområden, och de citerar mest böcker per pub-
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likation, oavsett vad det är för publikationstyp. Citeringar till tidskriftsartiklar är 
utbrett inom alla ämnesområden inklusive humaniora (RIN 2009c, s.17).  

De skilda procentsatser som olika undersökningar kommer fram till kan till 
viss del förklaras av vilket material och urval som gjorts. Hammarfelt visar att 
mätningar av andelen citeringar till böcker inom litteraturvetenskap varierar i 
olika studier mellan 63 och 87 procent (Hammarfelt 2012, s.32). Här har vi fram-
förallt lyft monografiers och bokkapitels roll som källor inom humaniora, men 
också att tidskriftsartikeln är en viktig publiceringskanal. Hammarfelts samman-
ställning av referensgivande och publiceringsformer för olika ämnen inom huma-
niora visar att monografier, bokkapitel och tidskriftsartiklar är alla viktiga publi-
ceringsformer inom humaniora men att tyngdpunkten för respektive ämne ser 
olika ut, till exempel är tidskriftsartiklar och andra källor (exempelvis rapporter) 
mer förekommande inom historieämnet än inom filosofi och litteraturvetenskap 
(Hammarfelt 2012, s.31). 

Förändringar i publiceringsmönster 
Viss forskning visar att publiceringstraditionerna inom humaniora är under för-
ändring, annan forskning visar på motsatsen. Butlers undersökning av publice-
ringen i Australien under 1990-talet visar på en ökning av publicering av tid-
skriftsartiklar inom australiensisk humanioraforskning (Butler 2003, s.151). Eng-
els, Ossenblok och Spruyt (2012, s.387) ser inte någon ökning av artikelpublice-
ring inom humaniora i Flandern, vilket däremot är en tydlig trend inom samhälls-
vetenskapen. En liknande trend har uppmärksammats genom citeringsanalys. La-
rivière med flera uppmärksammar att andelen referenser till tidskriftsartiklar i 
jämförelse med andra publiceringsformer ökar överlag inom samhällsvetenskap, 
men ligger stilla eller har minskat något inom humanioraämnen (Larivière m. fl. 
2006, s.1002). 

Kyviks undersökning av publiceringsmönstren i Norge visar på vissa föränd-
ringar. Genom tre mätpunkter utspridda över en tjugoårsperiod visar det sig för 
humanioras del att andelen artiklar, vilket i undersökningen även inkluderar artik-
lar i antologier eller bokkapitel, ökar på bekostnad av rapporter medan antalet 
monografier ligger på en fast nivå över perioden (Kyvik 2003, s.39). Puuska har 
iakttagit en ökad publicering av bokkapitel inom humaniora i Finland, däremot 
ingen ökning för tidskriftsartiklar (Puuska 2010). Samtliga studier som är utförda i 
länder med ett huvudspråk som inte är engelska visar på att engelska som publice-
ringsspråk är lägre inom humaniora än inom andra områden, men att det sker en 
förändring mot ökad engelsk publicering (Engels, Ossenblok & Spruyt 2012, 
s.385; Kyvik 2003, s.41; Puuska 2010). 

Sammanfattningsvis visar det sig att tidskriftsartiklar, monografier och bok-
kapitel är viktiga publiceringskanaler inom humaniora. Det är vanligt att publikat-
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ioner är skrivna på andra språk än engelska och att icke-vetenskaplig publicering 
och publikationer intressanta för allmänheten har betydelse.  

Bibliometri 
Detta avsnitt är en kort genomgång av bibliometri, metodens framväxt och hur 
den används. Avsnittet är tänkt som en övergripande introduktion inför nästa av-
snitt som behandlar resursfördelning utifrån bibliometriska analyser. 

Bibliometri är ett samlingsnamn för olika kvantitativa metoder för att analy-
sera i första hand vetenskaplig litteratur. Dessa metoder vilar på grundantagandet 
att litteratur avspeglar forskningsaktiviteten (Kärki & Kortelainen 1998, s.1). Ge-
nom att mäta publiceringar kan man dra slutsatser om den forskning som bedrivs. 
Bibliometri kan alltså beskrivas som kvantitativ forskning om vetenskaplig kom-
munikation. Kärki och Kortelainen har sammanställt en historisk översikt över 
metodens utveckling (Kärki & Kortelainen 1998). Under 1920-talet lades grunden 
för kvantitativa analyser av publikationer. Men redan 1917 publicerades en bibli-
ometrisk studie, ämnet för studien var den komparativa anatomins utveckling och 
publikationer mellan åren 1543 och 1860 analyserades. Bibliometrin har haft sin 
starkaste utvecklingsfas från 1960-talet och framåt, till stor del tack vare tekniska 
utvecklingar (Kärki & Kortelainen 1998, s.1). Bibliometriska analyser kan bedri-
vas utifrån fyra dimensioner: producenter, produkter, begrepp och citeringar. Fo-
kus i analysen kan alltså ligga på producentnivå där enskilda eller grupper av för-
fattare och/eller institutioner utgör studieobjektet. På produktnivå analyseras en-
skilda dokument såsom artiklar och böcker, eller samlade dokument såsom tid-
skrifter och konferensrapporter. På begreppsnivå analyseras författares egna ter-
mer i texterna eller metadata i form av indextermer och klassifikationskoder. Slut-
ligen kan källciteringar samt motiv till citeringar analyseras (Kärki & Kortelainen 
1998, s.1). Kärki och Kortelainen ser fyra faktorer som betydande för hur biblio-
metrin har formats. För det första var publiceringsverksamhet en viktig fråga inom 
informationsvetenskapen och matematisk-statistiska metoder utvecklades för att 
besvara frågeställningarna. För det andra intresserade sig vetenskapssociologin för 
normer och belöningssystem inom forskningsvärlden vilket ledde till analyser av 
publiceringsverksamheten. Den tredje orsaken var att det utifrån modeller för hi-
storisk analys utvecklandes metoder att mäta vetenskapens tillväxt. Den fjärde 
faktorn var den tekniska utvecklingen och särskilt grundandet av databasen Sci-
ence Citation Index (Kärki & Kortelainen 1998, s.2). 

Bibliometriska analyser används alltså bland annat för att kartlägga forsk-
ningsfält. Hammarfelt lyfter till exempel att bibliometri använts för att synliggöra 
könsdiskriminering, problem med kollegial bedömning samt undervärdering av 
tvärvetenskaplig forskning (Hammarfelt 2012, s.171). Bibliometriska analyser kan 
också användas i utvärderande syfte och som ett instrument för att fördela resur-
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ser. Det är det utvärderande användningsområdet som föreliggande uppsats fram-
förallt fokuserar på. Genom den typen av analyser försöker man fånga upp både 
kvantitet och kvalitet. Kvantitet genom att till exempel mäta hur många artiklar 
som publicerats. Kvalitet genom att till exempel titta på publiceringens genomslag 
genom att mäta hur många gånger den har blivit citerad. Forskning som blivit cite-
rad många gånger rankas högre i jämförelse med forskning som blir mindre cite-
rad. Eller kvalitet genom att rangordna olika tidskrifter och förlag utifrån deras 
prestige eller ställning inom den akademiska världen. Där då en artikel i en högt 
ansedd tidskrift belönas mer än en artikel i en lägre rankad tidskrift och på lik-
nande sätt med böcker publicerade på centrala förlag inom den akademiska värl-
den (Sandström & Sandström 2009, s.243). Nästkommande avsnitt går in mer på 
djupet hur bibliometri används i utvärderande syfte och som ett instrument för att 
fördela forskningsmedel. 

Bibliometriska indikatorer för prestationsbaserad resursför-
delning 
Den vetenskapliga publiceringen är inte bara ett sätt att dela forskningsresultat. 
Inom det som går under beteckningen New public management, utgör forsknings-
publikationer också en mätbar indikator på produktivitet och kvalité inom univer-
sitets- och högskolesektorn (Sandström & Sandström 2008, s.10; Hicks 2012, 
s.253). Hicks menar att högre utbildning, i likhet med många andra samhällssek-
torer, genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Det ställs högre krav på 
produktivitet och styrningen av institutionerna tar mer marknadsliknande former. 
Samhällsnyttan, att svara mot medborgarnas behov, har kommit i fokus samt 
ökade krav på att institutionerna ska kunna presentera mätbara resultat (Hicks 
2012, s.252). 

Sverige och andra länder, till exempel Norge, Danmark, Finland, Polen, Slo-
vakien och Australien, har infört system där pengar till forskning fördelas utifrån 
publiceringshistorik med hjälp av bibliometriska analyser (Hicks 2012, s.255). 
Generellt ingår den bibliometriska analysen som en del tillsammans med andra 
indikatorer, som till exempel forskningsmedel från externa finansiärer, i det som 
Hicks referar till som performance-based research funding systems (Hicks 2012, 
s.254). Enligt Hicks definition är det nationella system som utifrån bedömning av 
forskningspublikationer fördelar forskningsmedel. Hicks påpekar att det rör sig 
om delar av statsanslagen som fördelas efter prestation och att det sällan är stora 
summor som flyttas genom modellerna. Förklaringen till detta är att universitet 
generellt har höga fasta kostnader och att för stora omfördelningar skulle kunna 
försätta lärosäten i ekonomiska problem som även skulle få negativa nationella 
konsekvenser (Hicks 2012, ss.257–258). Trots att modellerna omfördelar relativt 
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små summor menar Hicks att de ändå har inflytande på de institutioner som be-
döms i modellerna. Att komma ut bra i bedömningen och placera sig högt i den 
relativa rankningen är viktigt varför modellerna har effekt. Prestige är viktigt i 
universitetsvärlden och rankning av universitet genom utvärdering av deras publi-
kationer utan koppling till medelsfördelning visar sig också ha stort inflytande 
(Hicks 2012, s.258). Hicks lyfter att incitamentet i många av dessa modeller är 
internationell excellens vilket kan leda till att universitetens bidrag till den nation-
ella och lokala kulturella kontexten kan tänkas minska i och med ökat fokus på 
internationell engelsk publicering. En annan tänkbar negativ effekt är att plural-
ism, nytänkande och etablering av nya forskningsfält kan hämmas genom att mo-
dellerna kan bidra till en konservativ syn på vad som definieras som kvalité 
(Hicks 2012, s.259). 

Fortsättningen av detta avsnitt innehåller en översikt av de bibliometriska in-
dikatorer som ingår i fördelningsmodellen på nationell nivå i Sverige och på lokal 
nivå vid Uppsala universitet. Först presenteras indikatorerna var för sig och sedan 
följer en gemensam genomgång av tidigare forskning kring dessa bägge indikato-
rer. Avsnittet avslutas med att presentera två fördelningsmodeller med bibliomet-
riska inslag, en från Australien och en från Umeå universitet, och deras påverkan 
på vetenskaplig publicering. 

Den svenska nationella modellen 
I Sverige infördes 2009 en ny nationell modell för fördelning av forskningsanslag 
till universitet och högskolor som innebär större frihet för universitet och högsko-
lor att fördela sina statliga forskningsmedel inom verksamheten och där 10 pro-
cent av de direkta anslagen är konkurrensutsatta och fördelas utifrån kvalitetsindi-
katorer (Prop. 2008/09:50 2008, s.57; Hicks 2012, s.252). 

Bakgrund och Syfte 
Regeringen skriver 2008 i propositionen Ett lyft för forskning och innovation att 
det nya systemet ska ge högskolor och universitet möjlighet att agera mer själv-
ständigt och kunna göra sina egna bedömningar och prioriteringar. Tidigare har de 
direkta anslagen fördelats efter historiskt etablerade kriterier och inte efter kvali-
tet. Tanken är att modellen ska uppmuntra lärosätena att utveckla mer framstående 
forskning och aktivt arbeta med forskningskvalitet (Prop. 2008/09:50 2008, s.23). 
Den internationella konkurrensen har ökat och regeringen överlåter ansvaret på 
lärosätena att självständigt fatta beslut om hur man ska fördela sina forsknings-
medel för att på bästa sätt kunna bedriva konkurrenskraftig forskning. Det är tänkt 
att fördelningsmodellen ska ge lärosätena tydliga signaler och se över sina priori-
teringar och satsa på de områden där man har störst konkurrenskraft. Genom att 
staten väljer att konkurrensutsätta medel har lärosäten möjlighet att öka sina stat-
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liga forskningsmedel genom att förbättra kvalitén på verksamheten (Prop. 
2008/09:50 2008, s.53). 

Målet med modellen är att lärosäten ska få större frihet att utforma sin verk-
samhet. Genom att en större del av forskningsmedlen blir fria för lärosätena att 
själva besluta över hur de ska användas. Samtidigt är forskningen vid universitet 
och högskolor en skattefinansierad verksamhet och staten behöver någon form av 
system för att se om dessa skattemedel används på bästa tänkbara sätt (Sandström 
& Sandström 2008, s.10).  

De två indikatorer som används för att bedöma prestation och kvalitet och där 
igenom fördela forskningsmedel mellan svenska lärosäten är ”externa medel” och 
”vetenskaplig produktion och citeringar” (Prop. 2008/09:50 2008, s.55). Rege-
ringen menar att dessa två indikatorer bäst kan kopplas till vetenskaplig kvalitet 
av de som föreslagits av förundersökningen. Det är också de två indikatorer som 
remissinstanserna förhållit sig mest positiva till. Indikatorerna ska ges lika vikt 
och sammanlagt ska den konkurrensutsatta delen av anslagen uppgå till 10 pro-
cent (Prop. 2008/09:50 2008, ss.55–57). Indikatorn för externa medel beräknas 
utifrån ett medelvärde av de tre senaste årens förbrukade forskningsmedel från 
externa forskningsfinansiärer för respektive lärosäte (Prop. 2008/09:50 2008, 
s.55).  Indikatorn för vetenskaplig produktion och citeringar är framtagen av Ulf 
Sandström and Erik Sandström och är den del i den svenska nationella modellen 
som framförallt kommer att behandlas i föreliggande uppsats (Sandström & Sand-
ström 2009, s.243). Vetenskapsrådet har uppdraget att genomföra den bibliomet-
riska analysen och indikatorn är baserad på ”[…] en kombination av områdesju-
sterad vetenskaplig produktion och fältnormaliserade citeringar av publikationer i 
databasen Web of Science.” (Prop. 2008/09:50 2008, s.56). Underlaget för den 
bibliometriska indikatorn utgörs alltså av vad som finns indexerat i den kombine-
rade söktjänsten och databasen Web of Science. Söktjänsten och databasen ges 
nedan en kort beskrivning, därefter följer en genomgång av den bibliometriska 
indikatorn i den svenska modellen. 

Web of Science 
Web of Science är en databas och söktjänst som tillhandahålls av företaget Thom-
son Reuters. Databasen innehåller referenser och citeringar för framför allt inter-
nationella tidskriftsartiklar och är uppdelad i tre enheter: Science Citation Index 
Expanded, Social Science Citation Index och Arts and Humanities Citation Index 
(Vetenskapsrådet 2009, s.5). De krav som ställs för att en tidskrift ska indexeras i 
databasen är regelbunden utgivning och att det finns tydliga strikta regler för det 
redaktionella arbetet och den kollegiala kontrollen av insända artiklar, peer review 
eller refereegranskning (Sandström & Sandström 2008, s.11). Web of Science har 
olika grad av täckning av olika forskningsområden (Vetenskapsrådet 2009, s.7). 
Norsk humanioraforskning 2005-2007 hade 5 procents täckning i jämförelse med 
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80 procent för naturvetenskap och medicin (Vetenskapsrådet 2009, s.9). En bibli-
ometrisk studie av humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet vi-
sade att 9 procent av publikationerna 2007-2010 var artiklar indexerade i Web of 
Science (Nordgren 2011, s.569). Andra studier har också visat på den låga täck-
ningen för humaniora i Web of Science (Glänzel & Schoepflin 1999, s.42; Ham-
marfelt 2012, s.41; Hicks 2004, s.492; Larivière et al. 2006, s.1003). Det har 
också påpekats att det finns en övervikt för publiceringar på engelska i ameri-
kanska tidskrifter i Web of Science (Evidence 2007, s.14) samt en kvalitetssträvan 
som innebär att Web of Science försöker att endast indexera de bästa tidskrifterna 
inom varje ämnesområde (Vetenskapsrådet 2009, s.B3). 

Den bibliometriska kvalitetsindikatorn i den svenska nationella modellen 
Indikatorn utgår som tidigare nämnt från publikationer indexerade i Web of Sci-
ence och mäter områdesjusterad vetenskaplig produktion och fältnormaliserade 
citeringar (Prop. 2008/09:50 2008, s.56). Indikatorn behöver ta hänsyn till skillna-
der i publiceringsmönster och fullständigheten i det data som utgör underlag för 
analysen för att kunna göra en rättvisande jämförelse av olika ämnesområden och 
lärosäten med olika ämnesmässiga sammansättningar. Nedan följer en mer detal-
jerad genomgång av den bibliometriska indikatorn. 

Citeringar 
Som tidigare nämnt används citeringar som ett mått på kvalitet i den svenska nat-
ionella modellen. Vetenskapliga publikationer innehåller referenser till tidigare 
forskning för att stödja påståenden och för att koppla samman de egna resultaten 
med tidigare etablerad forskning. Publikationen kan senare i sin tur bli citerad av 
andra forskare. Det finns en uppfattning inom forskarvärlden att en publikation 
som erhåller en stor mängd citeringar bedöms som viktigare eller mer central 
inom ett fält. Att mängden citeringar publikationer erhåller är ett mått på deras 
avtryck (eng impact) och att detta avtryck hänger samman med forskningens och 
publikationens kvalitet (Evidence 2007, s.14). 

Sandström och Sandström, som tagit fram den bibliometriska indikatorn i den 
svenska nationella modellen, diskuterar citeringar som ett tänkbart kvalitetsmått 
utifrån bakgrunden till varför en publikation citeras. De gör en grov uppdelning i 
två skolbildningar. Utifrån en traditionell funktionalistisk modell med utgångs-
punkt i den amerikanske vetenskapssociologen Robert K. Mertons teorier följer 
forskare ett antal normer, varav en är att referera till den forskning och de verk 
man använt dig av. Forskare citerar den relevanta forskningen. Ur ett socialkon-
struktivistiskt perspektiv, framfört av bland annat den franske antropologen och 
vetenskapssociologen Bruno Latour, finns bakgrunden till referensen att finna i 
sociala, politiska och retoriska anledningar. Kända auktoriteter citeras för att 
stärka den egna forskningen. Genom att citera en källa lånar man av den tyngd 
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och prestige källan har i forskarvärlden. Empirisk forskning har funnit stöd för 
båda dessa förklaringar. Sandström och Sandström menar på att det på en lokal 
nivå kan finnas anledningar utöver den vetenskapliga kvalitén bakom referensen, 
men att på en global nivå jämnas dessa tendenser ut och citeringar kan ses som 
forskarsamhällets intyg på relevant och viktig forskning. De menar att citeringsa-
nalys kan användas för att identifiera viktig forskning och som ett mått på veten-
skaplig kvalitet (Sandström & Sandström 2008, ss.11–12). 

Fältnormaliserade citeringar 
Ett problem med att mäta och jämföra antalet citeringar är att den tidsperiod efter 
publiceringen då citeringar ges ser olika ut för olika ämnesområden (Kärki & 
Kortelainen 1998, s.57). 

Den svenska nationella bibliometriska kvalitetsindikatorn använder fältnor-
malisering, vilket gör det möjligt att jämföra ämnesområden som skiljer sig åt i 
citeringsmönster. Till exempel kan artiklar inom vissa ämnesområden innehålla 
fler referenser än artiklar inom andra ämnesområden. Denna skillnad i citerings-
mönster skapar olika stora volymer av citeringar för olika ämnesområden (Sand-
ström & Sandström 2009, s.243). Det finns olikheter mellan ämnesområden till 
vilken grad material utanför det egna området refereras. För ett ämnesområde som 
inkluderar källor utifrån innebär det att referenser ges utanför det egna ämnet, 
vilket gör att volymen referenser till forskning inom ämnet är lägre än den totala 
mängden referenser. Det kan refereras mer i publikationerna inom ämnet än vad 
publikationerna inom ämnet blir citerade (Talja et al. 2007, s.1680). Till exempel 
visar Heinzkills studie att forskare inom litteraturvetenskap ofta refererar till pub-
likationer från andra forskningsfält (Heinzkill 1980, s.355). Den svenska modellen 
utgår från de ämnesklasser som definierats i Web of Science, där varje tidskrift har 
tilldelats en eller flera av de närmare 250 tidskriftsklasserna som används i data-
basen (Sandström & Sandström 2008, s.18). Genom detta system kan en artikels 
genomslag i antal citeringar jämföras inom respektive ämnesområde. Det i sin tur 
gör det möjligt att jämföra lärosäten med varandra trots att deras ämnesprofiler ser 
olika ut. Humaniora utgör, på grund av den låga indexeringen i Web of Science, 
ett undantag i modellen genom att citeringsgraden inte mäts utan sätts till ett be-
stämt normalvärde (1,0) (SOU 2007:81 2007, s.408). Det betyder att artiklar inom 
humaniora indexerade i Web of Science behandlas som om de har fått ett för äm-
nesområdet genomsnittligt antal citeringar. 

Fraktionaliseringar 
Modellen använder fraktionalisering, vilket innebär att en publikation delas upp 
efter antalet författare och deras adresser. I utvärderande och resursfördelande 
bibliometri innebär det att den poäng publikationen genererar i modellen delas 
upp i antalet författare och fördelas till deras respektive institution och lärosäte. 
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Till exempel delas den poäng en publikation med tre författare genererar upp i tre 
delar och om två författare tillhör samma institution tillfaller två tredjedelar av 
publikationspoängen den institutionen och en tredjedel den tredje författarens in-
stitution (Sandström & Sandström 2008, s.20). 

Fältjusterad produktion (Waring) 
I likhet med att den svenska modellen tar hänsyn till variationer i citeringsgrad 
mellan olika ämnesområden, kompenserar den även för skillnader i produktions-
grad.  Waringvärdet är en uppskattning av förväntad artikelpublicering indexerad i 
Web of Science uppdelad i 34 ämnesområden (Sandström & Sandström 2008, 
s.63). Dessa ämnesspecifika Waringvärden kan sedan användas för att jämföra 
antalet publiceringar över ämnesgränserna, vilket är vitalt för att skapa balans i 
modellen (Sandström & Sandström 2009, s.244). 

Citeringsfönster 
Citeringsfönstret är den tidsperiod under vilken modellen räknar citeringar. Ett 
vanligt intervall är de två åren efter publiceringsåret, vilket innebär att för en pub-
likation från 2010 räknas citeringar till denna publicerade under 2010, 2011 och 
2012 (Sandström & Sandström 2008, s.20). Den svenska nationella modellen an-
vänder ett citeringsfönster på tre år. Exempelvis underlaget som togs fram 2010 
för 2011 års budget mätte publikationer och citeringar för årsperioden 2006-2009 
(www.vr.se > Om Vetenskapsrådet > Verksamhet och organisation > Analys, ut-
värdering och uppföljning > Fördelning av forskningsresurser – bibliometriindika-
tor > Fördelningsunderlag för 2011 (2013-09-01)). 

Sammanfattning 
Den svenska modellen vill öka inflytandet för svenska lärosäten att utforma den 
egna verksamheten. Den vill öka kvalitén på svensk forskning i ett internationellt 
perspektiv. Den bibliometriska kvalitetsindikatorn i den svenska nationella mo-
dellen uppmuntrar internationell artikelpublicering av hög kvalitet genom att be-
löna artiklar och citeringar som finns registrerade i Web of Science. Detta görs 
genom att mäta fältjusterad artikelproduktion och den fältnormaliserade citerings-
graden. Humaniora utgör ett undantag genom att den fältnormaliserade citerings-
graden inte beräknas utan sätts som genomsnittlig.  

Fördelningsmodellen vid Uppsala universitet 
Den lokala fördelningsmodellen som används vid Uppsala universitet presenteras 
nedan. 
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Syfte och bakgrund 
Förutom att det på nationell nivå fördelas forskningsmedel utifrån en bibliomet-
risk kvalitetsindikator, fördelas även forskningsmedel inom Uppsala universitet 
utifrån analyser av forskningspublikationer. Beslutet att införa en kvalitetsbaserad 
fördelningsmodell för fördelningen av forskningsmedel mellan Uppsala universi-
tets tre vetenskapsområdena: Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och 
farmaci och Teknik och naturvetenskap togs 2011 (Uppsala universitet 2011). 
Beslutet kan ses som en direkt respons på införandet av den nationella modellen 
för fördelning av forskningsmedel. Man skriver i beslutsprotokollet: 

För att öka incitamenten för kvalitetsutveckling och för att förbättra Uppsala universitets ut-
fall i regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelningsmodell bör kvalitetsindikatorer utgöra 
grund för omfördelning av statsanslag för forskning och utbildning på forskarnivå. (Uppsala 
universitet 2011, s.2) 

Beslut togs att införa modellen inför budgetåret 2012 för att etablera ingångsvär-
den och att användas inför budgetåret 2013 till att fördela forskningsmedel. Den 
konkurrensutsatta delen utgörs av 10 procent av universitets basanslag av statliga 
forskningsmedel (Uppsala universitet 2011, s.2). I modellen har man utgått från 
att regeringens tidigare fördelning mellan vetenskapsområden har varit rimlig var-
för den fördelningen fungerar som utgångspunkt eller startpunkt för det nya sy-
stemet. Modellen är uppbyggd så att varje vetenskapsområde jämförs med sig 
själv. Omfördelningen sker utifrån i vilken utsträckning varje vetenskapsområde 
har förändrat sina resultat från utgångspunkten mätt med fyra indikatorer. De fyra 
ingående indikatorerna är: externa medel, publikationer, andel av beviljade medel 
från Vetenskapsrådet och universitetets egna bedömningar. Indikatorerna har alla 
samma vikt i systemet. Indikatorn externa medel mäter på samma sätt som mot-
svarande indikator i den svenska nationella modellen, förbrukade forskningsmedel 
från externa forskningsfinansiärer. Indikatorn publicering är en kombination av de 
bibliometriska indikatorerna som används i den svenska nationella modellen och 
den modell som används på nationell nivå i Norge, den norska modellen. Ef-
tersom Vetenskapsrådet är den största externa finansiären av forskningen vid 
Uppsala universitet, ingår beviljade medel därifrån som en egen indikator. Den 
fjärde indikatorn, universitetets egna bedömningar, är tänkt att ge möjlighet att 
stödja forskning som inte faller väl ut i övriga bedömningar men som universitetet 
centralt vill satsa på (Uppsala universitet 2011, ss.3–4). Föreliggande uppsats fo-
kus är indikatorn för publikationer, som kommer att beskrivas i detalj nedan. 

