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1. Projektfakta 
 
PROJEKTNAMN: Publiceringsprojektet 
 
PROJEKTPERIOD: 2012-08-20 – 2013-12-31 
 
MÅL: Att verka för att synliggöra och stärka 
högskolans vetenskapliga publicering för att 
säkerställa forskningens genomslag i akademi 
och samhälle. 
 
TEMAOMRÅDEN: Strategisk publicering, 
open access & bibliometri 
 
MÅLGRUPP: Projektets verksamhet har i 
första hand vänt sig till högskolans forskare, 
men har också i viss mån inneburit ett stöd 
till högskolans ledning i form av underlag 
för strategiska beslut. 
 
ÄGARBILD OCH FINANSIERING: 
Publiceringsprojektet har finansierats av 
Högskolan i Halmstad, bedrivits vid 
Högskolebiblioteket och ägts av biblioteks-
chef Peter Lindgren. 

 
ANGRÄNSANDE INTERNA ORGANISATIONS-
ENHETER: DiVA Helpdesk (överlappande), 
Arbetsgruppen för bibliometri inom ARC13 
(överlappande) & Halmstad University Press 
(nära relaterad) 
 
SAMVERKANSPARTNERS: Enheten för 
strategiskt stöd (ESS) vid Högskolan i 
Halmstad samt arbetsgrupperna för 
bibliometri inom ARC13 på Högskolan i 
Skövde och Mittuniversitetet 
 
KONTAKTNÄTVERK: Bibliometri, DiVA-
konsortiet, Forskarservice, KIMHUB 
(Kommunikation, information och 
marknadsföring på högskole- och 
universitetsbibliotek), OpenAccess.se, 
SwePub 
 
WEBBADRESS: 
http://blogg.hh.se/publiceringsbloggen/ 
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2. Sammanfattning 
Högskolebiblioteket har under 2012–2013 med strategiska medel bedrivit ett projekt för forskar-
stöd i publiceringsfrågor. Syftet har varit att bidra till att synliggöra lärosätets forskning genom att 
stimulera och stärka den vetenskapliga publiceringen i ett läge då vi står inför stora och genom-
gripande förändringar inom området. 
 
Verksamheten har bestått av ett högskoleövergripande informations-, dialog- och kvalitets-
förbättringsarbete inom de tre temaområdena strategisk publicering, open access och bibliometri 
(analys av publiceringsstatistik). Bibliometridelen i forskningsutvärderingen ARC13 blev en viktig 
del i projektet, vilket involverade fler personer i ett omfattande arbete med granskning, 
bibliometri och systemutveckling. Kärnan i verksamheten och projektet i egentlig mening har 
annars bestått av dialogmöten och workshops med forskningsmiljöerna om publiceringsfrågor. 

Projektets erfarenheter pekar på att betydande utvecklingsmöjligheter föreligger när det gäller 
strategisk förvaltning av lärosätets forskningspublicistiska tillgångar i den framväxande globala 
”publikationsekonomin”. För att säkerställa dessa utvecklingsmöjligheter har rekommendationer 
tagits fram inom vart och ett av de tre temaområdena, vilka kan ge riktlinjer för vidare forskarstöd 
i publiceringsfrågor vid Högskolebiblioteket. 

NYCKELORD: bibliometri, DiVA, forskarstöd, open access, vetenskaplig publicering 
 

3. Projektpresentation 
De förändringar vi ser på publiceringsområdet handlar dels om att nya former av publicering 
håller på att få genomslag och dels om att högskolan ställs inför ökande krav på kvalitets-
redovisning och uppföljning utifrån publicerade vetenskapliga resultat. Samtidigt ställer allt fler 
av de stora forskningsfinansiärerna numera krav på open access-publicering, d. v. s. att den 
vetenskapliga litteraturen görs fritt tillgänglig i digital form på Internet för alla att läsa, ladda ned, 
kopiera och använda. 
 
Som en ingång till vad Publiceringsprojektet handlat om kan vi ta vår utgångspunkt i en devis 
som användes i projektets planeringsstadie: ”Synlig forskning – synlig kvalitet”. Nyckelordet här 
är synlighet, hur vi genom att främja en ökad strategisk medvetenhet om publiceringsfrågor kan 
bidra till att säkerställa att högskolans forskning och akademiska kvalitet syns och tillgängliggörs 
på bästa sätt. 
 
