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2021 

Beslut 
Vetenskapsrådet redovisar underlaget for indikatorerna vetenskaplig 

produktion och citeringar inför budgetåret 2022 till 

Utbildningsdepartementet, enligt bilaga. 

Beslutsmotivering 
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2021 ska Vetenskapsrådet ta fram 

underlag för beräkning av indikatorerna vetenskaplig produktion och 

citeringar inför budgetåret 2022. Uppdraget avser resursfördelning för 

forskning och utbildning på forskarnivå till statliga universitet och 

högskolor, förutom de konstnärliga högskolorna och Försvarshögskolan. 

Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska 

också ingå i underlaget. 

Gymnastik- och idrottshögskolan redovisas inte i underlaget. 

1 år har justeringar gjorts jämfört med tidigare underlag, i enlighet med 

"Vetenskapsrådets rapportering av regeringsuppdraget att justera 
indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar i modellen för 
resursfördelning, U2016/01350/F". 1 korthet handlar det om följande fem 

förändringar: 

1. Den del av indikatorn som bygger på citeringar baseras i år på 

lärosätenas andelar högt citerade artiklar (topp 10 %) istället för 

andelar fåltnonnerade citeringar. 
2. Urvalet av dokumenttyper som ingår i indikatorunderlaget 

begränsas till  Article  och Review (med gemensam fältnorm), 
publikationer av typen Letter exkluderas. 

3. Publikationerna fraktioneras utifrån antalet författare på varje 

lärosätes adress istället för antalet adresser. 
4. Universitetssjukhusens publikationer inkluderas i produktionen från 

motsvarande lärosäte. 
5. För att korrigera för skillnader i publiceringstakt mellan de olika 

ämnena användes tidigare så kallade områdesnormaler. Den nya 
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modellen baseras istället på rörelsekostnader för FoU uppdelat på 
nio ämnesområden. 

På längre sikt anser Vetenskapsrådet att även information från SwePub bör 
inkluderas för att ge en mer komplett bild av vad som produceras inom till 
exempel humaniora och samhällsvetenskap. 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av 
rådsdirektören Maria Thuveson, chefsjuristen Anna Hörnlund, 
administratören Birgit Postol och analytikern Karin Tegerstedt, 
föredragande. I beredningen av ärendet har enhetschefen Anders Weström, 
deltagit. 

ven Stafström 
Generaldirektör Karin Tegerstedt 

Analytiker 
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