Publiceringsindikatorn vid Uppsala universitet 
Den bibliometriska indikatorn vid Uppsala universitet är som tidigare nämnt en 
kombination av den svenska modellens indikator samt den indikator som används 
på nationell nivå i Norge. Den svenska indikatorn har redan presenterats och nu 
följer en beskrivning av den norska indikatorn. 
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Den norska modellen 
Den norska nationella bibliometriska kvalitetsindikatorn, ofta kallad den norska 
modellen, togs första gången i bruk i Norge inför 2006 års budget (Schneider 
2009, s.365). Modellen skiljer sig från den svenska nationella bibliometriska indi-
katorn genom att den baserar sin analys på data registrerad i en nationell publice-
ringsdatabas i stället för data i Web of Science. Den norska modellen tar också 
hänsyn till ett större antal publiceringskanaler genom att inte bara mäta vetenskap-
lig kommunikation publicerad som artiklar i tidskrifter, utan även publiceringar i 
bokkapitel- och monografiform (Sivertsen 2010, s.22). Den mäter och jämför inte 
citeringar. Istället för att mäta en publicerings avtryck på forskarsamhället genom 
citeringsanalys, tar den norska modellen fasta på var forskningen publiceras och 
har delat in publiceringskanaler i ett nivåsystem. Nivå 0 är icke-vetenskapliga 
publiceringskanaler, nivå 1 är vetenskapliga publiceringskanaler och nivå 2 är 
vetenskapliga publiceringskanaler med extra hög vetenskaplig prestige (Ahlgren, 
Colliander & Persson 2012, s.768). Nivå 2 består av de mest inflytelserika inter-
nationella tidskrifterna och förlagen och kan utgöra som mest 20 procent av publi-
ceringsvolymen inom varje ämnesområde (Sivertsen 2010, s.25). Det är alltså i 
vilken kontext forskningen är publicerad som bedöms i modellen. Publiceringar 
på nivå 0 räknas inte med i kvalitetsindikatorn och publiceringar på nivå 1 och 2 
ges publiceringspoäng utifrån vilken publiceringsform det är frågan om. 

Tabell 1. Publiceringspoäng enligt den norska modellen 

 Nivå 1 (Normal) Nivå 2 (Hög) 
Artikel i tidskrift     1     3 
Bokkapitel   0,7     1 
Monografier     5     8 

Källa: Sivertsen 2010, s.25 

I likhet med den svenska nationella modellen används författarfraktioneringar, 
publiceringspoängen för varje enskild publikation delas upp i publikationens antal 
författare (Ahlgren, Colliander & Persson 2012, s.769). 

Kriterier för godkända publiceringskanaler 
Forskarsamhället kan föreslå förlag och tidskrifter för bedömning och inkludering 
i den norska modellen (Sivertsen 2010, s.24). För att en publiceringskanal ska 
godkännas enligt den norska modellen ställs vissa krav. Tidskrifter ska kunna 
identifieras med ISSN-nummer, ha en vetenskaplig redaktion samt ha rutiner för 
peer review. Tidskriften ska också ha en nationell eller internationell författar-
krets, vilket innebär att högst två tredjedelar av författarna får tillhöra samma in-
stitution. I bedömningen av vetenskapliga tidskrifter sker en avgränsning mot 
framförallt facktidskrifter och kulturtidskrifter. Med facktidskrifter menas icke-
vetenskapliga tidskrifter riktade mot vissa yrkesgrupper eller samhällsinstitution-
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er. Vissa facktidskrifter bedriver dock en publiceringsverksamhet som överens-
stämmer med kraven som ställs för vetenskapliga tidskrifter angående exempelvis 
redaktionsarbete och peer reviewförfarande och kan därmed kvalificera sig som 
godkända vetenskapliga publiceringskanaler. Kulturtidskrifter behandlar sam-
hälls- och kulturfrågor och riktar sig framförallt till en intresserad allmänhet 
(http://dbh.nsd.uib.no > Publiseringskanaler > Legg inn forslag > Acceptance 
criteria (2013-09-01)). 

För att ett förlag ska godkännas i den norska modellen ska det vara redaktion-
ellt organiserat för vetenskaplig publicering och ha en distribution riktad mot 
forskare och forskningsinstitutioner. Det ska finnas externa sakkunniga knutna till 
förlaget för att utföra peer review (http://dbh.nsd.uib.no > Publiseringskanaler > 
Legg inn forslag > Acceptance criteria (2013-09-01)). Den norska modellens be-
dömningar av förlag och tidskrifter finns som en sökbar databas tillgänglig via 
webben (http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ (2013-09-01)). 

Kombinationen av den svenska och norska modellen 
Den bibliometriska kvalitetsindikatorn vid Uppsala universitet består som tidigare 
nämnt av två delar. Den delen som utgörs av den norska modellen räknas ut lokalt 
och utgår från de publiceringar som finns registrerade i universitetets publice-
ringsdatabas DiVA. Från den svenska nationella modellen används resultatet av 
beräkningen av fältnormaliserade citeringar som Vetenskapsrådet tar fram. Den 
svenska nationella indikatorns beräkning av fältjusterad produktion ingår alltså 
inte i modellen vid Uppsala universitet. För att skapa stabilitet i systemet beräknas 
ett medelvärde på de senaste fyra åren fram för båda indikatorerna (Uppsala uni-
versitet 2012). Värt att uppmärksamma är att tidskrifter som indexeras i Web of 
Science också uppfyller kraven för att inkluderas i den norska modellen. Vilket 
betyder att även om UU-modellen räknar bokkapitel och monografier genom den 
norska modellen, kommer en del av den internationella tidskriftspubliceringen, 
den som både finns i Web of Science och i den norska modellen, att ges extra 
tyngd i systemet genom att citeringar till dessa publiceringar ingår i modellen. 
Medan citeringar till andra publiceringsformer inte ges någon tyngd i modellen. 

Sammanfattning 
Genom fördelningsmodellen vill Uppsala universitet öka sin utdelning i den 
svenska nationella modellen, samt generellt öka forskningskvaliten. Den biblio-
metriska kvalitetsindikatorn i modellen belönar publiceringar av artiklar, bokka-
pitel och monografier. Både nationell och internationell publicering uppmärk-
sammas, internationell publicering har dock större möjligheter att genera mer pub-
liceringspoäng i systemet. Forskare som publicerar i internationella tidskrifter 
indexerade Web of Science får också tillgodoräkna sig citeringar gjorda till dessa 
publiceringar. 
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Forskningsöverikt av de bibliometriska indikatorerna i den svenska 
och norska fördelningsmodellen 
Nedan följer en sammanställning av resultat från tidigare forskning kring utvärde-
rande bibliometri, med en inriktning på den nationella och den lokala bibliomet-
riska indikatorn kopplade till Uppsala universitet. 

Den svenska och den norska modellen uppmanar båda till ökad internationell 
publicering, den svenska modellen genom att utgå från Web of Science och den 
norska modellen genom ett system med nivåer. Van der Meulen och Leydesdorff 
menar att en policy för internationell publicering, särskilt för mindre länder, är ett 
sätt att implicit bredda kvalitetskontrollen och undvika risken att nationell veten-
skaplig debatt blir provinsiell och går i cirkel(Van der Meulen & Leydesdorff 
1991, s.317). 

Trots att den svenska nationella modellens bibliometriska indikator och den 
norska modellens bibliometriska indikator skiljer sig åt på flera punkter visar 
forskning att de ändå gör snarlika bedömningar av forskningskvalitet när ana-
lyserna utförs på ett helt lärosäte. Sandström och Sandströms jämförelse av indi-
katorerna på lärosätesnivå av sex svenska och fyra norska universitet visar att in-
dikatorerna på det stora hela kommer fram till snarlika resultat (Sandström & 
Sandström 2009, ss.247–248). I likhet med denna studie visar en annan studie att 
den svenska bibliometriska kvalitetsindikatorn och den norska modellen är sam-
stämmiga i sina bedömningar på lärosätesnivå (Ahlgren, Colliander & Persson 
2012, s.776). Studien har jämfört utfallen endast med hänsyn till artikelpublice-
ring för två universitet. 

Schneider påpekar att bibliometriska indikatorer reducerar en problemställ-
ning med många ingående dimensioner till endast ett tal. Därför är det viktigt att 
vara medveten om vilka antaganden indikatorn bygger på och vilka begränsningar 
den har (Schneider 2009, s.376). Som ett svar på denna problematik lyfter Ahl-
gren, Colliander och Persson sex aspekter av utvärderade bibliometri, utöver det 
rena mätandet, där indikatorerna mer skiljer sig åt. De disskuterar modellerna uti-
från de sex aspekterna: täckning, aktualitet, incitament, legitimitet, påverkan på 
publiceringsbeteende och transparens (Ahlgren, Colliander & Persson 2012, 
s.778). Täckningen för indikatorn, hur stor del av den vetenskapliga publiceringen 
som ingår i underlaget, är högre för den norska modellen. Ahlgren, Colliander och 
Persson argumenterar för att detta också innebär att legitimiteten är högre. De 
hänvisar till publiceringsmönstren inom humaniora och samhällsvetenskap och 
menar att legitimiteten, eller hur systemet bedöms av de som utvärderas av det, 
borde påverkas negativt när en stor del av den centrala publiceringen inte ingår i 
bedömningen (Ahlgren, Colliander & Persson 2012, s.779). Hicks menar att det 
finns en fara i att utvärdera humaniora endast utifrån artikelpublicering, då en stor 
del av central humanistisk forskning återfinns i andra publiceringsformer (Hicks 
2004, s.492). Sandström och Sandström framhåller att en bibliometrisk kvalitets-
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indikator inte har någon bibliografisk uppgift. En hög täckning är inte ett självän-
damål, om modellen ändå är balanserad. Dess incitamentskapande funktion, och 
möjlighet att driva fram en förändring i publiceringsmönster hindras om den ge-
nom att ha för bred täckning konserverar publiceringsmönster (Sandström & 
Sandström 2008, s.39). De förklarar ståndpunkten att utgå från Web of Science 
(ISI-databasen): 

Poängen med att utgå från ISI-databasens tidskrifter är att de håller en högre kvalitet, har en 
internationell räckvidd och att det är hårdare konkurrens om platsutrymmet i dessa tidskrifter. 
Skall svenska forskare ge avtryck inom internationell forskning bör de, med få undantag, pub-
licera sig i ISI-tidskrifterna. (Sandström & Sandström 2008, s.39) 

Transparensen i den svenska modellen rankas som låg, dels på grund av den mer 
komplicerade beräkningsmetoden med viktningar av ämnesområden och dels ge-
nom att informationen till forskarna från de som utför analysen är bristfällig. Den 
norska modellens transparens rankas högre då alla ingående institutioners publice-
ringsdata och modellens bedömningar av dessa finns tillgängliga i en databas 
(Ahlgren, Colliander & Persson 2012, s.779). Sivertsen framhåller att en fördel 
med den norska modellen är att den utgår från publiceringsdata som forskarna 
själva är inblandade i att ta fram, varför den också bättre accepteras av de som 
utvärderas (Sivertsen 2010, s.28). Den norska modellens högre grad av transpa-
rens, i jämförelse med den svenska indikatorn, fungerar också som en kontroll-
funktion för modellens bedömningsunderlag. Forskare vid Uppsala universitet har 
insyn i hur deras publiceringar bedöms utifrån den norska modellen. Poster i den 
lokala publiceringsdatabasen hämtas löpande och poäng och fraktioneringar är 
direkt synliga för forskare, vilket ger möjlighet att rätta till eventuella felaktighet-
er (Olsson, Eriksson & Kettis 2012). Aktualiteten i underlaget som bedöms är 
högre i den norska modellen, då publikationerna inkluderas när de publiceras. Vid 
mätningen av citeringar, som i den svenska modellen, krävs en längre tidsperiod 
mellan publiceringen och utvärderingen för att citeringar ska kunna ackumuleras 
(Ahlgren, Colliander & Persson 2012, s.779). 

Den svenska nationella bibliometriska indikatorn är väldigt tydlig i frågan om 
incitament, genom att endast mäta artiklar och citeringar indexerade i Web of Sci-
ence. Den norska modellens incitament ifrågasätts mer av Ahlgren, Colliander och 
Persson. Frågan är huruvida den uppmuntrar till högre kvantitet genom att fors-
kare strävar mot många publiceringar i kanaler på nivå 1 eller om den uppmuntrar 
till högre kvalitet genom att forskare snarare inriktar sig mot att få sin forskning 
publicerad i kanaler på nivå 2 (Ahlgren, Colliander & Persson 2012, s.779). 

Sivertsen menar att den norska modellen har haft inverkan på publiceringsbe-
teendet bland norska forskare. Andelen publiceringar på nivå 2 ökar mer än ande-
len på nivå 1, vilket indikerar en ökad publicering i de mest inflytelserika internat-
ionella publiceringskanalerna. Vidare har norsk forskning ökat sin andel i Web of 
Science, medan andra skandinaviska och europeiska länder visar på en minskning 
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(Kyvik 2003, ss.26–27). En studie (Lunn et al. 2012) av den danska modellen (en 
modell som i stort liknar den norska modellen (Sivertsen 2010, s.22)) kan inte 
visa på att modellen haft någon mätbar inverkan på publiceringsmönstren. Resul-
taten från studien visar inte på någon ökning av publiceringar på nivå 2. Studien 
visar förvisso på en ökning av publiceringar på nivå 1, men den trend som kart-
lagts startade innan den danska modellen hade implementerats. Författarna reser-
verar sig dock från att dra för stora slutsatser av studien då den eventuellt utförts 
för nära implementeringen, innan eventuella mätbara förändringar hunnit visa sig 
(Lunn et al. 2012, s.241). 

Kritik som riktats mot den norska modellen, förutom att den är otydlig när det 
kommer till incitament, är att den saknar viktningar för skillnader i publicerings-
volymer mellan olika ämnesområden. En studie av den vetenskapliga publicering-
en i Norge, som inkluderade artiklar, bokkapitel och monografier, visade stora 
skillnader i produktionsvolym mellan vetenskapsområden (Piro, Aksnes & 
Rørstad 2013). Samtidigt visade sig resultaten för fraktionaliserade och icke-
fraktionaliserade volymer vara inverterade. De vetenskapsområden med högst 
grad samförfattande publikationer hade lägst produktionsvolym vid fraktional-
iserad beräkning (Piro, Aksnes & Rørstad 2013, s.309). En professor inom medi-
cin publicerade i genomsnitt 138 procent mer än en professor inom humaniora när 
hela publikationer beräknades. Vid en författarfraktionerad beräkning publicerade 
en professor inom humaniora i genomsnitt 75 procent mer än en professor inom 
medicin (Piro, Aksnes & Rørstad 2013, s.314). Resultaten indikerar att det är en 
större arbetsbörda att ingå i samförfattade publikationer än att arbeta som ensam 
författare. Forskare inom medicin och naturvetenskap som generellt ingår i sam-
författade publikationer i högre utsträckning än forskare inom humaniora och 
samhällsvetenskap (Larivière, Gingras & Archambault 2006) missgynnas då i den 
norska modellen enligt Piro, Aksnes, och Rørstad (ss. 318-319).  

Den svenska modellen innehåller som tidigare nämnt vikter för att möjliggöra 
jämförelser över ämnesgränser. Viktningen i den svenska modellen har dock 
också kritiserats. I en rapport från Vetenskapsrådet har tillförlitligheten av den 
svenska modellens fältjustering av produktionsvolymen ifrågasatts. Deras under-
sökningar visar på att justeringen görs på en för låg nivå för att vara säker. Fält-
justeringen har visats vara stabil på en svensk nationell nivå men inte så som den 
används på lärosätesnivå. I rapporten förespråkas en uppdelning med färre antal 
ämnesområden istället för de trettiofyra som används i den svenska modellen för 
att öka stabiliteten (Vetenskapsrådet 2009, ss.7–8). Vetenskapsrådet anser också 
att humaniora och samhällsvetenskap borde lyftas ut ur fördelningsmodellen och 
menar att den norska modellen är ett bättre alternativ för dessa ämnesområden 
(Vetenskapsrådet 2009, ss.12–13). Värt att åter lyfta i det här sammanhanget är 
det faktum att humaniora utgör ett undantag i den svenska modellen genom att 
citeringar inte mäts utan sätts som ”normala”, vilket måste ses som en nackdel 
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med indikatorn. Vetenskapsrådet får medhåll av Hammarfelt som i sammanhanget 
också förespråkar den norska modellen, på grund av modellens bättre täckning, 
tranparens och legitimitet (Hammarfelt 2012, s.43). Ett flertal studier har visat på 
den låga andelen av humaniorapublikationer i Web of Science och påpekar pro-
blematiken med att basera utvärderingar på endast tidskriftspubliceringar (Glänzel 
& Schoepflin 1999, s.42; Hammarfelt 2012, s.41; Hicks 2004, s.492; Larivière et 
al. 2006, s.1003). 

Trots att Hammarfelt anser att den norska modellen är bättre lämpad än den 
svenska bibliometriska indikatorn för att bedöma publiceringen inom humaniora, 
påpekar han att det finns en diskrepans mellan vad den norska modellen och vad 
forskare inom humaniora bedömer vara viktiga forskningspublikationer (Ham-
marfelt 2012, s.171). Hammarfelt ser det låga antalet publikationer inom Littera-
turvetenskap i allmänhet, och det låga antalet böcker i synerhet, som godkänts i 
den norska modellen som ett tecken på skilda uppfattningar mellan forskare och 
modell om vad som är en vetenskaplig publicering (Hammarfelt 2012, s.43). Lik-
nande frågor väcks i en studie av den norska och den danska modellens bedöm-
ningar av Göteborgs universitets vetenskapliga publiceringar (Henning 2013). 
Henning slår fast att det finns nationella särdrag i modellernas bedömningar av 
publikationskanaler på nivå 2 och att det finns ett behov av en svensk lista över 
publikationskanaler.  Av Institutionen för historiska studiers publiceringar be-
dömdes 17 procent tillhöra nivå 2 enligt den norska modellen och 30 procent en-
ligt den danska modellen. Modellernas bedömningar av Institutionen för språk 
och litteraturers publiceringar skiljde sig också åt i motsatt hänseende, 17 procent 
tillhörde nivå 2 enligt den norska modellen och 8 procent enligt den danska mo-
dellen. Trots dessa skillnader, fördelar sig poängen mellan institutionerna inom 
humanistiska fakulteten på ett likartat sätt utifrån de två olika modellernas be-
dömningar (Henning 2013 s 20-21). 

Sammanfattning 
Som en avslutande sammanfattning visar tidigare forskning att de två modellerna 
gör likartade bedömningar på lärosätesnivå, trots deras olika tillvägagångssätt. 
Balansen, eller möjligheten att göra rättvisa jämförelser mellan olika ämnesområ-
den, har ifrågasatts för bägge modellerna. Överlag förespråkas den norska mo-
dellen som ett bättre alternativ för utvärdering av humaniora, på grund av mo-
dellens bättre täckning och tranparens. Sandström och Sandström försvarar den 
svenska nationella modellens snäva urvalsprincip eftersom tillvägagångssättet 
tydligt redovisar den styrning och förändring i publiceringsmönstren modellen vill 
uppnå. 

Hicks menar att medelsfördelningsmodeller baserade på bibliometri påverkar 
publiceringsmönstren. Nästkommande två avsnitt redogör för den faktiska påver-
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kan som två modeller har haft, en nationell modell i Australien och en lokal mo-
dell vid Umeå universitet. 

Specifika fall 
För att ge ett bredare perspektiv på prestationsbaserade resursfördelningssystem 
och deras eventuella konsekvenser kommer två specifika fall att presenteras i föl-
jande avsnitt. 

Fallet Austalien 
När utvärderingssystems påverkan på forskning och publiceringsmönster diskute-
ras så är Australien ett vanligt exempel på hur en välmenad tanke kan leda till 
oönskade resultat. På mitten av 90-talet gjordes en kartläggning av hur resursför-
delningssystem på australiensiska universitet såg ut. De flesta allokerade internt 
en viss summa forskningsmedel baserat på mängden publikationer enskilda in-
stitutioner publicerade (Butler 2003, s.150). Vid den här tiden introduceras även 
den här typen av resursfördelning på nationell nivå, där en viss procentsats av 
forskningsmedlen som tilldelas universiteten baseras på publikationsmängd (But-
ler 2004, s.392). När systemet var som mest utbrett, under 2002, så fick universi-
teten AUD $3307 för varje publikation som gått igenom en peer review-process 
och AUD $15000 för en monografi (Butler 2004, s. 393). Problemet var att det, 
rent ekonomiskt, inte spelade någon roll ifall en artikel publicerades i välansedda 
tidskrifter eller i mindre välrenommerade tidskrifter. Klassiska indikatorer på kva-
lité, som tidskrifters impact factor, var för systemet inte relevanta.  Butler menar 
att det här påverkade valet av publiceringskanal negativt, eftersom det inte gav 
några incitament för forskare att publicera sig i prestigefyllda tidskrifter (Butler 
2004, s. 394). Det här leder i sin tur till att australiensisk forskning inte blir lika 
synlig och inte citerad i den grad som den annars hade kunnat bli. En tidigare stu-
die Butler genomförde, med data från Web of Science, visade att antalet australi-
ensiska publikationer ökade i högre takt än andra länder samtidigt som citerings-
frekvensen minskade, mellan 1981-1999 (Butler 2003). 

Diagrammet nedan visar hur publikationsmängden ökade efter införandet av 
det ovannämnda systemet, vid linjen för "Introduction of publications collection". 
De olika kvartilerna står för hur högt rankande tidskrifterna är. Så kvartil 1 är de 
högst rankade medan kvartil 4 är de lägst rankade. Det illustrerar tydligt hur 
snabbt det här resursfördelningssystemet påverkade publiceringsmönster. 
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 Figur 1. Australiensiska universitets andel av Science Citation Index 1981-1999. 

 

Källa: Butler 2004, s. 395 
  

För att säkerställa datans korrelation med just utvärderingssystemet gjordes ett 
antal kontrollerande jämförelser med andra tänkbara förklaringar. Nytillkomna 
universitet och institutioner samt ökad forskande personal stod för mindre än en 
tredjedel av ökningen (Butler 2004, s. 395). Jämförelser gjordes med andra sek-
torer som publicerar vetenskapliga artiklar, men som inte omfattas av resursför-
delningssystemet som gäller för universiteten. Det här är till exempel industrisek-
torn, sjukhus och statliga forskningsinstitutioner (jämför med Sveriges Livsme-
delsverk, Naturvårdsverk, och så vidare). I dessa sektorer fanns inte ens en anty-
dan till universitetens publiceringsmönster (Butler 2004, s. 395). Kortfattat så kan 
situationen summeras med att forskare publicerade i minsta publiceringsbara en-
het för att maximera antalet publikationer och därmed få mer pengar. 

Så det är på grund av det här förhållandet mellan resursfördelningssystem och 
påverkan som Australien brukar användas som ett exempel på de oönskade kon-
sekvenserna ett utvärderingssystem kan få. För det är värt att påpeka att Austra-
lien är det enda land som har använt det här systemet så utbrett och också det enda 
land där den här typen av publiceringsmönster är som tydligast. Idag är dock sy-
stemet avskaffat, så det är ett exempel som hör historien till. 

Spanien har använt ett snarlikt resursfördelningssystem, fast på individnivå. 
Det här har resulterat i liknande publiceringsmönster, fast i mindre skala. Målet 
med det spanska systemet var dock att öka den spanska forskningens internation-
ella spridning genom att belöna publicering i engelskspråkiga tidskrifter (Butler 
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2004, s. 398f). Så i Spaniens fall så lyckades satsningen; de ville öka publicering-
en och det är vad som hände. I Australiens fall var målet att fördela forskningens 
resurser efter kvalité på forskningen, men det resulterade i ett belöningssystem 
som byggde helt kvantitet istället (Butler 2004, s. 399). 