Syftet har varit att i öppen dialog med forskningsmiljöerna bidra till ökad konkurrenskraft genom 
att verka för att synliggöra och stödja högskolans vetenskapliga publicering i ett läge då vi står 
inför stora och genomgripande förändringar på området. 
 
De tre temaområden som mot bakgrund av detta valdes ut som mest prioriterade för att verka för 
synligare forskning var strategisk publicering, open access och bibliometri (analyser av 
publiceringsstatistik). Projektets kärna har varit information, kommunikation och dialog kring 
dessa. 
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3.1. Bibliotekets förändrade uppdrag 
Initiativet till projektet byggde på en insikt om bibliotekets delvis förändrade uppdrag, vilket även 
går i linje med högskolans pågående profileringsprocess med sikte på ett mer forskningsfokuserat 
och innovationsdrivande lärosäte. Ett ökat fokus på forskning måste med nödvändighet innebära 
en långsiktig satsning på kompetens i publiceringsfrågor. Genom faktisk publicering av veten-
skapliga resultat kan såväl innovationer som forskningens kvalitet påvisas, kommuniceras och 
spridas. Till skillnad från en stor del av bibliotekets övriga verksamhet har projektets primära 
målgrupp alltså inte varit studenter utan forskare. 
 
Idén med projektet har varit att inrikta bibliotekets service mot forskare genom att proaktivt 
inventera, identifiera och bemöta konkreta behov. En del av inspirationen till detta angreppssätt 
kommer från bibliotekets temadagar om uppsatsskrivning. Båda koncepten går bortom synen på 
biblioteket som enbart en fysisk plats och syftar till att på ett mer uppsökande sätt ge högskole-
övergripande stöd i de generiska (icke ämnesspecifika) informationskompetensprocesserna i 
lärosätets kärnverksamheter – det ena inom utbildning och det andra inom forskning. En viktig 
del av detta är kontaktskapandet – att lyssna in sig på sin målgrupp och vara tydlig med att 
verksamheten måste genomföras i samverkan med dem. 
 

4. Genomförande 
Följande avsnitt tar upp hur projektet utvecklades över tid – från inledning och bibliometriarbete 
till dialogmöten och workshops med forskare. 
 

4.1. Projektets inledning 
Projektet var inledningsvis tänkt att börja med en förstudie innebärande: 
 

• att genomföra en kartläggning och genomlysning av högskolans publicering idag 
• probleminventering kring publiceringsfrågor 
• omvärldsanalys och kartläggning av modeller (best practice) vid andra lärosäten 
• att utforma en fördjupad projektbeskrivning 
• att förankra projektet inom högskolan 

 
Den första och på många sätt också den viktigaste punkten – kartläggningen av högskolans 
hittillsvarande publiceringsmönster – var tänkt att genomföras för att kunna användas som ett 
underlag för probleminventering och vidare diskussioner om publiceringsstrategier ute i 
forskningsmiljöerna. Redan i ett tidigt skede stod det klart att denna del av projektet i praktiken 
sammanföll med den verksamhet som bedrevs av Högskolebibliotekets arbetsgrupp för biblio-
metri inom ramen för forskningsutvärderingen ARC13. Under perioden september 2012 till 
mars 2013 prioriterades därför arbetet med kvalitetsgranskning av poster i högskolans 
publiceringsdatabas DiVA för att möjliggöra bibliometriska analyser. 
 
Bibliometriarbetet kom att bli bestämmande för hur projektet tog form, beskrevs och förankrades 
inom högskolan. En konsekvens av att kvalitetsarbetet i DiVA och den bibliometriska studien tog 
så pass mycket tid i anspråk var att någon tydlig gräns mellan förstudie och egentligt projekt i 
praktiken suddades ut. 
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Vad gäller projektets omvärldsbevakning om utvecklingen på området för vetenskaplig 
publicering så har denna löpande kommunicerats såväl på Högskolebibliotekets publiceringsblogg 
som i muntlig form vid olika informationstillfällen. Benchmarking av hur andra akademiska 
bibliotek arbetar med forsknings- och publiceringsfrågor har gjorts via ett flertal nätverk samt på 
diverse olika branschmöten och konferenser (se tabell 1). Mer regelbundna kontakter har 
upparbetats med kollegor inriktade på publiceringsfrågor vid Mittuniversitet och Högskolan i 
Skövde. 
 