Fallet humanistiska fakulteten vid Umeå universitet 
Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvärderade sitt kvalitetsbaserade 
resursfördelningssystem, som vid tiden för rapportens tillkomst hade tillämpats 
från höstterminen 2008 till vårterminen 2010. Bakgrunden till systemet är en om-
organisation inom fakulteten där de bland annat skulle utveckla ett system för 
resursfördelning som skulle ligga till grund för en tredjedel av de totala fakultets-
resurserna. Exakt hur systemet fungerar är oklart, men det ska bygga på den 
norska modellen (Sjögren 2011, s.2). Det är viktigt att understryka att systemet 
inte gäller för alla, utan enskilda forskare måste lämna in en ansökan för att få ta 
del av den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Det är forskare som har sökt de 
här pengarna som är fokus i undersökningen. 

Utvärderingen genomfördes genom ett enkätutskick till berörda forskare, samt 
enklare bibliometriska data för se om systemet förändrat publiceringsmönster. Det 
noteras dock att institutionernas rapporteringar till DiVA ibland är bristfälliga, så 
hur den bibliometriska datan förhåller sig till faktisk publicering är inte säkert 
(Sjögren 2011, s. 8). 

Slutsatsen av den bibliometriska analysen är att systemet inte har gynnat en 
viss typ av publikation (t.ex. artiklar i internationellt erkända tidskrifter, som pre-
mieras i den norska modellen) (Sjögren 2011, s. 11). Däremot så upplevde flerta-
let av enkätrespondenterna att det här inte var fallet; artiklar i internationella tids-
skrifter ansågs vara det som var mest gångbart i systemet (Sjögren 2011, s. 12). 
Vad som märks tydligt är att publiceringsfrekvensen har ökat hos de som fått sina 
ansökningar om kvalitetsbaserade forskningsmedel beviljade. Däremot så har den 
här gruppen inte högre andel peer review-granskade eller internationella artiklar 
än hela sökandegruppen. Det som systemet i slutändan har genererat verkar vara 
fler publikationer (Sjögren 2011, s. 13). En tredjedel av enkätrespondenterna 
tycker också att de har ökat sin publiceringstakt efter att systemet infördes och 42 
procent anser sig tänka mer på var de publicerar sina resultat (Sjögren 2011, s. 
13).  

Så många som 68 procent av respondenterna ansåg att det kvalitetsbaserade 
systemet inte märkbart förändrade kvalitén på forskningen, och "[…] antalet som 
anser att kvaliteten i forskningen har höjts i och med systemets införande är unge-
fär lika många som anser att kvaliteten har försämrats." (Sjögren 2011, s. 14). 
Däremot så anser en majoritet att systemet har haft negativ påverkan på arbets-
klimatet; det vill säga att systemet i slutändan egentligen inte har påverkat arbetet, 
bara hur det upplevs (Sjögren 2011, s. 14). 
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Ett av förslagen i rapportens slutsatser menar att bättre information om hur 
systemet fungerar och vad det syftar till att åstadkomma är viktigt. Forskare kän-
ner till systemet, och många säger sig ta hänsyn till det när de ska publicera, men 
informationen de besitter är inte komplett och har ofta kommit från informella 
källor (Sjögren 2011, s. 12, 16).  

Rapporten pekar på att systemet inte har önskad effekt i publicering och att 
det mottagits med blandade reaktioner från forskarna. Däremot så är det värt att 
påpeka att det systemet bara har tillämpats i två läsår och att det är ett väldigt kort 
fönster för en bibliometrisk undersökning. Om systemet får större konsekvenser 
på lång sikt är oklart.  
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Teoretiskt ramverk 

  

Det finns ett flertal teorier som behandlar disciplinära skillnader inom vetenskap-
lig kommunikation. Teorierna är tänkta att svara på varför publiceringsmönster 
ser olika ut inom olika vetenskapliga discipliner: vilka bakomliggande strukturer 
som bidrar till att forma den vetenskapliga kommunikationen och varför den här 
kommunikationen ser olika ut inom olika ämnesområden. Föreliggande studie 
använder två sådana här teoretiska ramverk: Richard Whitleys The Intellectual 
and Social Organization of the Sciences (2000[1984]) samt Tony Bechers och 
Paul R. Trowlers Academic Tribes and Territories (2001[1989]). De är i viss mån 
överlappande eftersom den senare refererar till den tidigare. Däremot så komplet-
terar de varandra, vilket är anledningen till att båda används. Tillsammans intro-
ducerar de en mängd olika teoretiska begrepp som sedan används i analysen av 
enkätsvaren och av den bibliometriska undersökningen för att ge perspektiv på 
publiceringsverksamheten på Historisk- filosofiska fakulteten. 

Whitleys och Bechers och Trowlers teoretiska begreppsapparater kommer 
presenteras separat. Efter det följer en sammanfattande reflektion av båda ramver-
ken som ska fungera som en utgångspunkt för analysen. 

Whitleys intellektuella och sociala organisation av veten-
skaperna 
Stommen i Whitleys teori är två begrepp, beroende (mutual dependency) och osä-
kerhet (task uncertainty), som används för att beskriva olika vetenskapsområden. 

Två olika former av beroende beskrivs: funktionellt beroende (functional de-
pendency) och strategiskt beroende (strategic dependency). 

Funktionellt beroende mäter i vilken utsträckning forskare inom ett veten-
skapligt fält utgår eller baserar sitt arbete på andra forskares resultat och metoder. 
Ett högt funktionellt beroende innebär att forskare skriver inom en tydligt avgrän-
sad kontext där den ena studien bygger vidare på den andra (Whitley 2000, s.88). 

Strategiskt beroende mäter till vilken grad en forskare behöver övertyga kol-
legor inom fältet att forskningen denne bedriver är viktig och relevant (Whitley 
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2000, s.88). Det låga strategiska beroendet yttrar sig i att forskare inom humaniora 
har stor frihet att utforma forskningsfrågor och välja metoder. Inriktningen och 
utformningen av forskningen bestäms i högre utsträckning av forskaren själv än 
inom vetenskapsområden som har ett högt beroende (Whitley 2000, s.91). Det vill 
säga att vad som räknas som ett legitimt forskningsområde är stort inom huma-
niora eftersom det strategiska beroendet är lågt. Inom ett forskningsområde med 
högt strategiskt beroende måste forskaren i större utsträckning argumentera för sin 
sak om denne avviker i teori- eller metodandvändning från tidigare forskning eller 
skiftar forskningskontext i förhållande till kollegor inom fältet. 

Många områden inom humaniora beskrivs traditionellt som fält med både lågt 
funktionellt och strategiskt beroende. Humanistiska forskningsområden har sällan 
någon gemensam forskningsfront som får forskarna att samarbeta mot ett specifikt 
mål (Whitley 2000, s.91). Forskningspubliken är en kontextuell faktor som påver-
kar graden av beroende inom ett fält. Ett fält med en varierad publik eller flera 
olika lika viktiga publikgrupper har generellt en låg grad av funktionellt och stra-
tegiskt beroende, vilket är normalfallet med humaniora. Whitley (2000, s.111) 
menar att eftersom den bildade allmänheten är en relevant publik för den human-
istiska forskningen har det bidragit till att humaniora inte har utvecklat speciali-
serade språk och standardiserade forskningsmetoder i samma utsträckning som 
vetenskapliga fält med en mer uniform och specialiserad publik.  

Som ett komplement till beroende introducerar Whitley även osäkerhet som 
ett begrepp, vilket det också finns två former av: teknisk osäkerhet kring uppgif-
ten/arbetet (technical task uncertainty) och strategisk osäkerhet kring uppgif-
ten/arbetet (strategic task uncertainty).  

Teknisk osäkerhet innebär i vilken grad arbetsmetoder är förstådda och 
huruvida de producerar pålitliga resultat. Whitley (2000, s.121) menar att veten-
skaplig forskning betraktas som såväl metodisk som systematisk i sitt tillväga-
gångssätt för att kunna uppnå så pålitliga och reproducerbara resultat som möjligt. 
Det här synsättet stämmer dock bara in på forskningsområden som har en låg tek-
nisk osäkerhet, vilket ofta innebär naturvetenskapliga discipliner. Dessa har ofta 
ett rutiniserat, standardiserat och formaliserat tillvägagångssätt att vända sig till; 
om de ställs inför ett problem kommer valet av metoder för att lösa det vara enkelt 
(Whitley, s.120f). Inom humaniora, där den tekniska osäkerheten ofta är högre, 
kommer det finns ett flertal metodval och resultaten kan vara mångtydiga och 
olika forskare kan tolka dem på olika sätt (Whitley, s.120f). Det här innebär i sin 
tur att en hög teknisk osäkerhet inom ett fält karaktäriseras av att det är svårt att 
utvärdera forskningen. Resultaten av forskningen och vad resultaten implicerar är 
svårare att precisera och den kontext där forskningen bedrivits spelar stor roll 
(Whitley 2000, s.131f). Om däremot den tekniska osäkerheten är låg så fungerar 
utvärderingen bättre eftersom jämförelser blir mer relevanta när metoderna är 
snarlika och standardiserade. 
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Graden av strategisk osäkerhet inom ett fält mäter i vilken utsträckning det 
finns en samlad åsikt om forskningens riktning, det vill säga vilka frågor som är 
relevanta att undersöka och besvara (Whitley, s.123). Ett fält med hög strategisk 
osäkerhet karaktäriseras alltså av att forskningsfrågorna spänner över ett större 
område. Enligt Whitley (2000, s.123f) så har enskilda forskare större möjligheter 
att välja vad de vill inrikta sig på, och hur de ska nå sina mål, inom ett fält där stor 
strategisk osäkerhet råder. Den forskning som bedrivs inom fält med hög strate-
gisk osäkerhet är mer komplementär i sin karaktär, eftersom det saknas konsenus 
kring vad som är de centrala forskningsfrågorna. Enskilda forskningsresultat 
breddar den samlade kunskapen. Inom fält med låg strategisk osäkerhet bedrivs 
forkningen inom ett smalare spektrum av relevanta frågeställningar och med star-
kare koppling till tidigare resultat inom fältet, vilket gör att forskningen är mer 
kumulativ till sin karaktär (Whitely 2000, ss.123f). 

Whitleys begreppspar, beroende och osäkerhet, representerar olika sidor av 
vetenskaplig verksamhet och flyter såklart in i varandra. Det strategiska beroendet 
och den strategiska osäkerheten handlar om vad vetenskapliga fält vill uppnå eller 
åstadkomma. Det funktionella beroendet och den tekniska osäkerheten handlar om 
hur dessa fält ska gå tillväga. Humanistisk forskning har ofta ett lågt beroende och 
en hög osäkerhet: fälten är breda och gränserna flytande. Det här resulterar, bland 
annat, i att humanistisk forskning producerar längre artiklar och böcker eftersom 
det kräver mer utrymme för en forskare att placera sin studie i en kontext och för 
att motivera metodvalen (Whitley, s. 134).  

Dessa begrepp syftar till att förklara en generaliserad bild av vetenskapliga 
områden och menar alltså inte att den vetenskapliga kommunikationen är så ho-
mogen som den kan framstå i ovanstående redovisning. 

Bechers och Trowlers akademiska territorier 
Vetenskapsområden kan definieras utifrån fyra motsatspar, eller poler på glidande 
skalor. Precis som i Whitleys teoeri så går begreppen in i varandra. Becher och 
Trowler (2001) kallar dessa vetenskapsområden för akademiska territorier. 

Konvergens och divergens är ett begreppspar som påminner om Whitleys be-
grepp funktionellt och strategiskt beroende. Ett konvergent område styrs av en 
forskningselit, där teori och forskningsfrågor befinner sig inom ett snävare om-
råde än ett divergent område. Ett divergent område saknar en toppstyrning och 
variationen av teorier, metoder och forskningsfrågor är högre inom fältet (Becher 
& Trowler 2001, s. 184-185).  

Vetenskapsområden kan även vara urbana eller rurala. I ett urbant område rå-
der en högre grad av konkurrens än inom ett ruralt område. Eftersom urbana ve-
tenskapsområden ofta även är konvergent så innebär det att det finns flera forskare 
som jobbar med samma problem, vilket Becher & Trowler (2001, s.105) kallar för 
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“the people-to-problem ratio”. Det här leder till ett behov av att snabbt kunna pub-
licera sina resultat, eftersom det finns risk att någon annan hinner före. I ett ruralt 
områden, som oftast är divergent, finns det ofta så många forskningsfrågor att det 
sällan förekommer att flera forskare jobbar mot samma mål, vilket i sin tur leder 
till minskad konkurrens. 

Vetenskapsområdena delas också in i kategoriparet hårda och mjuka veten-
skaper, där humaniora och samhällsvetenskap ses som mjuka och naturvetenskap-
erna som hårda. En hård disciplin innebär ett fokus på kvalitativ forskning inom 
ett snävt område, med tydliga teoretiska och metodologiska ramverk som leder till 
generaliserbara resultat. En mjuk disciplin, å andra sidan, fokuserar på kvalitativ 
forskning inom ett bredare område med otydligare gränser för det teoretiska och 
metodologiska ramverket (Becher & Trowler 2001, s.184). Mjuka vetenskaper 
använder i högre utsträckning ett vardagsnära språk, medan hårda vetenskaper 
ofta utvecklar specialiserade språk eftersom den huvudsakliga publiken är andra 
forskare inom fältet (Becher & Trowler 2001, s.36). Skillnaderna i syn på språk 
kan också förklara varför publiceringspraktikerna skiljer sig åt mellan naturveten-
skap och humaniora. Att naturvetenskap ofta är urban och därmed har ett behov 
av att publicera sina resultat snabbt leder till artikelpublicering. Enligt Hammar-
felt (2012, s.53) är det dock vanligare att humanistiska forskare är mer utförliga 
och värderar språklig stil, så generellt så är böcker vanligare inom fält som är ru-
rala och mjuka och tidskriftsartiklar är vanligare inom fält som är urbana och 
hårda. 

Sista begreppsparet är ren och tillämpad, vilket beskriver ett vetenskapligt 
områdes tänkta publik. Ett fält där forskningsresultaten är relevanta och intres-
santa utanför universitetet eller det egna fältet räknas som tillämpade. Exempel på 
det här är tekniska vetenskaper som leder till innovation i samhället men även för 
humanistiska ämnen där den bildade allmänheten har intresse av resultaten (Be-
cher & Trowler 2001, s.35ff). I ett område som räknas som rent sker kommunikat-
ionen huvudsakligen inom det egna området. De här områdena är ofta hårda och 
har alltså ett specialiserat språk som är svårtillgängligt för de som inte har stor 
förkunskap (Becher & Trowler 2001, s.35ff). Även om de hårda och rena fälten 
oftast är förknippade med naturvetenskap så förekommer det även inom huma-
niora. Filosofi är ett exempel på ett sådant här fält, där ett för utomstående svår-
tillgängligt språk används (Becher & Trowler 2001, s.35-39). 

Det ska återigen nämnas att de här fyra motsatsparen är glidande skalor och 
ingen hårdkategorisering. Redovisningen av dem ovan kan få det att framstå så, 
men det är generaliseringar gjorda för att förtydliga begreppen. Det nämns ofta att 
humaniora är divergent, ruralt och mjukt, men det är bara på en generaliserande 
nivå. Skillnaderna mellan olika humanistiska fält kan vara stora. Det kan även 
finnas stora skillnader inom fälten. Begreppen är inte definitiva på något sätt: ett 
fält kan t.ex. vara mer eller mindre urbant, mer eller mindre ruralt. 
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Reflektioner kring en sammanfogad begreppsapparat 
Det är tydligt att dessa teoretiska ramverk i viss mån förklarar samma fenomen 
med olika ord. Hammarfelt (2012, s.58) lyfter upp att de har olika bakgrunder: 
Whitley bygger på ett organisationsperspektiv och Becher och Trowler bygger på 
perspektiv från etnologi och sociologi. Whitleys (2000) ramverk är rent teoretisk 
och bygger på resonemang som är starkt kopplade till varandra. Bechers och 
Trowlers (20001) ramverk är däremot byggt på ett antal äldre studier. De tar ett 
redan existerande empiriskt material, en intervjustudie, och bygger sitt resone-
mang utifrån det. Hammarfelt (2012, s.58) påpekar att det här kan vara en fördel i  
Becher och Trowlers ramverk i viss mån eftersom enkelheten i deras ramverk 
(begreppsparen är oberoende av varandra) gör det lättare att förklara skillnader 
mellan fält. Däremot så lyfter Hammarfelt (2012, s.53) upp ett eventuellt problem 
med Becher och Trowlers begreppsapparat: den kan framstå som normerande. Ett 
begrepp som ren kan ses som bättre än tillämpad; ett begrepp som rural kan ge 
konnotationer till det förflutna medan urban kan tolkas som mer modern (Ham-
marfelt 2012, s.53). Whitleys begreppspar använder inte lika värdeladdade ord. 

Med det här som bakgrund kan Whitleys teoretiska ramverk betraktas som fö-
religgande uppsats huvudteori. Hur vetenskapliga områden är ordnade och hur de 
fungerar är dock ett komplext fenomen och att utgå från en teori kan leda till ett 
snävt perspektiv. Becher och Trowler erbjuder ett komplement och erbjuder vissa 
förklaringar eller perspektiv på fenomen som Whitley saknar. De lyfter båda upp 
aspekter som är värda att ta i beaktande. 
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Metod och material 

Föreliggande studie använder sig av två metoder och får således även två olika 
empiriska material. För att svara på uppsatsens första fråga – hur förhåller sig 
forskare vid fakulteten till olika aspekter av vetenskaplig publicering? – har en 
kvantitativ enkät använts. Den kommer att presenteras först i såväl det här kapitlet 
som i analysen. För att svara på uppsatsens andra fråga – hur ser publicerings-
mönstren ut inom historisk-filosofiska fakulteten? – har en bibliometrisk metod 
använts. Bibliometri som forskningsområde presenterades redan i bakgrunds-
kapitlet, men i föreliggande kapitel redogörs det exakt för hur den här studien har 
gått tillväga. 

Båda metoderna har givetvis Historisk-filosofiska fakulteten som undersök-
ningsobjekt, så den ska kort presenteras innan metoderna redovisas. Fakulteten 
består av elva institutioner och bedriver forskning inom filosofiska, historiska, 
antropologiska och estetiska ämnen. Det ska noteras att under uppsatsskrivandet 
så tillkom institutionen för speldesign i och med sammanslagningen av Uppsala 
universitet och Gotlands högskola. Allt material samlades dock in innan hopslag-
ningen. 

Enkätundersökning 
En del av uppsatsens empiriska material baseras på resultaten av en kvantitativ 
webbenkät. Webbenkäten finns som bilaga (bilaga 1). 

Metodvalet är motiverat av ämnets karaktär. Det handlar i hög grad om in-
formation som ska mätas och kartläggas, vilket kvantitativa enkätstudier är väl 
lämpade till (Eliasson 2010, s. 30ff). En intervjustudie hade gett en mer fördjupad 
inblick i hur individuella forskare tänker kring vetenskaplig publicering. Syftet 
med uppsatsen är dock att ge en helhetsbild av Historisk- filosofiska fakulteten 
och en intervjustudie hade blivit för omfattande. Däremot så diskuterades det att 
komplettera enkätstudien med intervjuer. Fritextsvaren har dock varit så utförliga 
att det inte har varit nödvändigt. 

Enkäten bestod av 19 frågor. Dessa är grovt uppdelade på följande sätt: 
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• 3 frågor är av grundläggande karaktär: institutionstillhörighet, typ av 
anställning samt akademisk ålder (när de först publicerade sig veten-
skapligt). Att utelämna kön och ålder är ett medvetet val. Om det hade 
varit inkluderade skulle det vara för enkelt att identifiera enskilda in-
divider och därmed skulle enkätens löfte om anonymitet inte kunna 
hållas. 

• 13 frågor rör kartläggning av publiceringsstrategier. Majoriteten av de 
här frågorna är av graderande karaktär. Respondenterna har fått välja 
hur viktiga vissa publiceringsaspekter är på en skala. Ytterpunkterna 
på skalan har till exempel varit mycket stor betydelse respektive ingen 
betydelse. 

• 3 frågor har berört utvärdering och resursfördelning. 

Två av frågorna gav respondenterna möjlighet att på egen hand fylla i vad de an-
ser som de mest centrala tidskrifterna respektive de mest centrala förlagen för sitt 
ämnesområde. Två frågor har gett möjlighet till fritextsvar. En om förhållandet 
mellan forskningsfrågan och publiceringskanal samt en större fråga om uppfattade 
förändringar inom humanistisk publiceringstradition. De här frågorna ses som 
sekundära och har använts för att belysa och utveckla resonemang där det har va-
rit motiverat. Resten av enkätens frågor har varit av stängd karaktär och utgör 
huvuddelen av det empiriska materialet. 

Population och urval 
Målpopulationen för studien är antal anställda på Historisk- filosofiska fakulteten. 
Eftersom populationen inte är särskilt stor så skickades enkäten ut till samtliga 
potentiella deltagare, vilket gör studien till en totalundersökning (Ejlertsson 
2005). Det är viktigt att understryka att det inte rör sig om en stickprovsundersök-
ning, där historisk filosofiska fakulteten på Uppsala universitet ska representera 
humaniora generellt. Resultaten av enkätundersökningen gör alltså inga anspråk 
på generaliserbarhet, utan avser endast den specifika målpopulationen. 

Även om det är en totalundersökning så finns det fortfarande ett inklusionskri-
terium. Enkäten har skickats ut till samtliga anställda på fakulteten. Däremot så 
har syftet varit att forskande personal ska svara på den. Det vill säga att till exem-
pel administrativ personal inte har någon anledning att svara på enkäten om de 
inte utför någon publiceringsverksamhet.  

Utprövning av enkäten 
Eftersom en del av den tidigare forskningen också består, till viss del, av enkät-
studier så har inspiration hämtats därifrån. Framför allt så har 2009 års utvärde-
ring av Storbritanniens forskningsverksamhet använts (RIN 2009a). Deras enkät-
studie ligger i linje med föreliggande uppsats syfte, så en del frågor är kopierade 
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och översatta därifrån. Med dessa frågor som grund har enkäten arbetats fram i 
samarbete med uppsatsens handledare. 

Det är brukligt att genomföra två pilotstudier innan den slutgiltiga enkäten 
distribueras (Ejlertsson 2005). Det här görs dels för att korrigera eventuella miss-
tag och dels för att se till så att enkäten mäter det den avser att mäta. Rent prak-
tiskt brukar den första pilotstudien bestå av vänner och bekanta som lämnar sina 
synpunkter och sedan följer en andra, större, pilotstudie på en mindre grupp som 
liknar målpopulationen i så hög grad som möjligt (Ejlertsson 2005). Den första 
pilotstudien har utelämnats eftersom förlagan (RIN 2009a) är välansedd och be-
prövad, samt att tre personer (två uppsatsförfattare och handledaren) har arbetat 
med utformningen. 

Så det är bara en pilotstudie som har genomförts. Pilotenkäten skickades ut till 
anställda på institutionen för ABM på Uppsala universitet den 22:a januari 2013, 
med deadline den 29:e januari 2013. Den bestod av 22 frågor, varav en gav test-
gruppen möjlighet att ge kommentarer på enkätens utformning. Sammanlagt sva-
rade 8 personer. 

Det visade sig att få ändringar var nödvändiga efter en analys av pilotstudiens 
resultat. De kommentarer som lämnades togs i beaktande och resulterade i några 
hopslagna frågor samt mindre ändringar i ordval och frågeformuleringar. 

Verktyget som användes för skapandet av enkäten var Googles enkätverktyg, 
som är en av funktionerna i Google Drive. Andra alternativ som togs i beaktande 
var LimeService och SurveyMonkey. Samtliga enkätverktyg fyllde studiens syf-
ten så valet avgjordes av lättillgängligheten hos Googles tjänst. 

Etikfrågor 
Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet har tagit fram fyra forsk-
ningsetiska krav som används av Vetenskapsrådet (2002). De lyder: 

 
• Informationskravet. Forskaren skall informera de av forskningen be-

rörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
• Samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva be-

stämma över sin medverkan. 
• Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgif-
terna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem. 

• Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål. 

Utformandet och arbetet med enkäten har tagit hänsyn till de här fyra kraven. De 
två första kraven uppfylls direkt: missivbrevet som följde med enkätutskicket ger 
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information om studien och deltagandet i enkäten är självklart upp till var och en. 
Konfidentialitetskravet kan vara värt att nämna något mer om. Googles enkätfor-
mulär ger varje deltagare en tidstämpel, till exempel 1/1/2013 10:10:10. Eftersom 
frågor om ålder och kön är frånvarande blir deltagarna i hög grad anonyma. All 
rådata är bara åtkomlig för uppsatsförfattarna och handledaren. Nyttjandekravet 
kan vi bara ge vårt ord på att vi inte bryter. 

Datainsamling 
Enkäten distribuerades genom utbildningsledaren vid fakulteten. Det är alltid en 
risk att överlämna utskicket till en för uppsatsen extern person. Motiveringen 
bakom det här tillvägagångsättet ligger i att ett mail från utbildningsledaren väger 
tyngre än två okända masterstudenter. På grund av det här så har dock inte över-
vakningen av distributionen legat i uppsatsförfattarnas händer. 

Enkäten skickades ut den 4:e februari och stängdes för svar den 25:e februari. 
Att räkna ut svarsfrekvensen inneburit vissa svårigheter: vilka och vilken typ av 
anställningar som ska räknas har inte varit självklart. För att ta reda på antalet an-
ställda har GLIS (generellt lednings- och informationssystem för Uppsala univer-
sitet) använts. För hela fakulteten finns det fem olika yrkeskategorier: lärare, fors-
karstuderande, administrativ, teknisk, forskare. Administrativ och teknisk perso-
nal är inte medräknade, eftersom de rimligtvis inte ägnar sig åt vetenskaplig pub-
licering. Det här innebär att av 334 anställda på fakulteten så svarade 89 personer, 
vilket ger ett externt bortfall på 245 personer och en svarsfrekvens på 26,6 pro-
cent. 

Bortfallsanalys 
Ett visst internt bortfall förekommer. Värt att nämna är de tre personer som inte 
har besvarat frågan om institutionstillhörighet korrekt. Istället för att välja en in-
stitution i listan har det förvalda alternativet – "Ange institution" – valts.  Ef-
tersom enkäten enbart har gått ut till anställda på Historisk- filosofiska fakulteten 
så är de här svaren relevanta när data om hela fakulteten analyseras. De kommer 
såklart inte att användas i jämförelser på institutionsnivå. 

Fråga 16b har fått en del kritik. Det är en fritextfråga som låter respondenter-
na utveckla ifall forskningsfrågans utformning styr valet av publiceringskanal 
eller ifall vald publiceringskanal styr utformningen av forskningsfrågan. Ett flertal 
skriver att de inte förstår frågan eller att frågan är svår att förstå. Det här är såklart 
ett problem som har tagits i beaktande. Är frågan ställd på fel sätt? Många har 
givit väldigt tydliga och utförliga svar, som varit till stor hjälp för att förstå publi-
ceringstraditioner. Bortfallet skulle därför kunna bero på att frågan inte är relevant 
för alla forskare eftersom de inte arbetar på det sättet. En stor andel respondenter 
har valt att inte skriva någonting, vilket delvis kan bero på naturligt internt bort-
fall. Det vill säga, alla skriver inte ner fritextsvar. På grund av den motstridiga 
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responsen så kommer enbart de svar som har varit väl motiverade att användas i 
analysen. 

Fråga 8 och 9, om de mest centrala tidskrifterna respektive de mest centrala 
förlagen för ämnesområdet, har gett ett minimalt internt bortfall. I några enstaka 
fall har det inte varit helt säkert vilken tidskrift eller vilket förlag som avses på 
grund av felstavningar eller förkortningar. Dessa har helt tagits bort. 

Statistisk analys 
Vår enkätundersökning är en totalundersökning eller populationsstudie. Det vill 
säga, vi har inte gjort ett stickprov, utan tillfrågat alla i den undersökta gruppen. 

De uppmätta variablerna i enkäten är alla kvalitativa variabler, men är ord-
nade efter både nominalskalor och ordinalskalor (Eliasson 2010, s.37ff). Att mäta 
utifrån en nominalskala innebär ett klassificerande, men att variabelvärdena inte 
kan rangordnas. Variabeln publikationstyp som återkommer i ett par frågor mäts 
exempelvis med värdena monografi, bokkapitel, artikel med flera. En variabel på 
en ordinalskala är både ett klassificerande och ett rangordnande. Ett exempel från 
vår enkät är ”Vilken betydelse har följande publiceringskanaler inom ditt forsk-
ningsområde? - Peer reviewed-tidskrifter” med värdena mycket stor betydelse, 
stor betydelse, ringa betydelse och ingen betydelse. Dessa värden har en inbördes 
rangordning som värdena på nominalskalan saknar. 

Centralmått i beskrivande statistik anger tyngdpunkter för variabeln, som till 
exempel medelvärde (Eliasson 2010, s.67). Det centralmått som kan användas för 
nominalskalor är typvärde, alltså det vanligaste förekommande svarsalternativet. 
För ordinalskalorna kan man dessutom mäta medianen, det svarsalternativ som är 
den mittersta observationen när alla inkomna svar sorterats efter skalan. 

Bibliometrisk undersökning 
Analysen av Historisk- filosofiska fakultetens publiceringsmönster inriktar sig på 
publiceringstyperna artikel, bokkapitel och monografi. I enkätundersökningen 
framkom att dessa tre publiceringstyper genomgående var de mest centrala för 
respondenterna. De är också de publiceringstyper som används i den utvärderande 
bibliometrin på lokal och nationell nivå. Den norska modellen, som används lo-
kalt vid Uppsala universitet, räknar alla tre och den svenska nationella modellen 
utgår från artikelpublicering. 

Den bibliometriska analysen är tänkt att kartlägga publiceringsmönstren vid 
Historisk- filosofiska fakulteten, sammantaget och på institutionsnivå. Den är 
också tänkt att jämföra publiceringen med den lokala och den nationella biblio-
metriska indikatorn. 
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Föreliggande studie har utgått från det material som sammanställts av Leif Er-
iksson, bibliometriker vid Uppsala universitet. Materialet användes för den interna 
bibliometriska utvärderingen vid Uppsala universitet. Materialet består av 1930 
poster från universitetets publiceringsdatabas, DiVA, för åren 2007 till och med 
2012. 

Materialet är uppdelat efter publiceringstyperna artikel, bokkapitel och mono-
grafi och har tilldelats den norska modellens nivåbeteckningar. Nivå 2 är särskilt 
utvalda prestigefulla internationella publiceringskanaler och kan maximalt utgöra 
20 procent av publiceringsvolymen inom ett ämnesområde. Nivå 1 är normala 
vetenskapliga publiceringar och nivå 0 är publiceringskanaler som faller utanför 
den norska listans kriterier för vetenskaplig publicering (Ahlgren, Colliander & 
Persson 2012, s.768). Alla resultat är författarfraktionerade, vilket innebär att 
varje publikation delas upp efter antalet författare och dessa andelar kopplas till 
författarnas respektive institution. Exempelvis i en publikation med två författare, 
får varje författare en halv publikation räknad till sig och sin institution. Tillhör 
båda författarna samma institution räknas det som en hel publikation för den in-
stitutionen, tillhör de olika institutioner tillfaller en halv publikation till respektive 
institution. I materialet är 84 procent av posterna av en ensam författare och för-
fattarfraktioneringen spelar större roll inom andra områden där samförfattande är 
mer utbrett (Piro et al 2013 har undersökt samförfattande inom olika ämnesområ-
den). En sammanräkning av de 1930 posternas fraktionering ger en totalsumma på 
1750 hela publikationer för åren 2007 till 2012. För att studera om det förekom-
mer några förändringar i fakultetens publiceringsmönster har de två sista åren, 
2011 och 2012, brutits ut ur det totala materialet. För åren 2011-2012 finns 600 
poster och en hopräkning av fraktioneringar ger 534 hela publikationer för fakul-
teten. 

Genom denna utbrytning går det att se om de två sista åren skiljer sig åt från 
det totala materialet, vilket kan indikera att publiceringsmönstren är under föränd-
ring. Resultaten för perioden 2011-2012 bör mest ses som tendenser eller indikat-
ioner på förändringar i den mån de skiljer sig från resultaten i hela perioden. Det 
gäller särskilt i en uppdelning på institutionsnivå då antalet poster resultaten är 
beräknade på är relativt få.  

Tillvägagångssättet leder till att analysen kan ge en pålitligare redovisning av 
fakultetens publiceringar för hela perioden 2007-2012. Men ger också möjlighet 
att lyfta eventuella förändringar under de två sista åren i materialet. 

Pålitligheten i det bibliometriska materialet kan vara värt att uppmärksamma. 
Hagelin samt Sandström och Sandström som i sina studier också utgått från lik-
nande empiriskt material kommenterar tillförlitligheten i lärosätens lokala publi-
ceringsdatabaser (Hagelin 2008; Sandström & Sandström 2009). Hagelin har ge-
nom stickprov konstaterat att posterna registrerade i databasen som används i stu-
dien till allra största del är korrekta (Hagelin 2008, s.20). En liknande stickprovs-
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kontroll som gjorts av materialet i denna studie visar också att det allra mesta 
stämmer. Sandström och Sandström påpekar att det kan förekomma underrepre-
sentation i databaserna, att inte alla publikationer kopplade till lärosätet registreras 
(Sandström & Sandström 2009, s.247). Det är svårare att kontrollera, men det 
finns tydliga direktiv från universitetsledningen att alla publikationer kopplade till 
Uppsala universitet ska registreras i DiVA (www.ub.uu.se > Service > Publicera 
och registrera i DiVA (2013-09-01)). 

Resultaten i analysen har genomgående avrundats till heltal, därför kan ibland 
totalsumman avvika från 1750. Undersökningens huvudsyfte är att undersöka 
övergripande tendenser och inte exakta värden. Ett resultat redovisat med många 
decimaler kan ge ett falskt intryck av en precision som underliggande material 
inte möjliggör. Av samma anledning har inget signifikanstest av resultaten ge-
nomförts (Se (Schneider 2012) för en diskussion om användning av signifikans-
test inom bibliometri). 

Materialet som ligger till grund har inte varit indelat efter publiceringsspråk. 
Då det i enkäten har lyfts att en förändring i publiceringsmönstren är en övergång 
från svenska till engelska som publiceringsspråk har materialet delats in efter 
språk av uppsatsförfattarna. Resultatet visar att svenska och engelska är de mest 
förekommande publiceringsspråken i materialet. Övriga publiceringsspråk sam-
mantagna förekommer endast i 5 procent av materialet, och behandlas i analysen 
som en gemensam kategori. På grund av den stora dominansen av svenska och 
engelska kommer våra analyser av publiceringsspråk att i huvudsak fokusera på 
dessa språk. 
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Resultat och analys av enkätundersökningen 

För att göra analysen av enkätsvaren så tydlig som möjligt har följande kapitel 
delats upp i fem olika delar. Först kommer en inledande del med bakgrundsfrågor, 
följt av de tre huvuddelarna som behandlar publiceringskanaler, publiceringsstra-
tegier och bekantskap med utvärderingssystem, samt en avslutande del som analy-
serar fritextsvar i förhållande till de tidigare delarna. De tre huvuddelarna avslutas 
med en längre sammanfattning av de analyserade frågorna för att ge en helhetsbild 
kopplad till det teoretiska ramverket och tidigare forskning. 

Enkäten hade två frågor som lät respondenterna lämna fritextsvar. Dessa har 
använts för att ge perspektiv på eller för att komplettera de kvalitativa enkätsvaren 
där det är möjligt.1 

Det är värt att notera att enkäten hade 89 respondenter. Däremot så har inte 
varje respondent svarat på samtliga frågor, vilken är orsaken till att totalsumman 
inte alltid är lika med 89. Återigen ska det påpekas att föreliggande studie analy-
serar tendenser. 

Enkäten lät även respondenterna lista vad de ansåg vara centrala tidskrifter 
och förlag inom sitt ämnesområde. Resultaten av de här frågorna redovisas i ana-
lysen av den bibliometriska undersökningen. 

Bakgrundsfrågor 
Inledningsvis i enkäten ställdes fyra mer grundläggande frågor. Resultaten av de 
här ska kort presenteras nedan innan respondenternas tankar kring valen av publi-
ceringskanaler och publiceringsstrategier analyseras i mer detalj. De här grund-
läggande frågorna används som jämförelsebas i analysen. 

En fråga behandlade respondenternas typ av anställning på institutionen de 
jobbade på. Informationen i den har visat sig sakna relevans förutom i några få 
specifika fall. Fokus i föreliggande studie ligger på vetenskaplig publicering, vil-
ket samtliga av respondenterna ägnar sig åt. Därför redovisas bara de övriga tre 
grundläggande frågorna nedan. 

1 Fritextsvaren har inte numrerats på något sätt. Varje fritextsvar är unikt och lyfts bara upp en gång. Enklare 
stavfel är även korrigerade eftersom det ökar läsbarheten utan att ändra andemeningen i respondenternas 
resonemang. 
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Institutionstillhörighet 
I enkätens första fråga ombads respondenterna att fylla i vilken institution de är 
anställda på. Spridningen på svaren är stor mellan institutionerna. På ena änden 
ligger historiska institutionen med 32 respondenter och på andra ligger institution-
en för musikvetenskap samt institutionen för arkeologi och antik historia som inte 
har några respondenter alls. På grund av det här så begränsas antalet institutioner 
som kan jämföras i analysen. Fokus ligger på de fem som har flest antal respon-
denter.  

Figur 2. Antal respondenter från respektive institution.  

 

Tabell 2. Antal enkätsvar och antal anställda på respektive institutionen. Svarsfrekvensen är antal 
enkätsvar delat på antal anställda. 

Institution Antal 
enkätsvar 

Antal 
anställda 

Svarsfrekvens 

Filosofiska institutionen 10 71 14% 
Historiska institutionen 32 91 35% 
Hugo Valentin Centrum 8 38 21% 
Institutionen för idé- och lärdomshistoria 12 45 27% 
Litteraturvetenskapliga institutionen 12 73 16% 
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Eftersom antalet respondenter skiljer sig markant från institution till institution så 
presenteras resultaten avrundade till hela procentenheter. Det är återigen värt att 
poängtera att föreliggande studie analyserar tendenser och forskares uppfattning 
om publicering. Om svarsfrekvensen är det även värt att nämna att totalt antal 
anställda vid institutionerna är högt räknat. Siffrorna inkluderar även administrativ 
personal, som inte bedriver någon forskning. Det är oklart hur stor andel av in-
stitutionernas personal som faktiskt arbetar med en publicerande verksamhet, men 
svarsfrekvensen är i realiteten högre än den framstår som i tabellen. 

Om inget annat anges så är det alltid svar från hela fakultetens som diskuteras. 
När jämförelser på institutionsnivå förekommer så syftar de alltid på de fem 
ovanstående institutionerna.     

Språk    
Övergripande för hela fakulteten så publicerar sig forskarna i lika hög grad på 
engelska som på svenska. Resultaten ligger så nära jämn fördelning som det är 
möjligt med 89 respondenter: 45 forskare har angett engelska som huvudsakliga 
publiceringsspråk och 44 forskare har angett svenska. 

Figur 3. Fördelning av huvudsakligt publiceringsspråk på institutionsnivå. Antal svar redovisas 
för varje alternativ. X-axeln visar procentfördelningen. 

 

Om resultaten bryts ner på institutionsnivå så försvinner dock den jämna fördel-
ningen. Filosofiska institutionen sticker genast ut eftersom samtliga respondenter 
har angett att de huvudsakligen publicerar sig på engelska. Svenskan väger tyngre 
på historiska institutionen och litteraturvetenskapliga institutionen. Hugo Valen-
tin-centrum vekar ha en liten övervikt på engelskan, medan fördelningen på in-
stitutionen för idé- och lärdomshistoria är jämn. 
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Akademisk ålder 
Diagrammet nedan visar spridningen på den akademiska åldern. Det vill säga, 
antalet år sedan en forskare för första gången publicerade sig. De flesta respon-
denter ligger på den "yngre" halvan av spektrat, men spridningen är tillräckligt 
stor för att jämförelser ska kunna göras mellan juniora och seniora forskare. 

Figur 4. Antal respondenter på fakultetsnivå och hur länge sedan de hade sin första vetenskapliga 
publikation. 

 

Vikten av olika publiceringskanaler 
För att ta reda på hur forskarna på historisk-filosofiska fakulteten ställde sig till 
olika typer av publiceringskanaler ställdes följande fråga: 

 
• Vilken betydelse har följande publiceringskanaler inom ditt forsk-

ningsområde? 

Alternativen de fick välja mellan var sju olika typer av publiceringskanaler. Hur 
respondenterna ställde sig dessa alternativ kommer att redovisas nedan och sedan 
följer en kort sammanfattning i slutet av kapitlet. 

Monografier 
När forskarna ska ange betydelsen för olika publiceringskanaler är monografin det 
alternativ som får mest positiva resultat. Det är 80 procent av respondenterna som 
anger det yttersta alternativet, ‘mycket stor betydelse’. Resterande svar är koncen-
trerade på alternativet ‘stor betydelse’. På institutionsnivå råder det inga direkta 
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skillnader; vad som sticker ut är att en respondent från Hugo Valentin-centrum har 
angett att monografin inte har någon betydelse. Enkäten hade även en fråga som 
rörde vilken publiceringskanal som forskare ansåg vara den mest välansedda. 
Monografin anses av 83 procent vara den högst ansedda publikationskanalen. 
Vissa skillnader råder på institutionsnivå. Litteraturvetenskapliga institutionen och 
institutionen för idé- och lärdomshistoria har uteslutande angett monografin som 
svar. De övriga tre institutionerna har en övervikt på monografin, men ett antal 
forskare har angett tidskriftsartikeln. 

Sammanfattningsvis så bekräftar det här resultatet tidigare studier. I Storbri-
tanniens utvärdering var det närmre 90 procent av forskarna från humanistiska 
discipliner som ansåg att monografin var mycket viktig (RIN 2009a, s.19). Den 
faktiska publiceringen av monografier, som lyftes upp i den tidigare forskningen, 
får också ses som en bekräftelse av monografins starka ställning (se t.ex. (Kyvik 
2003; Engels, Ossenblok & Spruyt 2012)). Monografier är även en publikat-
ionstyp som forskare inom humaniora citerar i högre grad än t. ex. tidskriftsartik-
lar och bokkapitel (se t.ex. (Lindholm-Romantschuk & Warner 1996; Cullers 
1998; Thompsson 2002)). 

Även om monografins starka ställning blir bekräftad i den kvantitativa delen 
av enkäten så är det inte en oproblematisk ställning. Fritextsvaren ger ett annat 
perspektiv på situationen. På frågan om respondenterna har uppfattat någon för-
ändring inom publiceringsverksamheten svarar en forskare på följande sätt: 

Som alla vet, vilket alla svaren kommer att ge er bekräftelse på, går utvecklingen från beto-
ning på monografi till artiklar, vilket inte alltid lämpar sig så väl för humaniora. 

Sammanlagt är det ett dussin fritextsvar som ger olika versioner av ovanstående 
citat. Den sista delen av citatet går i linje med Whitleys (2000, s.134) tankar om 
att humaniora generellt behöver mer textutrymme för att förmedla sin forskning. 
För områden med lågt beroende och hög osäkerhet är monografin en ypperlig 
publiceringskanal, och respondenten som skrev citat ovan poängterar faran i att 
ersätta den kanalen med den mer kortfattade artikeln. I sammanhanget är det även 
värt att nämna att en tredjedel av respondenterna från litteraturvetenskapliga in-
stitutionen anser att monografin är den vanligaste publiceringskanalen. Whitley 
(2000, s.133) lyfter upp litteraturvetenskap som ett exempel på ett fält som är kon-
textberoende och därmed har svårigheter att flytta applicerad teori och metod mel-
lan kontexter. Det vill säga, mer utrymme krävs, alltså vänder sig många till mo-
nografin. 

Tidskrifter som tillämpar peer review 
Publiceringskanalen som respondenterna lägger mest vikt vid efter monografin är 
tidskrifter som tillämpar peer review. Det är 75 procent av respondenterna som 
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anser att tidskrifter som tillämpar peer review har ‘mycket stor betydelse’ och 
resterande svar ligger nästan uteslutande på alternativet ‘stor betydelse’.  

Vissa institutionella skillnader förekommer dock. Samtliga respondenter från 
filosofiska institutionen har angett att peer reviewtidskrifter har 'mycket stor bety-
delse'. På de andra institutionerna finns det en viss spridning mellan 'mycket stor 
betydelse' och 'stor betydelse', även om den stora majoriteten har valt det förra 
alternativet.  

De här resultaten har stöd i den tidigare forskningen. I utvärderingen av Stor-
britanniens forskning svarade över 90 procent av respondenterna, oavsett vilket 
vetenskapsområde de kom ifrån, att tidskrifter som tillämpar peer review är 
mycket viktigt (RIN 2009b, s.6). Flera av fritextsvaren noterar även att tidskrif-
tens roll bara växer. Ett antal fritextsvar har följande andemening: 

Peer reviewade tidskrifter håller på att ersätta monografin som viktigaste publiceringskanal. 

Det här går helt i linje med utvärderingsmodellerna på nationell såväl som på lo-
kal nivå. Peer review är en grundförutsättning i modellerna. För att en tidskrift ska 
vara indexerad i Web of Science, och alltså räknas i den nationella modellen, 
måste den tillämpa peer review. Om något ska räknas som vetenskapligt i den 
norska modellen så är tillämpning av peer review ett grundkrav. Att respondenter-
na på historisk-filosofiska fakulteten anser att tidskrifter som tillämpar peer re-
view är av stor betydelse får ses som positivt ur utvärderingsmodellernas perspek-
tiv. 

Bokkapitel 
Bokkapitlet som publiceringskanal är också högt värderat. Här är det 65 procent 
och 19 procent som anser att det har 'stor betydelse' respektive 'mycket stor bety-
delse' inom sin disciplin. Det är även 20 procent som betraktar bokkapitelpublice-
ring som den vanligast förekommande kanalen. Här är det fram för allt historiska 
institutionen som utmärker sig, där nästan 40 procent av respondenterna anser att 
bokkapitlet är vanligast. 

Bokkapitlet spelar en betydligt viktigare roll inom humaniora än inom något 
annat vetenskapligt område. En rapport författad i Storbritannien påvisar det här 
förhållandet, och enkätens resultat ligger i linje med deras resultat som rör huma-
nister (RIN 2009b, s.8). Engels, Ossenblock och Spruyt (2012, s.380) visade i sin 
studie att bokkapitelspublicering är vanligast inom humaniora. En potentiell för-
klaring är publiceringshastighet. För urbana fält inom naturvetenskapen finns det 
ett behov av att få ut sina resultat snabbt. Där det finns en hög ”people to problem 
ratio”, som Becher och Trowler (2001, s.105) kallar det, finnas det också stor an-
ledning att ha publiceringshastighet i beaktande. Att publicera bokkapitel kan vara 
en förhållandevis långsam process, som ofta går igenom liknande steg som mono-
grafin (förlag, redaktör och oftast inte en cyklisk utgivningsprocess som tidskrifter 
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har). Det här är sällan ett problem inom humanistisk forskning, eftersom deras 
”people per problem ratio” är väldigt låg. I Storbritanniens RAE-rapport kan man 
se det omvända förhållandet i relevansen av konferenspresentationer och posters. 
Här är det humaniora som ser det som mindre relevant i relation till de andra ve-
tenskapliga fälten (RIN 2009b, s.8). Det vill säga att en publikationsform som är 
förknippad med snabb publiceringshastighet inte är lika relevant för humanister. 
Att humaniora, i RAE-rapporten, har de mest avvikande resultaten i såväl vikten 
av bokkapitel som i vikten av konferenspresentationer och posters får ses som 
ytterligare en indikation på att humanistiska publiceringsmönster skiljer sig från 
de övriga vetenskapsområdena. 

En nackdel med bokkapitel är dock dess status i utvärderingssystem. I utvär-
deringen av Lunds universitet lyfts institutionen för europeisk etnologi upp som 
ett exempel. Av hela institutionens publikationer så är nästan hälften i form av 
bokkapitel och peer review-panelen ifrågasätter den här praktiken i ljuset av att 
utvärderingsprocesser fokuserar alltmer på bibliometriska metoder, där just bok-
kapitel lätt hamnar utanför (Boulton & Söderström 2008, s.112). Hur utvärde-
ringssystemet såg ut på Lunds universitet är oklart, men den här synpunkten 
stämmer väl in på den nuvarande modellen för Uppsala universitet. Bokkapitlet är 
den publikationstyp som genererar minst poäng överlag och den har också minst 
ökning mellan nivå 1 och nivå 2 i den norska modellen. Hammarfelt (2012, s.43) 
noterar att incitamenten för att publicera bokkapitel hos välrenommerade förlag är 
små och ifrågasätter därmed förhållandet i värde av en artikel och ett bokkapitel.  

Det stora problemet är dock att bokkapitel ofta faller utanför systemet helt och 
hållet. Det här på grund av att de vanligaste förlagen, som forskare på historisk-
filosofiska fakulteten publicerar sig i, inte finns i den norska listan. Ett av fritext-
svaren belyser det här förhållandet: 

Kasta aldrig bort bra idéer eller forskning på tex bokkapitel. Allt som kräver arbete skall med 
i internationella peer review tidskrifter, allt annat är slöseri med (både författare och läsarnas) 
tid... 

Respondenten är från historiska institutionen, det vill säga från en institution som 
överlag betraktar bokkapitlet som en gångbar och vanlig publiceringskanal. Det 
framgår inte av svaret varför det skulle vara slöseri med tid att satsa på något an-
nat än publicering i internationella tidskrifter som tillämpar peer review. En rimlig 
slutsats att dra är följande: ett bokkapitel kan lika gärna vara en tidskriftsartikel 
och en tidskriftsartikel värderas högre av såväl den här respondenten som av ut-
värderingssystemen överlag. Det vill säga att idéen som kan ge upphov till ett 
bokkapitel kan lika gärna publiceras som artikel. Form och publiceringskanal skil-
jer dem åt, inte nödvändigtvis innehåll. 
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Däremot så finns det en annan aspekt av bokkapitelpublicering som är värd att 
ta upp. På frågan om förhållandet mellan forskningsfrågan och valet av publice-
ringskanal svarade en respondent på följande vis: 

Jag väljer publiceringskanal efter vad som kan passa den forskning jag bedriver, men sen är 
det klart att en förfrågan om att delta i en antologi eller dylikt kan göra att forskning bedrivs 
för det specifika ändamålet. 