Verksamhetens olika delar – kartläggning, probleminventering, omvärldsanalys/benchmarking, 
fördjupad projektbeskrivning och förankring på högskolan – har sammanfattningsvis inte 
begränsats till någon förstudie, utan har snarare successivt tagit form och finslipats under hela 
projekttiden och utgör underlag för denna rapports slutsatser och rekommendationer. 
 

Datum Benämning & plats Arrangör  Beskrivning 
2012-09-10 ARC13-möte, Sundsvall Mittuniversitetets (MiUN:s) 

arbetsgrupp för bibliometri inom 
ARC13 

Möte om bibliometrin för ARC13 

2012-09-26 ChALS 2012, Göteborg Chalmers bibliotek Biblioteksseminarium om datavisualisering och grafisk 
presentation 

2012-10-24 Open Access – vad är det?, 
Stockholm 

Kungliga biblioteket (KB) Introduktionsdag om open access 

2012-11-19 Bibliometriutbildning – 
ARC13, Skövde 

Högskolan i Skövdes (HiS') 
arbetsgrupp för bibliometri inom 
ARC13 

Utbildningsdag om bibliometri i 
forskningsutvärderingar 

2013-02-08 Perspektiv på 
forskningsfinansiering, 
Halmstad  

Högskolan i Halmstads 
forskningsstöd vid ESS 

Programdag om forskningsfinansiering – Nationellt 
och EU:s kommande Horisont 2020 

2013-03-07 SwePub-workshop, 
Stockholm 

Enheten för publiceringens 
infrastruktur vid KTH:s bibliotek 

Workshop om praxis för registrering i lokala 
publikationsdatabaser  

2013-03-20 Informationsmöte om 
bibliometriska tjänster, 
Halmstad 

Högskolebiblioteket i Halmstad Informationsmöte med representanter från 
bibliometrienheten vid Universitetet i Leiden  

2013-04-
17/18 

Mötesplats Open Access 
2013, Göteborg 

Arbetsgrupp med representanter 
från biblioteken vid Chalmers & GU 
samt KB:s program 
OpenAccess.se 

Informations- och diskussionsdagar om öppna arkiv 
och open access-publicering 

2013-08-26 Studiebesök på Bibliotek 
och läranderesurser (BLR), 
Borås 

Högskolebiblioteket i Halmstad Studiebesök och möte med representanter från 
funktionen Digitala tjänster 

2013-09-12 SwePub-workshop, 
Stockholm 

KB:s projekt Vidareutveckling av 
SwePub 

Workshop kring vidareutveckling av SwePub för att 
möjliggöra bibliometriska analyser 

2013-09-25 ARC13-möte, Halmstad Högskolebiblioteket i Halmstad Uppföljningsmöte för arbetsgrupperna inom ARC13 
2013-09-30 Videokonferens om 

forskningsutvärderingar, 
Halmstad 

Bibliometrigruppen inom 
Mälardalens högskolas 
forskningsutvärdering MER14 

Utbyte mellan arbetsgrupperna för bibliometri inom 
ARC13 och MER14 

 
Tabell 1. Deltagande på kurser och informationsmöten 
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4.2. Bibliometriarbete 
Bibliometriarbetet inom ARC13 blev som sagt en del av projektet, vilket innebar att 
kvalitetsgranskningen i DiVA hamnade i fokus. Inför utvärderingen höjdes kvalitetskraven på 
posterna. Förutom att beläggas bibliografiskt behövde de nu även standardiseras så att 
automatiska datauttag för bibliometrin blev möjliga. Att arbetet med denna kvalitetssäkring eller 
”städning” av grunddata vanligen är den största och mest tidskrävande uppgiften i en 
bibliometrisk studie stod klart när vi tog del av erfarenheter från tidigare utvärderingar på andra 
lärosäten. Redan i mitten av september 2012 tog vi därför beslutet att med en specialtillsatt 
granskningsgrupp göra en särskilt prioriterad insats för detta. 
 
För de forskare som ville ha hjälp med DiVA-registreringen erbjöd vi workshops på biblioteket. 
Även en uppdaterad minimanual/folder (se bilaga 2) togs fram, vilken distribuerats vid personliga 
möten med forskare. Granskningsprocessen lade en stabil grund för det bibliometriska underlaget 
till ARC13 i form av en rapport till respektive forskningsmiljö som sedan presenterades muntligt. 
Miljöerna erbjöds även stöd i sina självvärderingar av detta underlag. 
 