Att publicera sig i en tidskrift är inte en garanti; artikeln ska skickas in och god-
kännas. Att hamna i de högre ansedda tidskrifterna är ingen självklarhet. Som 
fritextsvaret ovan belyser så behöver det här förhållandet inte råda när det rör sig 
om bokkapitelpublicering. En förfrågan till medverkan i en antologi innebär alltså 
en säker publikation. I hur stor utsträckning det här påverkar bokkapitlets roll 
inom humaniora kan föreliggande studie inte svara på. Däremot så får det ses som 
en, av flera, faktorer bakom valet av publiceringskanal. 

Working papers och rapporter 
Working papers och rapporter har nästan identiska resultat. Koncentrationen av 
svaren ligger på 'ringa betydelse', med 65-68 procent. Resten av svaren är jämnt 
fördelade mellan 'ingen betydelse' och 'stor betydelse'. Den enkla slutsatsen är att 
de här två publiceringskanalerna spelar en marginell roll för fakultetens forskare. 
Däremot så är det värt att lyfta fram de 10-15 procent (beroende på alternativ) 
som anser att de är av 'stor betydelse'. 

Bristen på relevans för working papers och rapporter är ett väntat resultat. 
Working papers är en kortare publikation som redovisar preliminära resultat. 
Formen är vanligt förekommande inom till exempel tekniskt inriktad forskning 
(en synonym till working paper är ofta technical report), det vill säga inom ett fält 
som Becher och Towler skulle kategorisera som urbant. Alltså ett fält som är be-
roende av att få ut sina resultat snabbt, dels för att föra forskningen framåt och 
dels för att ingen annan ska hinna publicera liknande resultat först. Humanistisk 
forskning, i egenskap av ett ruralt fält, har inte samma förhållningssätt till snabb 
publicering. Det råder ingen större konkurrens inom olika ämnesområden, så det 
finns inget behov av att publicera preliminära resultat. Alltså saknar working pa-
pers relevans för den stora majoriteten av forskare på historiska-filosofiska fakul-
teten. Stöd för det här går att se i den senaste utvärderingen av Storbritanniens 
forskning. När humanistiska forskare skulle ange relevansen av working papers 
ansåg cirka 80 procent av dem att de antingen var irrelevant eller att det inte ens 
var applicerbart på deras fält (RIN 2009b, s.9).  

Rapporter är en publikationsform som är något odefinierad. Till skillnad från 
working papers fokus på preliminära resultat (som sedan ska publiceras i någon 
annan kanal) så är rapporten mer slutgiltig. Ofta skrivs de för eller åt någon speci-
fik publik. De är ofta skriva på beställningar av till exempel myndigheter. Det vill 
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säga en publikation som når en begränsad målgrupp och är gjord i ett specifikt 
syfte. Den låga relevansen forskare ger rapporten i den här studien är speglade i 
RIN-undersökningen, där 90 procent av humaniorarespondenterna ansåg att det 
saknade relevans eller inte ens var applicerbart på deras fält (RIN 2009b, s.9). 
Kyvik (2003, s.39) fann i sin bibliometriska studie över Norges vetenskapliga 
publicering mellan 1980 och 2000 att rapporter dels var minst vanliga inom hu-
maniora samt att antalet publicerade rapporter minskade över tid. Siffrorna avslö-
jar inte varför det ligger till såhär, utan det går bara att konstatera att rapporter och 
working papers spelar en marginell roll. Det ingår inte i humanistisk publicerings-
tradition att använda sig av de här kanalerna.  

Samtidigt så finns det forskare i såväl den här studien som i RIN-rapporten 
som anser att working papers och rapporter har någon form av relevans. I vilken 
kontext de här forskarna publicerar rapporter i är oklart och inget som förelig-
gande studie kan svara på. 

Populärvetenskapliga tidskrifter 
Populärvetenskapliga tidskrifter är ytterligare en publiceringskanal som framstår 
som marginell. ‘Ringa betydelse’ är det vanligaste alternativet, med 65 procent av 
svaren. Sedan är det 18 procent som har valt ‘ingen betydelse’ och 13 procent som 
har valt ‘stor betydelse’. En liten mängd av respondenterna ser alltså det här som 
ett betydande publiceringsalternativ. 

Att intresset för populärvetenskapliga tidskrifter är så lågt är något oväntat. 
Något som särskiljer humaniora från naturvetenskap, enligt Whitley (2000, s.111), 
är just att den bildade allmänheten är en viktig publik. Inom forskningsområden, 
som humaniora, där beroendet är lågt och osäkerheten hög brukar populärveten-
skaplig publicering vara välrenommerad (Whitley 2000, s.235f). Äldre forskning 
har också visat att en bredare publik är karaktäristiskt för viss humanistisk forsk-
ning. Nederhof m.fl. (1989) gjorde en bibliometrisk studie som bland annat mätte 
mängden av populärvetenskapliga publikationer på några humanistiska institut-
ioner på ett universitet i Nederländerna. Spannet var stort: mellan 3,1 procent till 
43 procent av enskilda institutioners publikationer var populärvetenskapliga (Ne-
derhof et al. 1989, s.428). De institutioner som publicerade mest var nederländsk 
litteraturvetenskap, nederländsk språkvetenskap samt socialhistoria. Studien är 
förvisso över tjugo år gammal, men den är värd att lyfta upp eftersom forskningen 
som är mest populärvetenskapligt inriktad också är den med starkast nationellt 
fokus. Populärvetenskaplig publicering knyter alltså samman två av humanioras 
särskiljande drag: den allmänna publiken som målgrupp samt publicering på det 
egna språket. 

Ett exempel som ligger närmre såväl geografiskt som i tid är historiska in-
stitutionen på Lunds universitet. En betydande del av deras verksamhet ägnas åt 
publikationer som är riktade till en bredare publik (Boulton & Söderström, s. 
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117f). I utvärderingsrapporten från Lunds universitet lyfts det här upp som posi-
tivt. Utvärderingspanelen påpekar att det är viktigt att inte förringa den här sidan 
av humanistisk forskning (Boulton & Söderström, s. 117f). Ett av fritextsvaren 
från föreliggande studies enkät går i linje med föregående uttalanden: 

Ja, folk publicerar alltmer och av mindre kvalitet. Karriäristerna söker som galningar efter 
publiceringar på engelska i peer reviewade tidskrifter. De vill inte längre bidra till antologier 
eller till populärvetenskapliga publiceringar. Det straffar sig. 

Det här är såklart en uttalad åsikt i ett hav av outtalade åsikter, så några större ge-
neraliseringar går inte att dra. Av alla fritextsvar är det endast det här som nämner 
populärvetenskaplig publicering. Det kan ses som ytterligare en tendens till att det 
är få forskare vid Historisk- filosofiska fakulteten som ägnar tid åt populärveten-
skaplig publicering. Däremot så finns det fortfarande forskare som anser att det är 
viktigt. Här finns vissa institutionella skillnader, dock. Två eller tre personer på 
varje institution förutom den filosofiska har angett alternativet ‘stor betydelse’. Så 
även om populärvetenskapliga publiceringar i stort är marginellt för forskarna på 
Historisk- filosofisk fakultet så förekommer det enskilda individer som lägger vikt 
vid det. I den senaste utvärderingen av Uppsala universitets forskning, Quality 
and Renewal 2011, lyfts litteraturvetenskapliga institutionen upp som ett exempel 
på framträdande populärvetenskaplig publicering (Nordgren 2011, s.211ff). Det 
här kan återkopplas till historiska institutionen i Lund som nämndes ovan. Intres-
sant att poängtera är att den populärvetenskapliga publiceringen lyfts upp av en 
peer review-kommitté. I en bibliometrisk undersökning faller allt som oftast den 
här typen av publikationer utanför. Norska modellen, som används på Uppsala 
universitet, har ingen plats för populärvetenskap. I Web of Science, som används 
på nationell nivå existerar inte populärvetenskap. Så det här är en aspekt som 
framhålls som viktig av vissa, men som helt faller utanför ramarna för de rådande 
utvärderingsmodellerna. 

Värt att påpeka är att enkätfrågan lät respondenterna svara på betydelsen av 
populärvetenskapliga tidskrifter. Däremot så finns det fler kanaler för populärve-
tenskap, som till exempel böcker. 

Webben 
Webben som publiceringskanal saknar relevans. Med webben menas till exempel 
publicering på bloggar och i forum. Endast 3 procent har angett alternativet 'stor 
betydelse'. Liknande resultat redovisades i Storbritanniens utvärderingsrapport, 
där nästan 90 procent betraktade det som oviktigt eller inte ens applicerbart på 
deras ämnesområde (RIN 2009a, s.16). Deras siffror täcker in alla discipliner, så 
ämnestillhörighet verkar inte heller spela någon roll. Frågan är om det över huvud 
taget finns relevanta kanaler för forskare att vända sig till på webben. 
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Sammanfattning 
Som översiktsdiagrammet nedan visar så är det tydligt att tre publiceringskanaler 
är betydligt mer gångbara och högre värdesatta än de övriga fyra. Monografin, 
tidskrifter som tillämpar peer review och bokkapitel är de alternativ som forskarna 
vid historisk-filosofiska fakulteten anser vara viktigast. Det här är också de tre 
alternativ som räknas i den norska utvärderingsmodellen som tillämpas på Upp-
sala universitet. Däremot så hamnar monografier och bokkapitel utanför utvärde-
ringarna som görs med modellen som tillämpas på nationell nivå, eftersom dessa 
kanaler inte är indexerade i Web of Science. Med resultaten av den här enkätstu-
dien som grund framstår den norska modellen, i likhet med tidigare forskning, 
som mer lämpad för utvärdering av humanistisk forskning. 

Figur 5. Antal respondenter på fakultetsnivå och hur stor betydelse de ansåg att olika publice-
ringskanaler hade sorterade i alfabetisk ordning. 

 

Publiceringsstrategier 
Föregående avsnitt redovisade vikten forskarna vid historisk-filosofiska fakulteten 
lägger vid de olika publiceringskanalerna som förekommer. Följande avsnitt be-
handlar olika aspekter som forskare kan ta i beaktande när det ska publicera sina 
resultat. Det vill säga hur publiceringsstrategier kan se ut. Exempel på dessa 
aspekter kan till exempel vara hur stor vikt respondenterna lägger vid att maxi-
mera spridningen till målgruppen eller hur stor roll medarbetare och medförfattare 
spelar. För att få svar på det här så ställdes några övergripande frågor som listade 
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ett flertal sådana publiceringsstrategiska aspekter. Frågorna formulerades på föl-
jande sätt: 

 
• Hur mycket påverkar följande ditt beslut när du väljer publiceringska-

nal? 
• Hur viktiga är följande kriterier för dig när du väljer publikationska-

nal? 

Svarsfördelningen på fakultetsnivå redovisas i de omfattande diagrammen nedan 
för att ge en översiktsbild. Där återfinns även samtliga alternativ som forskarna 
skulle ta ställning till. De här alternativen redovisas sedan i detalj, disponerat i 
fallande ordning efter hur viktiga de olika aspekterna skattades av respondenter-
na.2 Vissa aspekter är olika perspektiv på samma fråga och dessa redovisas till-
sammans, eller efter varandra där det ansågs lämpligt. 
  

2 Ordningen är huvudsakligen baserad på antalet respondenter som angav det högsta svarsalternativet på 
frågorna.  
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Figur 6. Antal respondenter på fakultetsnivå och hur viktigt de ansåg att ett antal alternativ var i 
valet av publiceringskanal sorterade efter antal respondenter som angav ’av stor vikt’ som alter-
nativ. 
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Figur 7. Antal respondenter på fakultetsnivå och i vilken utsträckning de ansåg att ett antal alter-
nativ var i valet av publiceringskanal sorterade efter antal respondenter som angav ’i mycket stor 
utsträckning’ som alternativ. 
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Publikationens rykte och anseende inom disciplinen 
Att publikationen är väl ansedd inom disciplinen är 'av stor vikt' för 60 procent av 
respondenterna. Det är bara 3 procent av respondenterna som anger att det är 'av 
ringa vikt'. Det vill säga att 97 procent anser att det åtminstone är 'viktigt'. Ef-
tersom så gott som samtliga lägger stor vikt vid den här aspekten av publicering 
finns det inte några betydande skillnader på institutionsnivå. 

Enkäten ställde även en fråga om i vilken utsträckning en publikations rykte 
är viktigt. Det är 44 procent av respondenterna som har svarat att det påverkar 
dem ‘i mycket stor utsträckning’ och 36 procent som har svarat ‘i stor utsträck-
ning’. Fördelningen på institutionsnivå är närmast identisk med det övergripande 
resultatet. 

Vad en publikations rykte egentligen innebär är dock inte självklart. En del av 
anseendet baseras rimligtvis på åsikter från kollegor, eftersom den frågan har fått 
så många positiva svar. Däremot så brukar ofta impact factor nämnas i samband 
med en publikations anseende. Det är dock inte självklart vad det innebär att pub-
licera i en tidskrift med hög impact factor. I en studie från 2002 observerades en 
korrelation mellan antalet citeringar en artikel får och tidskriftens impact factor: 
tidskriften hjälper inte artikeln, utan artikeln (om den är bra) hjälper tidskriften 
(Adam 2002). 

Peer review och refereegranskning 
Tillämpning av peer review vid publicering skattas av respondenterna som väldigt 
viktigt. En majoritet av respondenterna, 81 procent, anger de två högsta nivåerna 
på frågan. Kvalitén på refereegranskningen är också viktig där 79 procent anger 
någon av de två högsta nivåerna. Det finns inga institutionella skillnader på någon 
av frågorna; samtliga alternativ är jämnt fördelade. 

Att tillämpningen av peer review spelar en så stor roll är ett förväntat resultat, 
eftersom en så stor andel av respondenterna skattade publicering i tidskrifter som 
tillämpade peer review så högt. För akademisk publicering finns det inga direkta 
alternativ som kan ersätta peer review som kvalitetsgranskning; det är en domine-
rande praktik (Becher & Trowler 2001, s.89). Med det sagt så måste det nämnas 
att det också är en ifrågasatt företeelse som har många nackdelar (se till exempel 
(Becher & Trowler 2001, s.87f; Hjörland 2012, s.3)). Hur peer review fungerar, 
vilka fördelar och nackdelar det erbjuder, är dock ett ämne i sig och något som 
ligger utanför föreliggande studie. Kopplat till det teoretiska ramverket finns det 
dock en positiv aspekt värd att lyfta upp. Whitley (2000, s.145) menar att transpa-
renta utvärderingssystem och peer review kan leda till en minskad teknisk osäker-
het inom humaniora eftersom de här förfarandena skapar en standardisering som 
forskare kan förhålla sig till. 

Flera positiva aspekter av att så många respondenter anser att kvalitén på refe-
reegranskningen är viktig kan lyftas upp. Att kvalitén på refereegranskningen 

 60 



skattas som viktig kan vara en indikation på att det inte bara handlar om att till-
fredsställa en modell eller att samla akademiska poäng till sitt CV. Det vill säga 
att det även handlar om att producera bra forskning. Bara för att en tidskrift till-
lämpar peer review behöver inte det nödvändigtvis innebära att den processen 
utförs på ett tillfredställande sätt. I sådana fall kan forskning som eventuellt hade 
behövt förbättras publiceras ändå. Medan högre kvalité på peer reviewförfarandet 
hindrar det här. Alltså är överensstämmelsen i svaren på de här två frågorna 
ganska uppenbar. Det är två sidor av samma mynt. 

Peer review är också en grundförutsättning för att en publikation ska räknas i 
såväl den nationella modellen som i den lokala modellen vid Uppsala universitet. 
Så ur det perspektivet är det en fördel att respondenterna lägger så stor vikt vid 
den här aspekten. Eriksson (2012, s.22) drog en liknande slutsats i sin kvalitativa 
studie om strategier hos litteraturvetare inför publicering, där peer review, och 
därmed medräkning i resursfördelningsmodeller, sågs som oumbärligt. 

Figur 8. Fördelning av hur viktigt tillämpning av peer review och kvalitén på refereegranksning 
ansågs vara på fakultetsnivå.  Antal svar redovisas för varje alternativ. X-axeln visar procentför-
delningen. 
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Den egna studiens utformning är inte något som filosofiska institutionen tar i 
beaktande i lika hög grad som de andra. Här har 50 procent av respondenterna 
angett att det påverkar dem 'till viss del' eller 'i liten utsträckning'. En möjlig för-
klaring är att filosoferna har ett högre fokus på just artikelpublicering, tillskillnad 
från till exempel historikerna som använder sig av flera kanaler. Med Becher och 
Trowlers begreppsapparat så arbetar filosoferna inom ett mer konvergent fält, ef-
tersom de använder sig av färre publiceringskanaler. Karaktäristiskt för ett kon-
vergent fält är just att det finns färre publiceringskanaler, vilket rimligtvis bidrar 
till att den egna studiens utformning inte påverkar lika mycket. Historiska institut-
ionen, å andra sidan, har en stor andel av sina respondenter som anser att tid-
skriftsartiklar, monografier och bokkapitel är viktiga publiceringskanaler. Med tre 
relevanta kanaler att vända sig till kommer den egna studiens utformning naturligt 
spela större roll: skillnaden mellan en monografi och en tidskriftsartikel är stor. 

Resultatet för den här frågan är relevant för kapitlet om relationen mellan 
forskningsfrågan och valet av publiceringskanal och kommer även att lyftas upp i 
slutet av enkätanalysen. 

Nationell och internationell publicering 
Nationell publicering på svenska uppfattas som viktigt. Alternativet ’viktigt’ är 
det vanligaste svaret och har angetts av 34 procent av respondenterna. De kring-
liggande alternativen ’av betydande vikt’ och ’av ringa vikt’ har också fått många 
svar: 25 respektive 20 procent. Däremot så anses inte nationell publicering på 
svenska vara lika viktig som internationell publicering på engelska. Det vanligaste 
svaret om betydelsen av internationell publicering på engelska, angivet av 38 pro-
cent av respondenterna, är ‘av stor vikt’. Resultaten visar även att de som angav 
att de huvudsakligen publicerade sig på engelska också anser att internationell 
publicering är viktigare än nationell. Ett förhållande som framstår som uppenbart. 
I kontrast mot det, däremot, så anses internationell publicering vara ‘av betydande 
vikt’ av 45 procent av respondenterna som huvudsakligen publicerar sig på 
svenska. Det vill säga att publicering på engelska är gångbart för en stor majoritet 
av respondenterna medan publicering på svenska inte har en lika stark ställning. 

Man kan också se skillnader mellan institutioner som följer samma mönster. 
Respondenter från filosofiska institutionen, där alla respondenter publicerar sig 
främst på engelska, rankar nationell publicering lägre jämfört med det totala resul-
tatet. På samma sätt så rankar respondenter från litteraturvetenskapliga institution-
en, som hade en övervikt på svenska som främsta publiceringsspråk, internationell 
publicering på engelska lägre än det totala resultatet. 

På fritextsvaren från frågan om respondenterna har upplevt någon förändring i 
publiceringsmönster inom humaniora så är den ökade internationella publicering-
en en av de vanligaste aspekterna som lyfts fram. Följande två svar representerar 
de samlade åsikterna väl: 
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Det har blivit viktigare att skriva på engelska och att publicera sig i internationella tidskrifter. 
 
Engelskans status som forskningsspråk har stärkts på bekostnad av svenskan. 

De här iakttagelserna, och svaren från de kvantitativa enkätfrågorna, ligger i linje 
med tidigare forskning. Kyvik (2003, s.41) noterade en ökning av det totala anta-
let publikationer på icke-skandinaviska språk från 1979 till 2000 men fram för allt 
en ökning i antalet forskare som åtminstone hade en publikation skriven på ett 
icke-skandinaviskt språk. En av anledningarna som anges av Kyvik (2003, s.40) 
är just det ökade fokuset på artikelpublicering, och då främst i internationellt er-
kända tidskrifter. Engels, Ossenblock och Spruyt (2012, s.384) noterade en ökning 
av engelska publikationer i den flamländska publikationsdatabasen från 61,1 pro-
cent åren 2000-2001 till 74,6 procent åren 2008-2009. I sin översikt över veten-
skapsområden har även Myrdal (2009, s.36) noterat den här trenden för huma-
niora överlag. 

Figur 9. Fördelning av hur viktigt nationell publicering på svenska ansågs vara på institutions-
nivå.  Antal svar redovisas för varje alternativ. X-axeln visar procentfördelningen. 
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Figur 10. Fördelning av hur viktigt internationell publicering på engelska ansågs vara på institut-
ionsnivå.  Antal svar redovisas för varje alternativ. X-axeln visar procentfördelningen. 
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fakultetsnivå när det kommer till Hugo Valentin-centrum där så många som 75 
procent av respondenterna anger det högsta alternativet, ‘i mycket stor utsträck-
ning’. Motsvarande siffror för samma alternativ på de andra institutionerna ligger 
mellan 20 och 30 procent. Dock måste det beaktas att respondenter från Hugo 
Valentin-centrum är få till antalet så deras svar ger större utslag i procentenheter. 

De aspekter av publicering som rör internationalitet är högt värderade av re-
spondenterna på historisk-filosofiska fakulteten ligger i linje med såväl den nat-
ionella som den lokala utvärderingsmodellen. Ett av de resultat som modellerna 
påstår sig vilja uppnå är just ökad internationell genomslagskraft för svensk 
forskning. 

Figur 11. Fördelning av i vilken utsträckning respondenter på institutionsnivå påverkades av 
internationell synlighet.  Antal svar redovisas för varje alternativ. X-axeln visar procentfördel-
ningen. 
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mycket från övriga institutioner, men varken fritextsvaren eller filosofiska institut-
ionens svar på övriga frågor ger någon förklaring till det här förhållandet. 

I Storbritanniens utvärderingsrapport framkommer det att den här aspekten av 
publicering är mycket viktig för 46-65 procent (beroende på om det är tidskriftsar-
tikel, monografi eller bokkapitel) av respondenterna från humanistiska discipliner 
(RIN 2009b, s.13ff). Resultaten i föreliggande studie skiljer sig inte nämnvärt åt 
Storbritanniens mer omfattande studie. 

På en grundläggande nivå säger de positiva svaren på den här frågan att fors-
karna vid Historisk- filosofiska fakulteten skriver för andra. Frågan är en av de 
mer självklara: en fundamental del av publicering borde vara att nå ut till läsare. 
Däremot säger varken föreliggande studie eller RAE-rapporten någonting om vad 
målgruppen innebär för något. Ett alternativ är forskningsvärlden; vetenskaplig 
publicering är en kommunikationskanal forskare emellan. Men enligt det teore-
tiska ramverket så är även den bildade allmänheten en relevant målgrupp för hu-
maniora (Whitley 2000, s. 235ff). Däremot så var intresset svalt för populärveten-
skaplig publicering vid Historisk- filosofiska fakulteten, så det är oklart om re-
spondenterna har allmänheten i åtanke när de anser sig vilja maximera spridning-
en till målgruppen.3 

Synpunkter från medförfattare och medarbetare 
Synpunkter från medförfattare och medarbetare spelar generellt en stor roll. Kon-
centrationen av svaren ligger på alternativet 'i stor utsträckning' med 37 procent, 
följt av 'till viss del' och 'i mycket stor utsträckning' som har fått mellan 20 pro-
cent till 25 procent av svaren. De institutionella skillnaderna som är värda att 
nämna i sammanhanget är att institutionen för idé- och lärdomshistoria och fram 
för allt litteraturvetenskapliga institutionen har en högre andel 'till viss del'. Det är 
också de här institutionerna som uteslutande ansåg att monografin var den mest 
välansedda publikationsformen inom deras område. Resultaten från Storbritanni-
ens utvärderingsrapport ligger i linje med föreliggande studie. När det kommer till 
de tre vanligaste publiceringskanalerna så anser 9 procent att det påverkar dem 
mycket (a lot) vid monografipublicering, 16 procent vid artikelpublicering och 31 
procent vid bokkapitelpublicering (RIN 2009b, s.12, 22, 27). Anledningen till att 
synpunkter från medarbetare spelar så stor roll för bokkapitel är oklart. 

Inom humaniora så är det vanligt att forskare skriver och arbetar ensamma. I 
en utvärdering i Storbritannien från 2009 så var två tredjedelar av alla publikat-
ioner från humanistiska discipliner ensamförfattade (RIN 2009c, s.12). Tidigare 

3 Återigen är det viktigt att påpeka bristen i frågan om populärvetenskaplig publicering som lyftes upp i förra 
avsnittet, om publiceringskanaler. Den frågan rörde specifikt tidskrifter. Hur respondenterna tänker kring 
maximeringen av spridningen till målgruppen när det kommer till populärvetenskapliga böcker, för att nämna 
ett exempel, kan föreliggande studie inte svara på. 
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forskning har också visat att det är norm med ensamförfattande inom discipliner 
som ägnar sig åt kvalitativ forskning, något som humaniora ofta är förknippat med 
(se t.ex. Nederhof 2006, Kyvik 2003, Piro 2013). Även i föreliggande studie så är 
ensamförfattandet utbrett. Av de publikationer som ligger till grund för den bibli-
ometriska analysen så är 84 procent ensamförfattade. Den låga strategiska osäker-
heten kan vara en förklaring till det utbredda ensamförfattandet, eftersom det tillå-
ter forskare att tämligen fritt välja vad de vill forska om (Whitley 2000, s.123f) 

Om så är fallet så följer det naturligt att synpunkter från medarbetare spelar en 
mindre roll. Alternativen när det kommer till monografipublicering är även 
mindre jämfört med till exempel artikeln, vilket bidrar till att medarbetare inte har 
så många alternativ de kan ha synpunkter på. Sett bara till antalet så finns det be-
tydligt fler tidskrifter än bokförlag. Det här förhållandet är en tänkbar förklaring 
till varför institutionen för idé- och lärdomshistoria och institutionen för litteratur-
vetenskap har en större koncentration av mer neutrala svar, eftersom de lägger så 
stor vikt vid monografipublicering. 