Bibliometriarbetet har sammanfattningsvis bestått av: 
 

• att i nära samarbete med kollegor i motsvarande grupper på Mittuniversitetet och 
Högskolan i Skövde ta fram utvärderingens bibliometriska indikatorer. 

• att standardisera och kvalitetssäkra bibliografiska grunddata för de 2 570 DiVA-posterna i 
utvärderingen. 

• att sammanställa engelskspråkiga bibliometriska rapporter med publicerings-, citerings- 
och samverkansstatistik 2005–2012 för de i studien ingående åtta utvärderingsenheterna 
samt för högskolan som helhet. 

• att presentera och föra en dialog om det bibliometriska underlaget i respektive forsknings-
miljö samt vara behjälpliga med kompletterande stöd till utvärderingsenheternas 
självvärderingar.  
 

4.3. Dialogmöten och workshops 
Som en uppföljning på ARC13-processen började vi att utarbeta ett koncept för skräddarsydda 
dialogmöten med forskningsmiljöerna om att synliggöra forskning – vilket fungerade som en 
samlingsbeteckning för projektets tre temaområden. Det vi tog upp under dessa informations-
tillfällen var huvudsakligen 1.) en sammanfattning av vad som framkommit i den bibliometriska 
studien, 2.) open access som publiceringsmodell, inklusive hur man parallellpublicerar i DiVA, 
samt 3.) ett resonemang kring publiceringsstrategier bestående av dessa delar: 
 

• Val av publikationstyp & -kanal 
• Utformning av affiliering och namnform inkl. författar-ID 
• Samförfattande 
• Ompaketering (att t. ex. återanvända material från en muntlig presentation till en artikel) 
• Språk (engelska för större internationellt genomslag) 
• Sökbarhet på webben (att t. ex. lägga på nyckelord och välskrivna abstracts) 
• Nätverkssajter och sociala medier 
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Vid workshop-tillfällena fick deltagarna dessutom själva möjlighet att prova olika verktyg för val 
av tidskrift att publicera i utifrån kriterier såsom vetenskaplig granskning, open access, impact-
faktor och ranking på Norska listan1. 
 

5. Resultat 
Följande avsnitt sammanfattar vilka aktiviteter som genomfördes och reaktionerna på dessa. 
 

5.1. Aktiviteter 
Projektet har sammanfattningsvis resulterat i följande leveranser: 
 

1. Kvalitetsgranskning av poster i DiVA för införda publikationer 2005–2012 i syfte att 
möjliggöra bibliometriska uttag. 

2. Bemanning av DiVA Helpdesk för stöd till forskare i registrerings- och publiceringsfrågor 
samt framtagande av informationsmaterial. 

3. Sammanställning av bibliometriska data i bl. a. rapportform till ARC13. 
4. Presentationer av bibliometriskt underlag för forskningsmiljöerna med genomlysning och 

erbjudande om stöd till självvärderingar.* 
5. Kontinuerlig omvärldsbevakning av vetenskaplig publicering och det framväxande 

ekosystemet för forskningsinformation (se figur 1), vilken har kommunicerats bland 
annat genom Högskolebibliotekets publiceringsblogg. 

6. Påbörjat utvecklandet av ett integrerat system för hantering, analys och presentation av 
publicerings-, person-, projekt- och finansieringsdata (se figur 2). 

7. Skräddarsydda workshops och dialogmöten med majoriteten av forskningsmiljöerna om 
publiceringsstrategier och om att synliggöra forskning.* 

8. En särskild temaavdelning i biblioteket med litteratur om vetenskaplig publicering och 
kommunikation. 

9. Uppbyggnad av och aktivt deltagande i ett flertal nätverk för samverkan med andra 
lärosäten kring bibliometri, forskarstöd och vetenskaplig publicering. 

10. Utformning av bibliometriska profiler till ARC13-slutrapporten. 
11. En workshop tillsammans med ESS om forskningsinformationssystem för 

ledningsrepresentanter från forskningsmiljöer och administration.* 
 
* Se tabell 2 för en sammanställning av samtliga informationstillfällen. 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ 
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Figur 1. Det svenska ekosystemet för forskningsinformation – målbild. Bildkälla: Torulf Lind (torulf.lind@vr.se), 
Vetenskapsrådet 2013-12-05 
 
     
 

 
Figur 2. Lokalt system för forskningsinformation med kopplingar till nationell nivå 
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Datum Målgrupp Typ av möte Antal deltagare 
2012-11-08 Biblioteksrådet Ordinarie sammanträde 5 
2013-01-31 Fakultetsnämnden Ordinarie sammanträde 10 
2013-02-06 Biblioteksrådet Ordinarie sammanträde 7 
2013-04-16 CIEL Bibliometripresentation (1 av 2) 6 
2013-04-22 EIS Bibliometripresentation 6 
2013-04-23 CVHI Bibliometripresentation 1 
2013-04-23 CIEL Bibliometripresentation (2 av 2) 6 
2013-04-24 KK Bibliometripresentation 2 
2013-04-24 CESAM Bibliometripresentation 11 
2013-04-30 MTEK Bibliometripresentation 3 
2013-05-07 FULL Bibliometripresentation 6 
2013-05-08 BLESS Bibliometripresentation 4 
2013-05-08 Biblioteksrådet Ordinarie sammanträde 6 
2013-09-17 KK Dialogmöte om publiceringsfrågor 6 
2013-09-18 BLESS Dialogmöte om publiceringsfrågor 4 
2013-09-24 FULL Dialogmöte om publiceringsfrågor 7 
2013-10-01 CESAM Workshop om publiceringsfrågor 5 
2013-10-11 MTEK Dialogmöte om publiceringsfrågor 5 
2013-11-27 CVHI Workshop om publiceringsfrågor 13 
2013-12-05 Ledn.repr. för forskn.miljöer & adm. Workshop om forskningsinformationssystem 22 
Sammanlagt 

antal deltagare 
  135 

 
Tabell 2. Sammanställning av informationstillfällen 
	  

5.2. Reaktioner 
Här sammanfattas de reaktioner och svar vi fått i bibliotekets användarundersökning, vid 
dialogmöten och workshops samt på de utvärderingsfrågor som i projektets slutfas skickades ut 
till dem som deltagit vid våra informationstillfällen. 
 

5.2.1. Användarundersökning 
I bibliotekets personalenkät som genomfördes i slutet av VT-13 fanns under rubriken 
”Vetenskaplig kommunikation och forskarstöd” en fråga gällande önskemål om på vilka områden 
man vill se att biblioteket utökar sina tjänster. Svar inkom från sammanlagt 87 respondenter (se 
figur 3). Här fick vi tidigt tydliga indikationer på en efterfrågan av stöd i publiceringsfrågor. 
 



	   11	  

 
Figur 3. Enkätsvar. Värdena anger antalet respondenter av totalt 87 som önskar ett utökat stöd från biblioteket inom 
nämnda tjänster. 
 

5.2.2. Dialogmöten och workshops 
Här sammanfattas de reaktioner vi fått vid de dialogmöten och workshops vi haft med forsknings-
miljöerna, uppdelat på projektets tre temaområden. 
 
Open access 
För de forskare som har medverkat vid våra informationstillfällen är OA-publicering i flera fall 
någonting relativt oprövat. Många har en viss skepsis till att själva publicera OA, framförallt 
gällande vilka kostnader det kan innebära och dels hur peer review-processen fungerar. Det har 
också uppkommit en hel del frågor kring vilken impact-faktor OA-tidskrifter har och om de kan 
jämställas med traditionella tidskrifter. En hos forskarna vanlig uppfattning är att det är angeläget 
att komma åt information och att det är ett stort hinder att inte ha tillgång till det material man 
behöver. Även om OA-publicering anses relevant är det vanligt att man inte vill prioritera denna 
på bekostnad av impact-faktor. I en miljö såg man positivt på idén med att publicera OA men att 
det då måste vara tidskrifter med hög impact. En forskare nämnde under ett dialogmöte att han 
aktivt hade valt att publicera sin forskning OA av den anledningen att han ville snabba på 
publiceringsprocessen. 
 