Däremot så behöver inte humanister bedriva sin verksamhet ensamma bara 
för att de skriver ensamma. Bara för att en publikation har ett författarnamn bety-
der inte det att medarbetare inte har varit med i processen på något sätt. Kollegor 
kan komma med synpunkter och kommentarer. Svaren på den här frågan är en 
indikation på det.  

Krav från forskningsfinansiärer 
Av alla enkätens frågor så är det betydelsen av krav från forskningsfinansiärer 
som har de mest jämnt fördelade svaren. Från 17 procent av respondenterna som 
anser att det inte har någon påverkan till de 16 procent som anser att det påverkar 
dem 'i mycket stor utsträckning'. Medianen är 'i liten utsträckning', som 27 procent 
av respondenterna har angett. Det här är en fråga som ställdes även i Storbritanni-
ens utvärderingsstudie. Deras resultat är uppdelade efter publiceringskanal, så det 
är inte helt jämförbart. För tidskrifter som tillämpar peer review ansåg 12 procent 
av forskare från humanistiska discipliner att krav från forskningsfinansiärer på-
verkade dem mycket, medan siffran för monografier steg till 23 procent (RIN 
2009b, s.13 och 23). De här resultaten är snarlika föreliggande studie. 

Om svaren bryts ner på institutionsnivå så är de väldigt spridda. Det som tyd-
ligast går att läsa ut är att det spelar störst roll för forskarna på historiska institut-
ionen samt på Hugo Valentin-centrum. På dessa två har drygt hälften av respon-
denterna svarat att det påverkar dem 'i stor utsträckning' eller 'i mycket stor ut-
sträckning'. Institutionen för idé- och lärdomshistoria och litteraturvetenskapliga 
institutionen är de som verkar ha minst tryck från forskningsfinansiärer. Filoso-
fiska institutionen placerar sig någonstans i mitten, med spridda svar. 

De slutsatser som kan dras är att historiska institutionen och Hugo Valentin-
centrum helt enkelt har mer externa forskningsmedel. Alltså är det inte helt upp 
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till dem själva att välja publiceringskanal beroende på vad kraven från forsknings-
finansiärerna är. Vissa respondenter från Hugo Valentin-centrum får forsknings-
medlen från Vetenskapsrådet, som numera ställer krav på open access-
publicering. Det kan vara en förklaring till svarsfördelningen på den här frågan. 

Figur 12. Antal respondenter på fakultetsnivå och i vilken utsträckning de ansåg att krav från 
forskningsfinansiärer påverkade valet av publiceringskanal. 

 

Indexerade och räknas i utvärderingssystem 
Frågorna om vikten av indexering i internationella databaser som Web of Science 
och Scopus och att publikationen räknas i utvärderingssystem som ligger till 
grund för medelstilldelningen har fått liknande svarsfördelningar. Svaren är kon-
centrerade till de tre mittersta alternativen med ‘viktigt’ som median för båda frå-
gorna. En majoritet av respondenterna tycker alltså att de här två aspekterna åt-
minstone är viktiga. Det får ses som ett tecken på att utvärderingssystem och me-
delstilldelning spelar en roll i hur forskare väljer att publicera sig. 

På filosofiska institutionen är det 80 procent av respondenterna som anser att 
det åtminstone är ‘viktigt’ att publikationer är indexerade, vilket är lite mer än på 
de övriga institutionerna. Skillnaderna på institutionsnivå när det kommer till om 
publikationen räknas i utvärderingssystem är större. Om de positiva resultaten slås 
ihop så är det 88 procent av respondenterna från Hugo Valentin-centrum som an-
ser att den här aspekten är viktig. Litteraturvetenskapliga institutionen och histo-
riska institutionen har en svarsfrekvens på drygt 70 procent medan de övriga två, 
filosofiska institutionen och institutionen för idé- och lärdomshistoria, ligger på 
50 procent. 

Tydligt är dock att båda de här aspekterna är viktiga för en majoritet av re-
spondenterna på fakulteten. Även här ligger resultaten i linje med utvärderings-
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rapporten från Storbritannien som också mätte vikten av att publikationer räknas 
med i utvärderingssystem. Resultaten för humaniora låg på 50 procent för peer 
reviewade tidskriftsartiklar och 57 procent för monografier (RIN 2009b, s.12 och 
22). Andra studier visar också på att medelsfördelningssystem har viss påverkan 
när det kommer till valet av publiceringskanal, men att andra faktorer ofta väger 
tyngre (se t.ex. (Hagelin 2008; Sjögren 2011)). 

Ett exempel från fritextsvaren går att knyta an till den här frågan, där biblio-
metriska mått nämns specifikt: 

Forskare har blivit mer medvetna om bibliometriska mått, och väljer publiceringskanaler uti-
från den kunskapen. 

Ovanstående iakttagelse är dock tämligen neutral. Att välja publiceringskanal ef-
ter bibliometriska mått innebär oftast en internationellt synlig publikation där peer 
review har tillämpats. Som utvärderingsmodellerna tydliggör så är det just de här 
aspekterna som får publikationer att räknas i utvärderingssystem.  

Figur 13. Fördelning av hur viktigt medräkning i utvärderingssystem ansågs vara på institutions-
nivå.  Antal svar redovisas för varje alternativ. X-axeln visar procentfördelningen. 

 

Open access 
Open access innebär publicering av vetenskapliga resultat på ett sätt att de är fritt 
tillgängliga på internet (www.openaccess.se (2013-11-23)). De två vanligaste sva-
ren om vikten av open access publicering är 'viktigt' och 'av ringa vikt', 36 procent 
respektive 29 procent av respondenterna anger dessa alternativ. Om alternativen 
som anger en positiv inställning till open access slås ihop så är det 53 procent av 
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respondenterna som står bakom det. Så för halva fakulteten är open access något 
viktigt och för den andra halvan spelar det en marginell roll. På institutionsnivå så 
ligger institutionen för idé och lärdomshistoria och litteraturvetenskapliga institut-
ionen i linje med svaren för hela fakulteten. Ungefär 60 procent av respondenterna 
från filosofiska institutionen och historiska institutionen har angett någon av de 
positiva nivåerna. 

Respondenterna från Hugo Valentin-centrum har till allra största del angett 'av 
ringa vikt' eller 'oviktigt' som alternativ. Det här står i kontrast till fritextsvaren 
om generella förändringar där det främst är respondenter från just Hugo Valentin-
centrum som lyfter upp open access frågan. Ett par av deras svar trycker på att de 
måste använda sig av open access-kanaler, av olika anledningar. Med de svaren 
som bakgrund finns det åtminstone två förklaringar till varför institutionens re-
spondenter inte lägger någon större vikt vid open access-publicering. En förkla-
ring skulle kunna vara att det går ner på individnivå. Vissa forskare på Hugo Va-
lentin-centrum har open access-krav på sig, medan andra inte har det (beroende på 
vilken extern institution som finansierar forskningen). Eftersom fritextsvaren är 
just enskilda respondenters åsikter så blir inte de svaren representativa för övriga 
respondenters svar. Där av diskrepansen mellan svaren på betydelsen av open 
access och fritextsvaren. En annan förklaring skulle kunna vara att respondenterna 
från Hugo Valentin-centrum svarar på frågan genom att ange vad de tycker om 
open access-publicering. En del av ett fritextsvar lyder såhär: 

Kvaliteten på OA-tidskrifter inom mitt område är fullkomligt erbarmlig och det är helt enkelt 
inte något alternativ. 

Det här blir såklart ett problem om forskarna har krav på sig att publicera i just 
open access-tidskrifter. Hur situationen ser ut inom de andra disciplinerna är 
oklart och inget som fritextsvaren ger någon information om. Om det ser likadant 
ut som för forskarna på Hugo Valentin-centrum så kan det förklara den något ne-
gativa inställningen till open access. Tidigare studier har visat att det finns vissa 
problem med open access och humaniora, framför allt eftersom open access hu-
vudsakligen är förknippad med naturvetenskaplig publicering (se t.ex. (Lindh & 
Wiklund 2010; Eriksson 2012)). 

Open access är en aspekt av publicering som helt saknar relevans i utvärde-
ringsmodellerna. Även om vissa open access-tidskrifter givetvis finns indexerade i 
Web of Science och medräknade i den norska modellen så är det ingenting som 
lyfts fram specifikt. I de mål och syften som de här modellerna ämnar att uppnå 
nämns inte open access.  

Publiceringshastighet 
Generellt så är publiceringshastighet ingenting som berör forskarna på historisk-
filosofiska fakulteten i någon större utsträckning. Majoriteten anger att det påver-
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kar dem 'till viss del'. Däremot så råder det vissa institutionella skillnader. Littera-
turvetenskapliga institutionen är de som verkar beröras minst av den här aspekten 
av publicering. På filosofiska respektive historiska institutionen är det däremot 40 
procent av respondenterna som har angett att det påverkar dem 'i stor utsträckning' 
eller 'i mycket stor utsträckning'. 

Resultatet för hela institutionen är väntat. Siffrorna är snarlika de som den 
storbritanniska utvärderingsrapporten påvisade (RIN 2009b). Kopplat till det teo-
retiska ramverket finns det ingenting som pekar på att humanistisk forskning 
skulle vara beroende av hög publiceringshastighet. Det är ett ruralt fält med en låg 
"people per problem ratio". Det vill säga att det inte finns någon större konkurrens 
om forskningsfrågorna och därmed spelar det mindre roll om resultaten publiceras 
snabbt. Att få ut sina resultat före någon annan med liknande studie är sällan en 
nödvändighet. Forskningsområden som inte är kumulativa, det vill säga där man 
inte bygger vidare på tidigare forskning på ett uttalat sätt, har en lägre publice-
ringsfrekvens och längre texter (Becher & Trowler 2001, s.113). Utifrån de här 
aspekterna är det svårt att förklara den relativt höga betydelsen filosofiska institut-
ionen och historiska institutionen lägger vid publiceringshastighet. Å andra sidan 
så lägger filosoferna stor vikt vid artikelpublicering medan litteraturvetarna lägger 
större vikt vid monografipublicering jämfört med de andra. Det är också de här 
två institutionerna som lägger längst ifrån varandra i frågan om vikten av publice-
ringshastighet. Jämfört med varandra så är artikeln är publikationsform som är 
mer förknippad med hög hastighet jämfört med monografin. 

Det låga intresset för snabb publiceringshastighet kan kopplas till det låga in-
tresset för webben som publiceringskanal. Webben får ändå ses som ett sätt att 
snabbt kunna få ut sina resultat till en bredare publik. Bristen på intresse för 
snabbhet kan vara en av anledningarna bakom det låga intresset för webbpublice-
ring. 

Policybeslut från institutionen 
Policybeslut från institution är den faktor som har minst påverkan. Det är ingen 
som har svarat 'i mycket stor utsträckning' och 73 procent av svaren är samlade i 'i 
liten utsträckning' eller 'ingen påverkan'. Spridningen på institutionsnivå gör dock 
att det här alternativet inte kan avskrivas. De som har svarat 'i stor utsträckning' 
och 'till viss del' är jämnt fördelade över institutionerna. Bortsett från institutionen 
för idé och lärdomshistoria, som har koncentrerade svar på 'ingen påverkan' och 'i 
liten utsträckning'. Att det spelar roll för ett fåtal individer på de andra institution-
erna borde dock vara ett tecken på att det faktiskt finns någon form av policybe-
slut som rör publicering. Om så är fallet är det istället väldigt få som tar hänsyn 
till dem. 

Skillnaden mellan föreliggande studie och utvärderingsrapporten från Storbri-
tannien är markant. Beroende på publiceringskanal så är det 16 till 31 procent av 
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de humanistiska forskarna och som anser att policybeslut är viktigt och 23 till 35 
procent som anser att det åtminstone har betydelse (RIN 2009b). Slutsatsen som 
kan dras av de här skillnaderna mellan det humanistiska forskarsamhället i Stor-
britannien och Historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala är att de förra har tydli-
gare policybeslut på institutionerna. 

Figur 14. Fördelning av i vilken utsträckning respondenter på institutionsnivå påverkades av 
policybeslut från institutionen.  Antal svar redovisas för varje alternativ. X-axeln visar procentför-
delningen. 

 

Sammanfattning 
I aspekterna som ligger bakom valet av publiceringskanal framstår vissa faktorer 
som betydligt viktigare än andra. De aspekter som forskarna på historisk-
filosofiska fakulteten lägger mest vikt vid är följande: hur välansedd en publikat-
ion är inom disciplinen, huruvida peer review tillämpas och kvalitén på den-
samma, den egna studiens utformning, internationell synlighet samt att maximera 
spridningen till målgruppen. Där det har funnits referenspunkter i tidigare forsk-
ning och utvärderingsrapporter har enkätsvaren i föreliggande studie allt som oft-
ast legat i linje med dem. Skillnader på institutionsnivå har funnits i de flesta frå-
gor, men i de aspekter som forskarna lägger mest vikt vid är skillnaderna margi-
nella. Responsen på till exempel vikten av peer review, maximera spridningen till 
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målgruppen och den egna studiens utformning har fått enhetliga svar. Vissa 
aspekter framstår som betydligt mer grundläggande och självklara än andra. 

Däremot så är det oklart hur dessa aspekter påverkar varandra. I aspekterna 
som värderades högst ligger det inga direkta motsättningar. Det får ses som rim-
ligt att en publikation som är välansedd inom disciplinen kan vara publicerad i en 
internationellt synlig publikation som har hög kvalité på refereeförfarandet samti-
digt som det inte inskränker på hur forskaren själv vill utforma sin studie. Om det 
däremot uppstår en motsättning så är det oklart hur forskarna skulle prioritera. 
Enkäten var inte utformad på ett sätt som kan svara på den frågan.  

Tydligt är dock att många av aspekterna som forskarna ser som viktiga också 
är de som lyfts upp i såväl den nationella som den lokala utvärderingsmodellen. 
Tillämpning av peer review är en grundförutsättning i båda modellerna och målet 
med dem är på många sätt förknippat med internationell synlighet och/eller pre-
stige. När de kvantitativa enkätsvaren generaliseras på här sättet går de hand i 
hand med utvärderingsmodellerna. Däremot så har fritextsvaren problematiserat 
många av de här aspekterna. Att forskare anser att en viss aspekt av publicerings-
verksamheten är viktig behöver inte nödvändigtvis betyda att det är något positivt. 
Förhållandet mellan publiceringsstrategier och utvärderingssystem kommer att 
lyftas upp och problematiseras i slutdiskussionen. 

Bekantskap med utvärderings- och resursfördelningssystem 
Enkäten har tre frågor som direkt behandlar resursfördelnings- och utvärderings-
system. Respondenterna fick svara i vilken utsträckning de är bekanta med hur 
systemen fungerar på en skala från 1 till 4, där det förra står för 'i liten utsträck-
ning' och det senare för 'i hög utsträckning'. De här frågorna kommer kort att re-
dovisas nedan. 

Bekantskap med resursfördelningssystem på lokal och nationell nivå 
Fördelningssystemet för forskningsmedel inom Uppsala universitet är det bara 13 
procent av respondenterna som känner till 'i hög utsträckning'. Motsvarande siffra 
för hur fördelningssystemet ser ut på nationell nivå är nere på 8 procent. Den stora 
majoriteten (76 procent för båda frågorna) lägger sig på de två lägsta nivåerna. 

Fördelningen över institutionerna är jämn. Det vill säga, det är några enstaka 
individer på varje institution som är bekanta med de här systemen. Det finns inte 
heller något samband mellan huvudsakligt publiceringsspråk och dessa frågor. De 
respondenter som i huvudsak publicerar sig på engelska rankar sin bekantskap på 
likartat sätt som de som i huvudsak publicerar sig på svenska. Däremot så finns 
det en tydlig koppling mellan en viss akademisk ålder och bekantskap med de här 
systemen. Det här är som tydligast i förhållande till den nationella modellen, som 
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diagrammet nedan visar. Av de som har sin första vetenskapliga publikation för 0-
15 år sedan är bekantskapen liten – runt 90 procent har angett de två lägsta nivå-
erna. Bekantskapen med resursfördelningssystemen ligger koncentrerad hos de 
som publicerat sig för mer än 16 år sedan. Det här kan vid första anblick te sig 
som en märklig fördelning. Att brytpunkten ligger just mellan 11-15 och 16-20 år 
får ses som en slump. En möjlig förklaring till fördelningen är att de professorer 
som är anställda på historisk filosofisk fakultet också är de som har hög akade-
misk ålder. Av de 10 professorer som har svarat är det 7 stycken som har angett 
ett svar i de två översta nivåerna. På andra änden av spektrat finns doktoranderna, 
som är den grupp som rankar sin bekantskap med de här resursfördelningssyste-
men lägst, oavsett om det rör fördelningen på lokal eller nationell nivå. 

Det kanske är naturligt att professorerna har större koll på systemen eftersom 
de varit med så länge, och gått igenom hela hierarkin. Från doktorand till profes-
sor får man kanske en del kunskap om hur pengarna rör sig inom universitetsvärl-
den. Att doktorander inte verkar ha någon bekantskap med resursfördelningssy-
stem kan bero på att det påverkar dem personligen i en väldigt liten utsträckning. 

Figur 15. Antal respondenter på fakultetsnivå och i vilken utsträckning de ansåg sig vara bekanta 
med den nationella modellen för medelstilldelningen kopplat till akademisk ålder. 

 

Bekantskap med bibliometriska system för utvärdering 
Frågan som rör respondenternas bekantskap med bibliometriska metoder för ut-
värdering av forskning har gett betydligt mer spridda resultat än det som diskute-
rats ovan. Svaren är normalfördelade, utan några starka avvikelser. Majoriteteten 
av respondenterna verkar känna till bibliometriska utvärderingsmetoder i viss ut-
sträckning. Sedan är det några som vet mindre och några som är mer insatta. 
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Här finns det ingen skillnad kopplad till akademisk ålder. Det finns dock två 
undantag på institutionsnivå. Litteraturvetenskapliga institutionens forskare är de 
som generellt anger störst bekantskap. De har förvisso inga som anger det högsta 
alternativet, men 67 procent av dem anger det näst högsta. Ett fritextsvar från en 
respondent från litteraturvetenskapliga institutionen lyder: 

En livaktig diskussion har förts inom ämnet litteraturvetenskap de senaste åren om vi bör 
publicera oss på svenska eller engelska, om hur man bör förhålla sig till peer review och till 
rankningssystem för publikationer. 

Så en tänkbar förklaring till att så många inom den här institutionen är bekanta 
med bibliometriska utvärderingssystem är den ovan nämnde diskussionen. 

Figur 16. Antal respondenter på fakultetsnivå och i vilken utsträckning de ansåg sig vara bekanta 
med bibliometriska utvärderingsmetoder. 

 

Sammanfattning 
Resultaten överlag pekar på att respondenterna uppfattar att de har låg bekantskap 
med utvärderingssystemen som föreliggande uppsats fokuserar på. De har även 
begränsad bekantskap med bibliometriska metoder för utvärdering överlag. I rap-
porten om utvärderingssystemet på Umeå universitet så noterades även där en viss 
brist på bekantskap hos forskarna, och den kunskap som fanns hade ofta inför-
skaffats genom informella kanaler (Sjögren 2011, s.16).  

Även om bekantskapen generellt sett är låg så var det en majoritet av respon-
denterna som ansåg att det var viktigt att en publikation räknas i utvärderingssy-
stem. Huruvida en koppling kan göras mellan brist på bekantskap till en aspekt 
som ändå anses vara viktig är oklart och något som föreliggande studie inte kan 
svara på. 
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Förhållandet mellan forskningsfrågan och valet av publice-
ringskanal 
Enkäten har som tidigare nämnts två frågor som lät respondenterna skriva fritt. 
Den ena handlade om huruvida de upplevde några förändringar i publicerings-
mönster inom humaniora de senaste tio åren. Svaren från den frågan har i görlig-
aste mån använts i analysen av de kvantitativa enkätsvaren. Den andra fritextfrå-
gan var mer frånkopplad från de övriga och syftade till att svara på hur förhållan-
det mellan forskningsfrågan och valet av publiceringskanal såg ut. Det vill säga i 
vilken mån de påverkar varandra.  

För att komplettera fritextsvaren fick respondenterna även svara på en kvanti-
tativ fråga med samma ämne. Den löd: “Hur ser relationen ut mellan forsknings-
frågor och publiceringskanaler i ditt arbete?”. Alternativen var en glidande skala 
från 1-6, där 1 motsvarade “forskningsfrågans utformning styr valet av publice-
ringskanal” och 6 motsvarade “vald publiceringskanal styr utformningen av 
forskningsfrågan”. Svaren visar en tydlig nedåtgående kurva, från de 44 procent 
som angav 1 till de 2 procent som angav 2. Att forskningsfrågan är avgörande för 
valet av publiceringskanal är tydligt. Det här kan även kopplas till den starka vikt 
respondenterna lade på hur den egna studien utformades. 

Figur 17. Antal respondenter på fakultetsnivå och relationen mellan forskningsfrågans utformning 
och vald publiceringskanal i deras arbete. 

 

Fritextsvaren ger dock en mer nyanserade bild av det här förhållandet Av de svar 
som lämnades finns ingen enhetlig uppfattning utan det går att urskilja ett antal 
olika inställningar. 

En tydlig linje är att forskningsfrågan är det som kommer först och är det 
mest centrala. Två av respondenterna hävdar det här bestämt: 

När jag börjar ett nytt forskningsprojekt, tänker jag aldrig på publiceringskanalen. Frågan om 
lämplig publiceringskanal kommer senare. 

 
Forskningsfrågan är allt! Den bestämmer vilken typ av studie det blir och följaktligen 

också publiceringskanal. Att låta valet av publiceringskanal styra forskningsfrågan är djupt 
ovetenskapligt. 
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Det finns också exempel på att det omvända förhållandet förekommer dock. En 
uppfattning är att det inte är bra att publiceringskanalen styr utformandet av 
forskningsfrågan, men att det ibland är ett resultat av forskningspolitik: 

Idealt ska forskningsfrågan styra valet av publiceringskanal och inte tvärtom, men forsk-
ningspolitikens nuvarande inriktning tvingar fram snabbare publiceringstakt och helst inom 
peer reviewade tidskrifter vilket innebär att man blir tvungen att välja publiceringsform och 
utforma forskningsfrågan efter dessa villkor. Det är perverst! 

En annan respondent resonerar på liknande sätt om yttre styrning som påverkar 
forskare att välja bort vissa publiceringskanaler. 

Det är ju ett problem att monografiers status är mycket ojämn - de räknas definitivt som meri-
terande inom mitt fält, men inte inom forskarvärlden i stort och kring finansiering. Det har 
gjort att jag riktat mig mot artiklar för att vara på den säkra sidan, men skulle önska att mono-
grafins status tydliggjordes. 

Samtliga fritextsvar som redovisats ovan visar tydligt att det är problematiskt när 
det kommer tryck utifrån, i form av utvärderingssystem eller forskningspolitik 
generellt, som påverkar publiceringsprocessen. Utifrån det teoretiska ramverket så 
framstår bilden av hur humaniora bör vara enligt dessa respondenter som diver-
gent, med lågt beroende och en hög osäkerhet. Det vill säga att jobba inom ett 
område som ger större frihet åt enskilda forskare. De här teoretiska begreppen är 
dock glidande skalor och vad vissa noterar är att humaniora är på väg bort ifrån 
den traditionella bilden. 

Det finns också en åsikt om att anpassa sina forskningsfrågor för att få sin 
forskning accepterad i vissa publiceringskanaler: 

 

Certain highly ranked journals prefer certain methods and types of questions. One unfortu-
nately has to think strategic in order to publish in those international journals. 

En annan respondent menar också att vissa internationella tidskrifter har en på-
verkan på forskningsfrågan: 

Min erfarenhet är att artiklar om vissa specifika frågor kan vara svåra att placera vid en ISI-
tidskrift, då dessa fullständigt domineras av det anglo-amerikanska området. 

Ovanstående citat uttrycker att vissa publiceringskanaler har en tydlig profil för 
sin verksamhet. Precis som det teoretiska resonemanget ovan så är det här också 
ett exempel på ett mer konvergent förfarande. Enligt Whitley (2000, s.120f) ger 
det här lägre grad av strategisk osäkerhet. När publicering i tidskrifter fungerar på 
det här sättet så minskar det alternativen för forskarna. Som de inledande fritext-
svaren belyste så behöver det här inte vara positivt. 
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Men det är inte endast artikelpublicering som kan styra utformandet av forsk-
ningsfrågan utan även bokkapitel: 

Somliga saker skrivs för en antologi t.ex. och då blir dess inriktning viktig för hur jag utfor-
mar mitt bidrag. 

Att generellt låta publiceringskanaler styra utformandet av forskningsfrågor upp-
fattas som negativt men att det förekommer. Att i enstaka fall låta publiceringska-
nalen styra vid en förfrågan behöver inte uppfattas som lika problematiskt enligt 
en respondent: 

Jag väljer publiceringskanal efter vad som kan passa den forskning jag bedriver, men sen är 
det klart att en förfrågan om att delta i en antologi eller dylikt kan göra att forskning bedrivs 
för det specifika ändamålet. 