Generellt bland de forskare som deltog vid informationstillfällena kom det upp en hel del frågor 
kring upphovsrätt när det gäller parallellpublicering av fulltexter i DiVA. Frågan om vad man får 
ladda upp i DiVA har varit mycket vanligt förekommande. Flera forskare har laddat upp 
fulltextdokument i DiVA utan att vara medvetna om förlagets regler kring parallellpublicering. 
De flesta forskare är osäkra på vilka upphovsrättsregler som gäller vid parallellpublicering och 
önskar stöd i frågor kring detta. Även vägledning när det gäller att undvika vilka OA-förlag som 
har tveksamma affärsmetoder har efterfrågats. 
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Bibliometri 
Under informationstillfällena har det framkommit att forskarna nu uppfattar att impact-faktor 
blivit väldigt viktigt i och med att de externa granskarna i ARC13-utvärderingen särskilt betonat 
detta i sina rekommendationer. Det finns dock en medvetenhet om att även andra kriterier, så 
som vikten av att nå rätt målgrupp inom sitt ämne, kan vara avgörande vid val av tidskrift att 
publicera sig i. Flera frågor kring just impact-faktor har kommit upp där det främst handlat om 
hur man räknar ut den och vad den innebär. Alla har funnit ett intresse i att själva kunna ta reda 
på hur hög impact-faktor en viss tidskrift har. 
 
Bland humanister och samhällsvetare finns det en viss oro kring att deras tradition att publicera i 
böcker inte värderas lika mycket som att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Citeringar i 
böcker fångas inte upp av utvärderingsinstrumenten. Det har framförallt inom humaniora funnits 
en viss tveksamhet över varför databasen Web of Science (WoS) med dess begränsade täckning  
användes i ARC13-utvärderingen. Även Norska listan har utsatts för kritik där många frågor om 
hur den fungerar har kommit upp, till exempel hur man bedömer och poängsätter olika typer av 
publikationer. 
 
Vid flera informationstillfällen har det funnits önskemål om att kunna titta på hur respektive 
forskningsmiljö står i förhållande till andra lärosäten inom samma forskningsområde istället för 
till andra miljöer på högskolan. Det har också funnits ett intresse för att titta på statistik utifrån 
olika perspektiv och då även vid andra tillfällen än vid större utvärderingar. 
 
Strategisk publicering 
I de flesta forskningsmiljöer finns det ett klart intresse att tänka mer strategiskt vid publicering av 
forskningsresultat och under informationstillfällena har det ställts många frågor om hur man ska 
gå tillväga. I flera fall har forskarna kommit med reflektioner kring detta som en direkt följd av att 
vi presenterat vårt underlag. Det finns dock vissa som har svårt att se på vilket sätt de kan 
förändra sin publiceringskultur, men samtidigt finns det också en vilja att förändra sina mönster 
där de ser att biblioteket skulle kunna vara till stor hjälp. 
 
Det är bara i en av de miljöer vi träffat där forskarna har gett tydligt uttryck för ansatser till en 
samlad strategi sedan innan, vilken de nu vill aktualisera. Här fanns en stor efterfrågan på färdiga 
listor över högt rankade tidskrifter inom forskningsområdet, men också ett intresse av att själva ta 
fram sådana. 
 
Enstaka frågor har även ställts kring sådant som val av namnform, samförfattande och villkoren 
för ompaketering av publikationer (som till exempel att omvandla ett konferensbidrag till en 
artikel eller att publicera svenskt material även på engelska). 
 
Övrigt 
Vi har fått en hel del frågor som berör registrering i DiVA, främst hur man registrerar, vilka fält 
som behöver fyllas i, men också varför biblioteket granskar den data som lagts in och vad det då 
är man tittar på. Flera har även betonat hur tidskrävande DiVA-registrering är och har efterfrågat 
regelbunden hjälp med detta. Att det saknas tid är något som forskarna ofta återkommer till även 
när det gäller publiceringsstrategier i allmänhet, såsom att sätta sig in i olika verktyg och databaser 
vid val av tidskrift. 
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De flesta av forskarna kände inte sedan tidigare till det internationella forskar-id:t ORCID (Open 
Researcher and Contributor ID) och den respons vi fått kring detta har generellt varit positiv. Att 
högskolan borde tilldela varje forskare ett ORCID, istället för att de själva ska behöva registrera 
ett, är en synpunkt som vi fått från ett par av miljöerna. Flera av forskarna har även registrerat ett 
ORCID under informationsträffarna. 
 