En möjlig anledning till det avsteg som beskrivs ovan kan vara att det rör sig om 
en garanterad publicering. Respondenten riskerar inte att sitta med en färdig 
forskningsprodukt som inte går att få publicerad. Liknande tankar uttrycks av en 
annan respondent: 

När vi ombeds skriva artiklar är man garanterad publicering i en antologi, medan det är mer 
osäkert om man skickar till en tidskrift. 

Kopplat till incitamenteten i de bibliometriska kvalitetsindikatorerna och den ge-
nerella bilden av att internationell artikelpublicering ökar kan det ses som ett teck-
en på publiceringskanalens inverkan på utformandet av forskningsfrågan. Det 
framkommer också att samma forskningsfråga används eller kan användas till 
olika publiceringskanaler: 

En monografi och en artikel kan ju trots allt ha samma grundläggande forskningsfråga men 
den ena publikationsformen ställer större krav på utförlighet i besvarandet av frågan än den 
andra. 

En större forskningsfråga, som kanske bättre lämpar sig att redovisa i monografiform kan 
sedan brytas ner för att passa artikelform. 

[A]tt jag medvetet arbetar med en mångsidig publicering i varje projekt, så att resultaten 
presenteras i olika typer av publikationer. 

Redogörelsen för fritextsvaren i den här frågan syftar till att ge en bredare bild av 
komplexiteten som ligger bakom valen av publiceringskanal. Återigen ska det 
nämnas att fritextsvaren är enskilda respondenternas åsikter och inget anspråk på 
generaliserbarhet görs.  

Alla alternativ som har lyfts upp i analysen av enkätsvaren och inte minst 
fritextsvaren som har redovisats i det här avsnittet kan vara värda att ha i bakhu-
vudet under nästa kapitel som behandlar analysen av det bibliometriska materi-
alet. 
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Resultat och analys av den bibliometriska under-
sökningen 

Nedan följer en analys av den vetenskapliga publiceringen vid Historisk- filoso-
fiska fakulteten för åren 2007-2012. Resultaten redovisas för fakulteten samman-
taget, samt uppdelat på institutionsnivå. Analysen utgår från fakultetens publice-
ringar av artiklar, bokkapitel och monografier som också är uppdelade efter publi-
ceringsspråk. För att få en indikation på om det förekommer några förändringar i 
fakultetens publiceringsmönster, har de två sista åren i intervallet brutits ut och 
resultatet för den perioden redovisas parallellt med resultatet för hela intervallet. 

 Först kommer en genomgång av fakultetens publiceringsmönster generellt. 
Sedan följer en analys av fakultetens publiceringar i förhållande till den norska 
modellen, som används i den lokala bibliometriska kvalitetsindikatorn. Underlaget 
för den svenska nationella bibliometriska indikatorn utgörs av Web of Science. 
Som tidigare nämnt är täckningen för humaniora väldigt låg i databasen och hu-
maniora ingår inte i mätningen av citeringar, varför en analys av fakultetens pub-
liceringar i förhållande till den har utelämnats. 

Efter detta följer en analys av forskarnas centrala publiceringskanaler, ett 
material från enkätstudien. Forskarnas centrala publiceringskanaler analyseras i 
förhållande till Web of Science, samt i förhållande till den norska modellen. Slut-
ligen följer en analys av förhållandet mellan den norska modellens bedömning av 
forskarnas centrala publiceringskanaler och den norska modellens bedömning av 
den faktiska publiceringen.  

Publiceringsmönster vid Historisk- filosofiska fakulteten 
Av Historisk-filosofiska fakultetens publicering av artiklar, bokkapitel och mono-
grafier under hela 6-årsperioden (2007-2012) består 45 procent av artiklar, 47 
procent av bokkapitel och 8 procent av monografier. Böcker är den dominerade 
publiceringsformen, vilket Hicks och Myrdal också lyfter som utmärkande för 
humanistisk publiceringstradition (Hicks 2004, Myrdal 2009). Becher och Trow-
ler menar också att utmärkande för rurala fält, vilket inbegriper de flesta huma-
nioraämnen, är att böcker är en vanligare publiceringsform (Becher & Trowler 
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2001, s.110). Den jämna fördelningen mellan bokkapitel och artiklar uppmättes 
också i en undersökning av norsk humaniorapublicering (Kyvik 2003, s.38). 

Figur 18. Fördelning mellan publiceringsformer 2007-2012, Historisk- filosofiska fakulteten totalt 
samt uppdelat på institutionsnivå 

 

Alla tre publiceringsformerna, artikel, bokkapitel och monografi, förekommer 
inom alla fakultetens institutioner, men i varierande grad. Dessa publiceringsfor-
mer rankades också som de mest centrala av de flesta enkätrespondenterna. För 
institutionen för ABM och Filosofiska institutionen utgörs mer än hälften av pub-
likationerna av artiklar och artikeln är den vanligaste publiceringsformen för 
sammanlagt fem av institutionerna. För fyra av institutionerna utgör bokkapitel 
över hälften av publikationerna, däribland Historiska institutionen och institution-
en för Musikvetenskap, och är den vanligaste publiceringsformen för sju av in-
stitutionerna. Litteraturvetenskapliga institutionen har den högsta andelen mono-
grafier, 12 procent, av fakultetens institutioner. 
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Tabell 3. Fördelning mellan publiceringsformer för Historisk-filosofiska fakulteten 

                                                      Artikel Bokkapitel Monografi 
2007-2012   45% 47% 8% 
2011-2012   44% 47% 9% 

Fördelnigen mellan publiceringsformerna under de två sista åren i intervallet upp-
visar inga direkta skillnader mot hela perioden. I strid med svaren från enkäten 
antyds en liten minskning av andelen artiklar och motsvarande ökning för mono-
grafier. Vilket också är i strid med incitamenten i den svenska nationella mo-
dellen, som mäter artikelpublicering. Resultatet överensstämmer dock väl med 
publiceringsmönstren inom humaniora kartlagda i Flandern, där förändringarna 
också var små och med en liten ökning av bokpublicering (Engels, Ossenblok & 
Spruyt 2012, s.387). Fördelningen mellan publiceringsformerna bekräftar också 
de påståenden om att den norska modellen bättre fångar upp publiceringsmönstren 
för humanioraämnen som redovisades i forskningsöversikten av den svenska och 
den norska modellen (Ahlgren, Colliander & Persson 2012; Hammarfelt 2012; 
Hicks 2004). 

Språkfördelning 
Publiceringsspråk under hela intervallet (2007-2012) fördelar sig så att 60 procent 
av publikationerna är på svenska, 35 procent på engelska och 5 procent utgörs av 
publikationer på andra språk. I överensstämmelse med publiceringstraditioner 
inom humaniora är det inhemska språket det mest utbredda publiceringsspråket 
(Kyvik 2003, Myrdal 2009). Whitley påpekar att humanistisk forskning till stor 
del använder ett mer vardagsnära språk, vilket förklarar den höga andelen publice-
ringar på svenska. En förklaring till detta är att den bildade allmänheten utgör en 
viktig publik (Whitley 2000, s.111). 

Tabell 4. Fördelning mellan publiceringsspråk, Historisk-filosofiska fakulteten 

 Engelska Svenska Övriga språk 
2007-2012 35% 60% 5% 
2011-2012 40% 53% 7% 

I intervallets två sista år syns en större förändring än vad som visade sig i fördel-
ningen mellan publiceringsformer. Åren 2011-2012  visar en lägre andel publikat-
ioner på svenska och en högre andel på engelska samt övriga språk. Ett resultat 
som överensstämmer med vad många respondenter i enkäten uttryckt, att engelska 
som publiceringsspråk ökar. En majoritet av respondenterna lade också stor vikt 
vid internationell publicering. Det är också en tendens som ligger i linje med tidi-
gare forskning från Norge, Finland och Flandern där forskare inom humaniora 
också övergår till att publicera en större andel av sin forskning på engelska (Kyvik 
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2003; Puuska 2010; Engels, Ossenblok & Spruyt 2012). Denna indikation på ökad 
engelsk publicering överensstämmer också med incitamenten i den svenska nat-
ionella modellen och med den norska modellens publiceringskanaler på nivå 2, 
som båda premierar internationella publiceringskanaler. 

Tabell 5. Andel publikationer med engelska som publiceringsspråk, uppdelat efter institution 

 2007-2012 2011-2012 
Centrum för genusvetenskap 45% 50% 
Filosofiska institutionen 72% 70% 
Historiska institutionen 31% 27% 
Hugo Valentin-centrum 40% 34% 
Institutionen för ABM 54% 76% 
Institutionen för arkeologi och antik historia 55% 56% 
Institutionen för idé- och lärdomshistoria 27% 41% 
Institutionen för kulturantropologi och etnologi 39% 43% 
Institutionen för musikvetenskap 30% 41% 
Konstvetenskapliga institutionen 29% 28% 
Litteraturvetenskapliga institutionen    9% 12% 

Andelen publikationer på engelska uppdelad på institutionsnivå visar att det finns 
stora variationer. Dessa variationer motsvarar i stort fördelningen av främsta pub-
liceringsspråk i enkätstudien. Filosofiska institutionen har den högsta andelen 
engelska publikationer och Litteraturvetenskapliga den lägsta andelen. Resultatet 
för de två sista åren i perioden visar att vissa institutioner, framförallt Institutionen 
för ABM och Institutionen för idé- och lärdomshistoria, uppvisar en större ökning 
av engelsk publicering än andra. 

Språk och publiceringsform 
En sammanställning av språk och publiceringsform visar att svenska bokkapitel 
och artiklar är de dominerande publiceringsformerna. Bokpublicering på svenska, 
monografier och bokkapitel, utgör en tredjedel av alla publikationer. Bokpublice-
ring och nationell publicering framstår som centrala för fakultetens forskare i lik-
het med Hicks beskrivning av publiceringsmönstren inom humaniora (Hicks 
2004, s.477). Resultatet visar att den norska modellen täcker in betydligt större 
delar av publiceringen vid fakulteten än vad den svenska nationella modellen kan 
göra. 
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Figur 19. Historisk- filosofiska fakultetens publiceringar 2007-2012, Publikationer fördelat på 
språk och publikationskanal 

 

Förändringar utifrån publiceringskanaler och språk visar på att artiklar på eng-
elska ökar mest i andel under de två sista åren i intervallet och att svenska bokka-
pitel och artiklar är de publiceringsformer som minskar mest. Det rör sig dock om 
små rörelser på ett par procentenheter, men det är i linje med de förändringar 
många respondenter i enkäten redogjort för och med den förändring som den 
svenska nationella modellen eftersträvar. 

Tabell 6. Fördelning mellan publiceringsformer och språk för Historisk-filosofiska fakulteten 
2007-2012 (2011-2012) 

 Artikel Bokkapitel Monografi 
Svenska 26% (23%) 27% (24%) 6% (6%) 
Engelska 16% (19%) 18% (20%) 2% (1%) 
Övriga språk 2% (2%) 2% (3%) <1% (1%) 

Publiceringsmönster vid Historisk- filosofiska fakulteten i 
förhållande till den norska modellen 
För det Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, där Historisk- 
filosofiska fakulteten ingår, är det framför allt den delen av den lokala bibliomet-
riska indikatorn som utgörs av den norska modellen som påverkar utfallet. Vid 
anslagsfördelningen inför 2012 utgjordes 87 procent av publiceringspoängen för 
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det Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet av poäng från den 
norska modellen och resterande 13 procent av poängen från den svenska nation-
ella bibliometriska indikatorns beräkning av fältjusterade citeringar, där huma-
niora som tidigare nämnt inte beräknas utan ges ett normalvärde. Motsvarande 
andel för Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci var att 60 procent av po-
ängen kom från den norska modellen och för Teknisk-naturvetenskapliga veten-
skapsområdet 64 procent (Uppsala universitet 2012). Förklaringen till dessa skill-
nader mellan vetenskapsområdena ligger i Web of Science’s varierande täckning 
av olika ämnesområden samt områdenas skilda publiceringsmönster. 

Fördelningen mellan de olika publiceringsformerna artikel, bokkapitel och 
monografi för hela materialet och för den del som är inkluderad i den norska mo-
dellen visar på stor överenstämmelse. Utifrån publiceringsform är det tydligt att 
den norska modellen fångar upp bredden i fakultetens publiceringsmönster.  

Tabell 7. Fördelning mellan publiceringsformer 2007-2012 Historisk- filosofiska fakulteten 

 Artikel Bokkapitel Monografi 
Totalt 45% 47% 8% 
Norska modellen 49% 45% 6% 
Inte indexerade i norska 41% 49% 10% 

Graden av inkludering i den norska modellen av de olika publiceringsformerna 
uppdelade efter språk visar dock på stora variationer. 79 procent av fakultetens 
publiceringar av engelskspråkiga artiklar räknas med i den norska modellen i jäm-
förelse med 32 procent för artiklar på svenska. Överlag räknas publikationer på 
engelska med i modellen i större utsträckning än motsvarande svenska publice-
ringsformer. Analysen visar ändå att en relativt stor del av fakultetens publice-
ringar räknas med i den norska modellen. Ahlgren, Colliander och Persson samt 
Hammarfelt argumenterar för den norska modellen i jämförelse med den svenska 
nationella modellen, och menar att en högre täckning skapar en högre legitimitet 
för modellen (Ahlgren, Colliander & Persson 2012, s.779; Hammarfelt 2012, 
s.43). Samtidigt visar resultatet att engelskspråkiga artiklar är den publicerings-
form som till störst del belönas av modellen, vilket överensstämmer med incita-
mentet i den svenska nationella modellen. 

Tabell 8. Graden av inkludering i den norska modellen (nivå 1 och nivå 2) uppdelat efter publice-
ringsformer och språk för Historisk- filosofiska fakulteten 2007-2012 

 Artikel Bokkapitel Monografi 
Engelska 79% 58% 52% 
Svenska 32% 35% 33% 
Övriga språk 37% 37% 0% 
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Resultatet från analysen visar att i de två sista åren i intervallet är överlag en 
högre andel av fakultetens publiceringar på svenska och engelska inkluderade i 
den norska modellen. Det kan indikera att modellen har en påverkan på hur fors-
kare väljer att publicera sina forskningsresultat. Eftersom den norska modellen är 
dynamisk och nya godkända publiceringskanaler inkluderas över tid, kan resulta-
tet indikera att den norska modellen har anpassats efter svenska förutsättningar. 

Tabell 9. Andel av fakultetens publiceringar av artiklar, bokkapitel och monografier på engelska 
och svenska inkluderade i den norska modellen (nivå 1 och nivå 2) 2007-2012 (2011-2012)  

 Artikel Bokkapitel Monografi 
Engelska 79% (83%) 58% (63%) 52% (50%) 
Svenska 32% (43%) 35% (38%) 33% (44%) 

Analysen av fakultetens publiceringar i förhållande till den norska modellen visar 
att bokkapitel är den publiceringsform som till störst del inkluderas på nivå 2 i den 
norska modellen, 12 procent av fakultetens publicerade bokkapitel är utgivna på 
de mest prestigefyllda internationella förlagen. 9 procent av artiklarna och 5 pro-
cent av monografierna ingår i den norska modellens nivå 2. En jämförelse av hela 
intervallet med de två sista åren visar att andelen publikationer på nivå 1 och nivå 
2 är högre under åren 2011-2012 än för hela perioden, undantaget monografier på 
nivå 2 som backar en aning och bokkapitel på nivå 1 som inte visar någon föränd-
ring. För artiklar på nivå 2 innebär ökningen från 9 till 13 procent en större för-
ändring än ökningen för artiklar på nivå 1 från 40 till 47 procent. Bokkapitel på 
nivå 2 ökar också mer än bokkapitel på nivå 1. Dessa förändringar ska mest ses 
som indikationer på förändring. Resultat överensstämmer dock till stora delar med 
de förändringar som den norska modellen inneburit i Norge, ökad publicering på 
nivå 1 och 2, samt att publiceringar på nivå 2 ökar mer än motsvarande på nivå 1 
(Sivertsen 2010, s.26). 

Tabell 10. Andel av fakultetens publiceringar av artiklar, bokkapitel och monografier inkluderade 
i den norska modellens nivåer 1 och 2, 2007-2012 (2011-2012) 

 Artikel Bokkapitel Monografi 
Nivå 2 9% (13%) 12% (17%) 5% (4%) 
Nivå 1 40% (47%) 31% (31%) 28% (32%) 
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Centrala publiceringskanaler i förhållande till den nationella 
och den lokala bibliometriska indikatorn 
Hammarfelt påpekar att det tycks finnas en snedfördelning i den norska modellens 
bedömning av olika vetenskapliga fält, att det skulle finnas olika grader av diskre-
pans i vad som bedöms vara en viktig publiceringskanal inom fältet och av mo-
dellen (Hammarfelt 2012, s.43). Nedan följer en serie analyser som är tänkta att 
belysa denna fråga, samt relationen till Web of Science, i förhållande till Historisk- 
filosofiska fakulteten. 

I enkätundersökningen ombads respondenterna att lista centrala tidskrifter re-
spektive bokförlag inom sina respektive ämnesområden. Frågorna löd ”Vilka 
tycker du är de mest centrala tidskrifterna för ditt ämnesområde?” och ”Vilka 
tycker du är de mest centrala bokförlagen för ditt ämnesområde?” På frågan om 
centrala tidskrifter lämnade 76 respondenter 285 förslag på sammantaget 161 
unika tidskrifter. Frågan om centrala bokförlag hade ett något större internt bort-
fall, 71 respondenter lämnade 253 förslag på sammanlagt 74 unika förlag. Dessa 
svar har analyserats utifrån hur de bedöms i den norska modellen. Tidskriftstitlar-
na har vi också kontrollerat om de finns indexerade i Web of Science. Frågorna 
om centrala tidskrifter och förlag säger inget om var respondenterna faktiskt pub-
licerar sin forskning, men de säger något om samstämmigheten i bedömningen 
mellan respondenterna och de bibliometriska kvalitetsindikatorerna. Det ger en 
möjlighet att studera överensstämmelsen mellan forskarnas och resursfördel-
ningsmodellens bedömningar över vad som är viktiga publiceringskanaler. 

Svaren från enkäten kan redovisas på två sätt: dels resultatet av alla enskilda 
svar, där alla dubbletter räknas när flera respondenter angivit samma förlag och 
tidskrift; dels där dubbla svar tagits bort, där varje förlag och tidskrift endast räk-
nas en gång oavsett hur många respondenter som föreslagit den. Den stora skill-
naden mellan dessa två sätt att redovisa svaren är att andelen bokförlag och tid-
skrifter som bedöms som nivå 2 i den norska modellen, alltså de mest prestige-
fyllda, ökar och nivå 0, publiceringskanaler som inte uppfyller den norska mo-
dellens krav, minskar när vi räknar alla respondenters röster. Publiceringskanaler 
på nivå 2 enlig den norska modellen har alltså i större utsträckning föreslagits av 
flera respondenter och kanaler på nivå 0 har i större utsträckning föreslagits av 
endast en respondent. Till exempel har 32 av 71 respondenter angett Cambridge 
University Press som ett av de mest centrala bokförlagen inom deras ämnesom-
råde, vilket också är ett förlag på nivå 2 enlig den norska modellens bedömning 
(http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ (2013-09-01)). Det visar på att de publiceringska-
naler som föreslagits av flera respondenter överlag också bedöms som viktiga i 
den utvärderande bibliometrin. Det är också på frågan om centrala bokförlag som 
denna skillnad i att redovisa svaren markant förändrar resultatet. Däremot är det 
en marginell skillnad mellan dessa sätt att redovisa svaren när det gäller före-
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slagna centrala tidskrifter, både när det gäller den norska modellen och indexering 
i Web of Science. Det beror på att det är en lägre förekomst av dubbletter i svaren i 
tidskriftsfrågan jämfört med bokförlagsfrågan. Det här kan bero på att bokförlag 
har en bredare verksamhet som spänner över många ämnesområden, medan tid-
skrifter har ett snävare fokus riktat mot ett visst ämne. Fortsättningsvis redovisas 
och disskuteras de sammanräknade svaren, alltså alla respondenters svar inklusive 
flera svar som angett samma bokförlag och tidskrift. 

Tabell 11. Fördelning av respondenternas centrala tidskrifter och bokförlag enligt den norska 
modellen, samt centrala tidskrifter enligt Web of Science (samtliga svar inklusive dubbletter) 

 Tidskrifter Bokförlag  
Nivå 2 45% 53%  
Nivå 1 46% 35%  
Nivå 0 9% 12%  
    
Indexerad WoS 66% -  
Saknas i WoS 34% -  

Värt att uppmärksamma är att 12 procent av förslagen som respondenterna angett 
som mest centrala bokförlag inom sitt ämnesområde inte lever upp till de krav 
som ställs för att generera poäng enligt den norska modellen. Vissa föreslagna 
bokförlag på nivå 0, till exempel Bonniers och Ellerströms förlag, har blivit be-
dömda i den norska modellen medan andra förlag, till exempel Arkitektur förlag, 
inte finns med i databasen och kan tänkas inkluderas som godkänd publicerings-
kanal vid en granskning. Motsvarande för centrala tidskrifter visar att 9 procent 
bedöms som nivå 0. Respondenternas svar i förhållande till Web of Science visar 
att 34 procent av förslagen till centrala tidskrifterna inte är indexerade i Web of 
Science. Det tyder på att det finns skillnader mellan respondenternas åsikter och 
vad som finns indexerat i databaserna som används i fördelningsmodellerna, på 
vad som är viktiga publiceringskanaler. Som tidigare nämnts har humaniora låg 
täckning i Web of Science (Glänzel & Schoepflin 1999, s.42; Hammarfelt 2012, 
s.41; Hicks 2004, s.492; Larivière et al. 2006, s.1003), varför det kanske är ett 
förväntat resultat att inte alla respondenternas mest centrala tidskrifter skulle fin-
nas indexerade i databasen. Det visar sig att ungefär hälften av respondenternas 
förslag på centrala publiceringskanaler återfinns på den norska modellens nivå 2, 
de mest erkända internationella publiceringskanalerna. En något mindre andel 
återfinns på nivå 1, normala nationella och internationella kanaler. Flera förslag är 
svenska bokförlag och tidskrifter, vilket tyder på att nationell publicering är vik-
tigt inom fakulteten. Hicks lyfter den nationella publiceringen, som enligt den 
norska modellens kriterier inte kan nomineras till nivå 2, som viktig inom huma-
niora vilket också stöds av ovanstående resultat (Hicks 2004, s.492). Vi har inte 
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kunnat finna någon föreslagen tidskrift med en svensk titel som är indexerad i 
Web of Science. 

Den norska modellen i förhållande till Web of Science 
En jämförelse mellan de föreslagna centrala tidskrifternas täckning i norska mo-
dellen och i Web of Science visar att den högsta överenstämmelsen är på de tid-
skrifter som befinner sig på norska listans nivå 2 och nivå 0. På nivå 2 är 87 pro-
cent av de föreslagna titlarna indexerade och på nivå 0 är 78 procent inte indexe-
rad i Web of Science. Den norska modellen och Web of Science har alltså en hög 
överensstämmelse över vad som anses vara icke-vetenskapliga publiceringska-
naler. På samma sätt är de tidskrifter som anses viktigast och internationellt mest 
erkända enligt den norska modellen också till väldigt stor del indexerade i Web of 
Science. 

Figur 20. Förhållandet mellan indexering i Web of Science och den norska modellens nivåer (cen-
trala tidskrifter) 

 

Värden i diagrammet anger antal tidskrifter. 

Nära hälften, 45 procent, av de föreslagna tidskrifterna som återfinns i den norska 
modellen på nivå 1 är inte indexerade i Web of Science. Här återfinns en majoritet 
av tidskrifterna med svenska namn som till exempel Nordisk museologi, Kultu-
rella perspektiv och Historisk tidskrift. Det visar på skillnaden i Web of Science 
och den norska modellens grad av täckning. Den norska modellen har ambitionen 
att täcka all vetenskaplig tidskriftspublicering (Sivertsen 2010, s.22) medan Web 
of Science har ett snävare urval av tidskrifter inom humanioraämnen (Sandström 
& Sandström 2009, s.246). 
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Centrala publiceringskanaler på institutionsnivå 
Svaren har delats upp efter respondenternas institutionstillhörighet för att kunna 
jämföra resultaten på institutionsnivå. De institutioner som ingår i jämförelsen är 
de fem som haft flest respondenter i enkätundersökningen. 

Figur 21. Centrala tidskrifter enligt enkäten, fördelade efter Web of Science 

 

Värden i diagrammet anger antal föreslagna tidskrifter. 

De centrala tidskrifterna föreslagna av respondenter från den Litteraturvetenskap-
liga institutionen har den lägsta graden av indexering Web of Science, 27 procent i 
jämförelse med genomsnittet på 66 procent. Det här kan hänga samman med att 
svenska är ett utbrett publiceringsspråk för dessa respondenter, vilket både ana-
lysen av enkäten och av den faktiska publiceringen visat. 

Figur 22. Centrala tidskrifter enligt enkäten, fördelade enligt den norska modellen 

 

Värden i diagrammet anger antal föreslagna tidskrifter. 
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Även när det gäller respondenternas svar i förhållande till den norska modellen 
har Litteraturvetenskapliga institutionen den lägsta överensstämmelsen av institut-
ionerna i jämförelsen, framförallt för bokförlag men också för tidskrifter. Här 
finns också en tydlig koppling till svenska som publiceringsspråk. De tre bokför-
lag som flest respondenter från Litteraturvetenskapliga institutionen angett är alla 
svenska och det som flest föreslagit (6 respondenter), Ellerströms, bedöms som 
nivå 0. De två mest föreslagna tidskrifterna har svenska titlar och utgör tillsam-
mans 13 av 49 förslag, alltså 27 procent. Den Filosofiska institutionen utmärker 
sig åt andra hållet, 78 procent av förslagen för centrala tidskifter och 83 procent 
av föreslagna bokförlag rankas som nivå 2 enligt den norska modellen. Institut-
ionens respondenter har inte heller föreslagit några svenska bokförlag eller tid-
skrifter med svenska titlar. 

Figur 23. Centrala förlag enligt enkäten, fördelade enligt den norska modellen 

 

Värden i diagrammet anger antal föreslagna förlag. 

Svaren från Filosofiska institutionen i jämförelse med Litteraturvetenskapliga 
institutionen i förhållande till den norska modellen visar på att det finns stora 
skillnader mellan institutioner och ämnesområden. Övriga svar från Filosofiska 
institutionen i enkäten indikerar att internationell publicering och peer review är 
mycket viktigt och ovanstående resultat visar på att det också finns publicerings-
kanaler som uppfyller detta för institutionens ämnesområden. Detta ligger i linje 
med de incitament på nationell och lokal nivå som framförs genom de bibliomet-
riska kvalitetsindikatorerna. Samtidigt som svaren från Litteraturvetenskapliga 
institutionen indikerar en lägre grad av överensstämmelse med fördelningsmo-
dellernas incitament. 
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Relation mellan centrala publiceringskanaler och den faktiska publice-
ringen 
Nedan följer en jämförelse mellan svaren i enkäten angående centrala publice-
ringskanaler som redovistats ovan och den faktiska publiceringen utifrån den 
norska modellens bedömningar. Jämförelsen gäller de institutioner som haft flest 
respondenter i enkäten. 

Den vetenskapliga publiceringen av bokkapitel och artiklar åren 2007-2012 
har delats upp efter institution och fördelats efter den norska modellens nivåer. 

Figur 24. Artikelpublicering 2007-2012 fördelad enligt den norska modellen 

 

Värden i diagrammet anger hela publikationer. 

Samma mönster går igen från enkätens frågor om centrala bokförlag och tidskrif-
ter. Av institutionerna som ingår i jämförelsen har den filosofiska institutionen 
den högsta andelen av sin artikelpublicering enligt den norska modellens nivåer 1 
och 2. Institutionen ligger även som en av de två högsta tillsammans med Hugo 
Valentin-centrum när det gäller samstämmighet med den norska modellen och 
publicerade bokkapitel. 

Figur 25. Bokkapitelpublicering 2007-2012 fördelad enligt den norska modellen 

 

Värden i diagrammet anger hela publikationer. 
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Litteraturvetenskapliga institutionen uppvisar också här en lägre överenstämmelse 
med den norska modellen än övriga institutioner för publicerade artiklar. Bokka-
pitelpubliceringen för institutionen har, tillsammans med Historiska institutionen, 
den lägsta samstämmigheten med den norska modellen av de jämförda institution-
erna. 

Det finns alltså mönster från enkätfrågorna om centrala publiceringskanaler 
som går igen i den faktiska publiceringen för dessa institutioner. Korrelationen 
mellan den norska modellens bedömning av publicerade artiklar och bedömning-
en av de centrala tidskrifter respondenterna har angivit i enkäten, när de delas upp 
efter institutionstillhörighet, är 0,89. Det innebär att det finns ett starkt positivt 
samband mellan dessa två variabler (korrelationen mellan två variabler anges med 
ett värde mellan 1 och -1, där 1 är ett fullständigt positivt samband, 0 inget sam-
band och -1 innebär fullständigt negativt samband. Ett negativt samband innebär 
att när den ena variabeln ökar, minskar den andra variabeln).  Det kan naturligtvis 
vara ett slumpartat sammanträffande eller att dessa två variabler är beroende av 
någon tredje okänd variabel. Korrelationen mellan centrala förlag och publicerade 
bokkapitel är något lägre, 0,81, men också det ett positivt samband. 

Korrelationen mellan den norska modellens bedömning av den faktiska publi-
ceringen av artiklar och bokkapitel, och den norska modellens bedömning av re-
spondenternas centrala tidskrifter och förlag kan tyda på att olika ämnesområden 
har varierande möjligheter att prestera utifrån den norska modellen. Tre respon-
denter från Institutionen för idé- och lärdomshistoria anger i enkäten att det är 
svårt att lista centrala tidskrifter och en av dessa respondenter skriver: 

Vårt ämne har ingen entydig internationell motsvarighet, vilket gör att svaren måste bli olika 
beroende på vilken ämnesinriktning man har. Kort sagt vår ämnesforskning hamnar i flera 
olika discipliner internationellt sett. 

Citatet indikerar att det kan finnas skillnader på institutionsnivå när det gäller till-
gängliga publiceringskanaler som ligger i linje med de bibliometriska kvalitetsin-
dikatorerna. 

Sandström och Sandström framhåller att filosofi är ett ämnesområde inom 
humaniora som är mer internationellt organiserat (Sandström & Sandström 2008, 
s.40). Nederhof påpekar att litteraturvetenskap ofta är regionalt organiserat och 
saknar en internationell forskningsfront (Nederhof 2006, s.84). Detta kan förklara 
skillnaden på institutionsnivå, gällande centrala publiceringskanaler och den fak-
tiska publiceringen. 
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Sammanfattning 
Analysen av Historisk- filosofiska fakultetens publiceringar av artiklar, bokkapitel 
och monografier visar att alla dessa tre publiceringsformer förekommer inom alla 
institutioner. Bokkapitel och monografier på svenska står för en tredjedel av samt-
liga publikationer vilket visar att nationell publicering och bokpublicering är cen-
trala delar inom den vetenskapliga publiceringen vid fakulteten. Förändringar som 
antyds av resultaten är dock en minskad publicering på svenska och en ökad pub-
licering på engelska och övriga språk. 

Fakultetens publiceringar i förhållande till den norska modellen visar att mo-
dellen täcker in stora delar av fakultetens publikationer. Det finns dock stora 
skillnader, där engelska artiklar har den högsta graden av inkludering. Generellt är 
en större andel av den engelska publiceringen inkluderad i den norska modellen i 
jämförelse med publikationer på svenska. Resultat tyder på att andelen av fakulte-
tens publikationer som räknas med i den norska modellen ökar. 

Analysen av enkätrespondenternas centrala bokförlag och tidskrifter visar att 
det finns variationer mellan institutionerna på hur publiceringskanalerna bedöms 
av fördelningsmodellerna. Denna variation i bedömningen återkommer i bedöm-
ningen av institutionernas faktiska publicering. 
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Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel ska svaren på uppsatsens frågeställningar diskuteras. De 
tre frågorna var: 

 
• Hur resonerar forskare vid historisk-filosofiska fakulteten kring publi-

ceringsstrategier inom den egna disciplinen? 
• Vad karaktäriserar publiceringsverksamheten på fakultetsnivå, respek-

tive institutionsnivå? 
• Hur förhåller sig forskarnas prioriteringar kring publicering samt den 

faktiska publiceringen till de nationella och lokala bibliometriska indi-
katorerna för prestationsbaserad fördelning av forskningsanslag? 

 

Kapitlet är uppdelat i fyra delar. Först kommer generella slutsatser att redovisas 
rörande publiceringsmönster och publiceringsstrategier på historisk-filosofiska 
fakulteten. Det här avsnittet svarar på de två första frågorna. Sedan följer ett av-
snitt om respondenternas förhållande till utvärderingssystemen, vilket svarar på 
den tredje frågan. Det tredje avsnittet lyfter upp aspekter som hör till samtliga 
frågeställningar och diskuterar vad eventuella förändringar inom humanistiska 
publiceringsmönster kan innebära. Det fjärde och sista avsnittet tar upp några för-
slag på vidare forskning.  

Publiceringsmönster och strategier på historisk-filosofiska 
fakulteten 
I valet av publiceringskanal framstår tre alternativ som självklara utifrån enkätun-
dersökningen. Dessa är, i följande ordning: monografier, tidskrifter som tillämpar 
peer review och bokkapitel. Övriga publiceringskanaler framstod som marginella. 
Monografin ansågs vara den mest välrenommerade publiceringskanalen inom 
fältet av en majoritet av respondenterna. Tidskriftsartikeln ansågs vara vanligast. 
Frågan specificerade inte om det var tidskrifter som tillämpade peer review som 
avsågs, men det är ett rimligt antagande att en majoritet av respondenterna syftade 
på just det. Det här antagandet görs delvis på grund av att peer review skattades 
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som mycket viktigt av en majoritet samt att den bibliometriska undersökningen 
visade att just peer reviewade tidskriftsartiklar var dominerande. Den bibliomet-
riska undersökningen visade även att tidskriftsartiklar, monografier och bokka-
pitel förekommer inom samtliga institutioner och stödjer därmed resultaten av 
enkätanalysen.  

Ur enkätsvaren går det en tydlig linje mellan vilket språk respondenterna hu-
vudsakligen publicerar sig på. Hälften publicerar sig huvudsakligen på engelska 
och den andra hälften publicerar sig huvudsakligen på svenska. Det här förhållan-
det återspeglas i den bibliometriska analysen. Svenska publikationer har dock en 
övervikt här, och det ska även nämnas att andra språk förekommer. En majoritet 
av respondenterna, oavsett huvudsakligt publiceringsspråk, lägger dock stor vikt 
vid internationell synlighet och att publikationen är internationellt erkänd. En 
mängd fritextsvar om förändrade publiceringsmönster lyfter upp att engelska som 
språk blir allt mer vanligt. Även det här återspeglas i den bibliometriska analysen 
där en jämförelse över tid indikerar att andelen svenska publikationer minskar 
något medan andelen publikationer på engelska samt övriga språk ökar. Denna 
ökning av publikationer på engelska ligger i linje med ett antal tidigare studier av 
publiceringsmönster inom humaniora (Engels 2012; Kyvik 2003; Puuska 2010). 

Forskare på historisk-filosofiska fakulteten skriver ofta ensamma. Den bibli-
ometriska analysen visar att en klar majoritet av publikationerna, 84 procent, är 
skrivna av en enskild forskare. En rad tidigare studier påvisar detta och det anses 
ofta vara en aspekt som skiljer humaniora från naturvetenskaperna där flerförfat-
tande är norm (Becher & Trowler 2001, s.123; RIN 2009a). Däremot så värderar 
respondenterna synpunkter från medarbetare och medförfattare högt, vilket är i 
linje med Myrdals (2009) beskrivning av humanvetare. Kollegor är viktiga även 
om de inte ingår i så stor utsträckning i explicita samarbeten som en samförfattad 
publikation innebär. 

Publiceringsmönster och strategier i förhållande till fördel-
ningsmodellerna 
I enkäten framkom det att respondenternas bekantskap med de prestationsbase-
rade fördelningsmodellerna på såväl nationell som lokal nivå var låg. Det var bara 
ett fåtal individer som ansåg sig ha någon större uppfattning om hur de här syste-
men fungerade. Däremot så var det fler (dock en minoritet) som ansåg sig ha en 
större bekantskap med bibliometriska utvärderingssystem överlag. Den svenska 
nationella modellen har kritiserats för att ha låg transparens och vara svårbegrip-
lig, omvänt anses den norska modellen som tillgänglig och enkel att förstå (Ahl-
gren, Colliander & Persson 2012). Förklaringen till den låga bekantskapen med 
den lokala modellen kan kanske förklaras av att den är relativt nyimplementerad. 
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En prioriteringsordning utifrån respondenternas svar visar att det är viktigare 
att publikationen är väl ansedd inom disciplinen och att den är internationellt er-
känd i förhållande till om den är indexerad i internationella databaser eller ligger 
till grund för medelstilldelning. I en “perfekt” värld borde överensstämmelsen 
mellan en inom fältet väl ansedd publikation och en publikation som ligger till 
grund för medelstilldelning vara så stor som möjligt. 

När enkätsvaren om centrala tidskrifter ställs i förhållande till den norska mo-
dellen och Web of Science visar resultatet att två tredjedelar är indexerade i Web 
of Science och nio av tio ingår i den norska modellens lista över godkända publi-
ceringskanaler. Hälften av tidskrifterna återfinns på nivå 1 och hälften på nivå 2 i 
den norska modellen. Eftersom nationella publiceringskanaler sällan indexeras i 
Web of Science och inte nomineras till nivå 2 i den norska modellen och nationell 
publicering är vanligt förekommande inom fakulteten måste det ses som ett för-
väntat resultat. Men om respondenterna skulle publicera all sin forskning i de 
mest centrala tidskrifterna inom sina områden skulle var tredje publikation ändå 
inte räknas i den svenska nationella modellen. 

Respondenternas centrala bokförlag är inte jämförbara med den svenska nat-
ionella modellen, eftersom den bara utgår från tidskriftspubliceringar. Så i den 
nationella utvärderingsmodellen faller respondenternas mest välrenommerade 
publiceringskanal, monografin, utanför. Den norska modellen indexerar bokför-
lag, så publicerade monografier och bokkapitel kan ingå i underlaget för indika-
torn. Av respondenternas centrala bokförlag återfinns drygt hälften på nivå 2, 
drygt en tredjedel på nivå 1 och resten faller utanför. Norska modellen har långt 
ifrån en komplett täckning, men den fångar upp betydligt mer än den nationella 
modellen. Tidigare forskning menar också att den norska modellen är ett bättre 
alternativ för att utvärdera publikationer inom humaniora (Ahlgren, Colliander & 
Persson 2012; Hammarfelt 2012; Vetenskapsrådet 2009). Värt att lyfta upp är att 
de här förhållandena åsyftar de tidskrifter och förlag som respondenterna ansåg 
vara mest centrala inom sina respektive fält. Det får ses som ett rimligt antagande 
att forskare inte enbart publicerar sig i de kanaler som de anser vara mest välre-
nommerade, vilket stöds av den bibliometriska analysen. 

Den bibliometriska analysen visar att det på institutionsnivå finns variationer i 
hur stor del av den faktiska publiceringen som är inkluderad i den norska mo-
dellen. Denna variation återfinns i bedömningen av respondenternas centrala pub-
liceringsformer. Det här kan indikera att vissa fält saknar ett tillräckligt utbud av 
vetenskapliga publiceringskanaler, eller att skillnaden mellan forskarnas åsikter 
och modellens bedömning varierar mellan ämnesområden. 

Viktigt att poängtera är att den nationella och den lokala fördelningsmodellen 
vill förändra publiceringsmönstren. Incitamentet i den svenska nationella mo-
dellen är att öka antalet forskningspublikationer som gör stort avtryck i den inter-
nationella konkurrensen. Det är troligt att passande publiceringskanaler inom ru-
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rala fält som arbetar med forskningsfrågor kopplade till en lokal kontext är lågt. 
Samtidigt visar resultatet från enkätstudien att respondenterna lyfter internationell 
synlighet och peer review tidskrifter som viktigt, vilket är helt i linje med incita-
menten i den svenska modellen. Resultatet från den bibliometriska analysen indi-
kerar en ökning för engelska artiklar, vilket också många fritextsvar från enkäten 
bekräftar. Det här visar tecken på en förändring av publiceringsmönstren som 
motsvarar incitamenten i den svenska modellen. 

Ett av incitamenten i den lokala modellen är att förbättra Uppsala universitets 
utfall i den nationella fördelningen. Analysen av fakultetens publikationer i för-
hållande till den norska modellen visar att en stor del av materialet är inkluderat 
samt en förändring mot en ökad inkludering. Det visar sig att engelska artiklar är 
den publiceringsform som till störst del inkluderas, alltså att den typ av publikat-
ion som i störst utsträckning belönas av systemet i den lokala modellen också är 
den publikationstyp som räknas i den nationella modellen. Vilket tyder på att den 
lokala modellens incitament och bibliometriska indikator överensstämmer med 
varandra. 

Trots att respondenterna rankar sina kunskaper om bibliometriska utvärde-
ringssystem som låga så visar enkätanalysen och den bibliometriska analysen att 
fakultetens forskare ändå i stor utsträckning gör prioriteringar och publicerar på 
ett sätt som motsvarar incitamenten i den nationella och i den lokala fördelnings-
modellens bibliometriska indikator. Det kan ha att göra med en allmän trend mot 
ökad internationalisering. Det kan också tänkas att andra bedömningar, som till 
exempel vid tjänstetillsättningar och ansökningar om externa forskningsmedel, 
har liknande kriterier för kvalité som fördelningsmodellerna. 

Intresset för populärvetenskap i enkäten var lågt. Frågan som ställdes var 
dock specifikt inriktad på populärvetenskapliga tidskrifter, så hur respondenterna 
hade ställt sig till populärvetenskapliga böcker är oklart. Myrdal menar att grund-
forskning inom humaniora kan vara relevant för en intresserad allmänhet och kan 
betraktas som populärvetenskap, trots att den framförallt riktar sig mot forsk-
ningsvärlden. Däremot så är populärvetenskap något som väldigt tydligt faller 
utanför utvärderingsmodellerna. Både den norska modellen och den nationella 
modellen med utgångspunkt i Web of Science bedömer enbart vetenskaplig forsk-
ning publicerad i kanaler som tillämpar peer review. Ur lagsynpunkt kan det här  
ifrågasättas. I högskolelagen, det regelverk som reglerar högre utbildning i Sve-
rige, ingår den tredje uppgiften, som lyder: 

I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om 
sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till 
nytta. (SFS 2009:45) 

Hicks (2012, s.259) anser att det är möjligt att prestationsbaserade utvärderingssy-
stem hotar de lokala kontexter som kan vara relevanta för forskning eftersom de 
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inte tillsätts något värde i modellerna. Såväl det teoretiska ramverket som tidigare 
forskning lyfter upp den bildade allmänheten som en viktig publik för humaniora 
(Whitley 2000; Becher & Trowler 2001; Myrdal 2009; Nordgren 2011). Förelig-
gande studie ger inga grunder för att spekulera i hur en minskad populärveten-
skaplig publicering kan tänkas påverka humaniora. 

Relationen mellan forskning och vetenskaplig publicering  
Hicks menar att utvärderingssystem och prestationsbaserad medelsfördelning har 
inverkan på de som berörs, även om det rör sig om mindre delar av forsknings-
medlen som omfördelas (Hicks 2012). Hicks menar också att om forskare inom 
humaniora anpassar sig till modeller som endast räknar artikelpublicering kan 
området komma att förändras (Hicks 2004).  Analysen visar att publicerings-
mönstren vid Historisk- filosofiska fakulteten överensstämmer med den tidigare 
forskningen angående vetenskaplig publicering inom humaniora (Engels 2010; 
Kyvik 2003). Dock så har en stor del av respondenterna vid fakulteten uttryckt att 
de uppmärksammat en förändring i publiceringsmönstren. Fritextsvaren ger en 
fördjupad inblick i förhållandet mellan de olika publiceringskanalerna. Många 
observerar att monografin tappar i betydelse medan internationell artikelpublice-
ring i tidskrifter som tillämpar peer review tar allt större plats. Ett av fritextsvaren 
kan representera nästan ett dussin andra med samma andemening: 

Peer review-artiklar har kommit att betraktas som allt viktigare och monografiernas värde har 
försvagats. 

Vad det här beror på går inte att utläsa tydligt av fritextsvaren och det är ingenting 
föreliggande studie kan svara på. Avslutningsvis kan det ändå vara intressant att 
diskutera vad en sådan förändring av publiceringsmönstren kan tänkas få för kon-
sekvenser. Enligt det teoretiska ramverket så skulle en övergång till artikelpubli-
cering innebära att forskningen får mindre utrymme att skrivas på. Humaniora 
beskrivs som ett vetenskapsområde med lågt beroende och hög osäkerhet vilket 
kan innebära att det krävs mer utrymme för att placera den egna forskningens 
kontext i ett större internationellt sammanhang och för att motivera och förklara 
teori- och metodvalen (Whitley 2000, s.134). Om det inte har skett en förändring i 
hur humanistisk forskning bedrivs så kan det innebära svårigheter att anpassa den 
till ett kortare format. Om humanistisk forskning i större utsträckning skulle för-
medla forskningsresultat i ett kortare format i en internationell kontext, är det 
tänkbart att forskningen i större utsträckning skulle bygga vidare på tidigare 
forskning mer direkt, att forskningen skulle bli mer kumulativ och mindre kom-
plementär. Utifrån Whitleys begreppsapparat innebär det här att det funktionella 
beroendet skulle öka. En mer kumulativ forskningstradition kan också leda till att 
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överenskommelser om teori- och metodval ökar. Forskning som i högre grad byg-
ger vidare på tidigare forskning behöver i större utsträckning anpassa sig till tidi-
gare teori- och metodval inom fältet: ett ökat strategiskt beroende inom fältet 
(Whitley 2000). En forskningstradition som övergår till att i högre utsträckning 
publicera kortare texter i ett internationellt sammanhang och som allt mer bygger 
vidare på tidigare resultat och där teori- och metodval i större utsträckning bygger 
på överenskommelser skulle kunna resultera i att konkurrensen inom fältet ökar. 
Det är ett större antal forskare som arbetar med mer likartade frågeställningar. 
Utifrån Becher och Trowlers begreppsapparat skulle fältet bli mer konvergent och 
urbant. Enligt det teoretiska ramverket finns en koppling mellan hur forskning 
inom ett vetenskapligt fält bedrivs och dess vetenskapliga publicering. Det är 
tänkbart att en fördelningsmodell som utifrån bibliometriska indikatorer påverkar 
hur forskare publicerar sina forskningsresultat också kan påverka vilken typ av 
forskning som dessa forskare kommer kunna bedriva. 

Förslag på vidare forskning 
Det första som bör lyftas upp är att den här studien eventuellt är genomförd för 
kort tid efter implementeringen av den lokala fördelningsmodellen. Vid ett senare 
tillfälle är det kanske möjligt att bättre undersöka fördelningsmodellens reella 
påverkan på den vetenskaplig publiceringen. 

Ett naturligt nästa steg är att utöka studiens omfång. Publiceringsmönster och 
strategier inom humaniora skulle kunna jämföras med andra svenska, eller inter-
nationella, universitet.  

I den här studien har viss jämförelse med naturvetenskap skett, men bara uti-
från ett teoretiskt ramverk. 

Sambandet mellan den norska modellens bedömning av den faktiska publice-
ringen och respondenterna centrala publiceringskanaler skulle kunna utredas ytter-
ligare. En väg är att utöka studiens omfång till andra vetenskapliga fält. En annan 
väg är att utifrån detta omfång mer i detalj undersöka infrastrukturen för den ve-
tenskapliga publiceringen. 
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Sammanfattning 

Denna masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap behandlar veten-
skaplig publicering vid Uppsala universitets Historisk- filosofiska fakultet. Syftet 
med uppsatsen har varit att undersöka publiceringsmönster och publiceringsstra-
tegier. Alltså, att svara på hur publiceringen vid fakulteten ser ut och vilka över-
väganden och prioriteringar forskare vid fakulteten gör angående vetenskaplig 
publicering. Vidare har syftet varit att ställa dessa publiceringsstrategier och pub-
liceringsmönster i förhållande till incitamenten och urvalsprinciperna i de biblio-
metriska kvalitetsindikatorer som på nationell och lokal nivå fördelar forsknings-
medel utifrån analyser av den vetenskapliga publiceringen. Uppsatsen utgår från 
Richard Whitleys samt Tony Becher och Paul R. Trowlers teorier om disciplinära 
skillnader. Dessa teorier erbjuder ett ramverk som utifrån organisatoriska och so-
ciologiska perspektiv ger nycklar till att förklara skillnader i publiceringsmönster 
mellan olika vetenskapliga fält. 

Studien bygger på två empiriska material. Dels har en enkätundersökning rik-
tad till fakultetens forskare genomförts och dels har fakultetens publiceringar regi-
strerade i den lokala publiceringsdatabasen analyserats. 

Resultat från studien visar att artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bokkapitel 
och monografier är de mest centrala publiceringsformerna och förekommer vid 
samtliga institutioner vid fakulteten. Många respondenter påtalar att publice-
ringsmönstren är under förändring mot ökad internationell publicering och ökad 
artikelpublicering vilket analysen av den faktiska publiceringen också antyder. 
Överlag rankar respondenterna sina kunskaper om fördelningsmodellerna lågt, 
men till stor del överensstämmer respondenternas publiceringsstrategier med inci-
tamenten i fördelningsmodellerna. 

Den lokala fördelningsmodellens urvalsprinciper fångar upp en större del av 
fakultetens publikationer i jämförelse med den nationella fördelningsmodellen. 
Men resultat från enkätstudien visar att det finns stora skillnader på institutions-
nivå i hur den lokala bibliometriska kvalitetsindikatorn bedömer respondenternas 
mest centrala och högst ansedda publiceringskanaler. Litteraturvetenskapliga pub-
liceringskanaler har den lägsta överensstämmelsen och filosofiska institutionens 
respondenter den högsta. Studien finner också en korrelation mellan kvalitetsindi-
katorns bedömning av centrala publiceringskanaler och dess bedömning av in-
stitutionernas faktiska publicering. 
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