5.2.3. Utvärdering 
I samband med våra dialogmöten och workshops har vi fått mycket god respons från deltagarna. 
För att få en mer specifik bild av hur dessa möten har upplevts skickade vi ut några enklare 
utvärderingsfrågor (se bilaga 2) via e-post till dem som medverkat. Svaren på dessa har varit 
förhållandevis få men positiva och flera har uttryckt att de skulle vilja se ett fortsatt forskarstöd i 
publiceringsfrågor där ytterligare och mer regelbundna informationstillfällen har efterfrågats. I 
vissa fall hade man önskat se ett tydligare analysstöd under självvärderingen inom ARC13 för att 
bättre kunna hävda sina styrkeområden gentemot de internationella granskarna. I andra fall 
ansågs det vara positivt att informationen kom som en uppföljning på utvärderingen då miljön, i 
och med denna, fått en annan bild av värdet med publiceringsstrategier. 
 

5.3. Måluppfyllelse 
Projektets mål att verka för att synliggöra och stärka högskolans vetenskapliga publicering för att 
säkerställa forskningens genomslag i akademi och samhälle har framförallt uppfyllts genom 
kvalitetshöjande insatser när det gäller agendasättande genomlysning, dialog och forskarkontakter 
samt framtagande av en modell för forskarstöd i publiceringsfrågor. 
 

• AGENDASÄTTANDE GENOMLYSNING. I och med den bibliometriska studien som projektet 
möjliggjorde inom ARC13 har alla högskolans nu aktiva forskares publicerings-, citerings- 
och samproduktionsmönster synliggjorts som ett underlag för utvärdering och framtida 
strategier. Under det senaste året har det även skett en markant ökning när det gäller 
registrering i DiVA (se figur 4) vilket är en tydlig indikation på att publiceringsfrågor har 
förts upp på agendan. 

 
• DIALOG & FORSKARKONTAKTER. Kontakter med forskare har upparbetats och etablerats 

med en efterfrågan på fortsatt dialog och samarbete kring strategiska förhållningssätt när 
det gäller att synliggöra och få genomslag för sin forskning. 

 
• MODELL FÖR FORSKARSTÖD. Utifrån projektets erfarenheter, nätverkande och aktiva 

omvärldsbevakning har en modell för forskarstöd i publiceringsfrågor tagits fram (se figur 
5). 
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Figur 4. Antal nyregistreringar av forskningspublikationer i HH:s DiVA2 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 5. Översiktsmodell för forskarstöd i publiceringsprocessen 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Observera att 2013 års resultat täcker in januari till och med november. I december förväntas ytterligare 
registreringar tillkomma i samband med högskolans årsredovisning. Värdena till och med juli 2009 gäller högskolans 
tidigare publikationsdatabas HUSA. 
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6. Reflektioner & slutsatser 
Vi har under våra möten med forskare märkt att det finns ett stort intresse och en ökad 
medvetenhet än tidigare om betydelsen av strategiska publiceringsfrågor. Genom den aktiva 
omvärldsbevakning som bedrivits under projektets gång har också en betydligt mer fullständig 
och sammanhängande helhetsbild utkristalliserats av de föränderliga villkor som gäller för 
vetenskaplig publicering idag. Något som blivit allt viktigare inom forskningssamhället är att 
kunna navigera och positionera sig i globala kommunikationsnätverk. En medveten strategi för 
att synliggöra och sprida vetenskapliga resultat är en avgörande faktor för om forskningen ska få 
genomslag. 
 
Som ett resultat av arbetet med projektets tre temaområden har vi därför sett ett tydligt behov av 
att etablera ett fortsatt forskarstöd. När publicerade forskningsresultat blir alltmer sammanvävda 
med ekonomi i det framväxande ekosystemet för forskningsinformation (se figur 1) blir det 
därmed också allt viktigare med kunskap om hur man på bästa sätt förvaltar sina tillgångar i en 
global publikationsekonomi3. Utifrån detta perspektiv har en översiktsmodell för forskarstöd i 
publiceringsprocessen tagits fram (se figur 5). Modellen utgör på samma gång också en sorts 
sammanfattning och generalisering av de erfarenheter som dragits under projektets olika faser. 
Synliggörandet av forskning genom de tre temaområdena bibliometri, open access och strategisk 
publicering sätts här in i ett vidare sammanhang. 
 

6.1. Om forskarstöd i publiceringsprocessen 
Här beskriver och kommenterar vi några huvuddrag i den framtagna modellen för forskarstöd i 
publiceringsprocessen.  
 

6.1.1. Registrering & publicering i DiVA 
Högskolebiblioteket har sedan länge ett etablerat stöd när det gäller frågor om registrering och 
publicering i DiVA. Genom e-post och telefon kan forskare kontakta DiVA Helpdesk med sina 
frågor och få personlig service. Vad som skulle kunna utvecklas i det här ledet är dels den 
pedagogiska uppgiften att få fler forskare att registrera mer rätt och komplett och dels att 
proaktivt kontakta författarna med exempelvis uppmaningar om att lägga in nyckelord och 
välskrivna abstracts för bättre sökbarhet samt dokument i fulltext om möjligt. Behovet av att nå 
ut bättre om den fulla betydelsen av såväl registrering som publicering i DiVA bedömer vi som 
stort. Kunskap om varför biblioteket granskar de publikationsuppgifter de har lagt in i DiVA är 
också ofta bristfällig. Basala kunskaper om registreringsförfarandet (så som vikten av att uppge 
lokalt användar-id och vad detta id är) kan dessutom saknas. Förbättringar vid registreringen 
innebär arbetsbesparing i granskningsledet, vilket skulle kunna få ytterligare effekt när antalet 
registreringar per forskare nu ökar (se figur 4). 
 

6.1.2. Granskning & kvalitetssäkring i DiVA 
Den bibliografiska granskningen av DiVA-poster har även tidigare varit ett stort och löpande 
arbete för biblioteket, men uppgiften har på kort tid inte bara blivit mer omfattande utan också 
mer kvalificerad när det nu och framöver skall vara möjligt att utifrån publikationsdata göra uttag 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Kronman, U. (2013). Managing your assets in the publication economy. Confero: Essays on Education Philosophy 
and Politics, 1(1), 91–128. URL: dx.doi.org/10.3384/confero13v1130117	  
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för bibliometriska analyser. Den pågående utvecklingen mot nationell standardisering i DiVA och 
SwePub kommer med all sannolikhet att ställa fortsatta och ytterligare krav på hög datakvalitet 
och därmed också ständigt uppdaterad specialkompetens när det gäller bibliografisk kontroll. För 
ett mindre lärosäte som Högskolan i Halmstad är, när det gäller vissa aspekter, kvaliteten på 
DiVA-data dessutom relativt sett viktigare än för många större lärosäten, eftersom dessa helt 
kunnat basera sin samverkansstatistik på data från Web of Science. Vår lärosätesutvärdering var 
däremot den hittills första i Sverige som explicit kunde inkludera samproduktion med offentliga 
och privata aktörer just utifrån kvalitetsgranskad data från adressfälten i DiVA. 
 

6.1.3. Analysstöd & publiceringsstrategier 
Den kvalitetsgranskade publikationsdatan från DiVA kan användas i bibliometriska 
utvärderingar, mätningar och jämförelser med relevanta jämförelsegrupper för att ge incitament 
till ökad publicering samt ligga till grund för revidering av publiceringsstrategier. Här skulle 
biblioteket kunna bidra med dels analysstöd och dels stöd till utformning och implementering av 
publiceringsstrategier. För att den generiska informationskompetens som publiceringsstrategier 
handlar om ska få en så stabil plattform som möjligt bör den på sikt integreras med högskolans 
forskarutbildningar. 
 

7. Rekommendationer 
I bibliotekets fortsatta forskarstöd i publiceringsfrågor rekommenderas att följande frågor 
prioriteras inom vart och ett av projektets temaområden. 
 
Bibliometri  

• Fortsatt hög kvalitet på publikationsdata i DiVA för synlighet och möjligheten att 
genomföra analyser för strategiska beslut såväl lokalt som nationellt. 

 
• Förvaltning och utveckling av verktyg och databaser som möjliggör och underlättar 

kommande forsknings- och samproduktionsutvärderingar, mätningar och jämförelser. 
 
• Att verka för att högskolans forskare registrerar sig i ORCID. 
 
• Kompetens och omvärldsbevakning kring bibliometrisk analys och ranking. 

 
Open access 

• Att kunskap och insikter i samband med förändrande publiceringskrav på open access-
publicering och de upphovsrättsliga frågor som är knutna till detta finns på högskolan. 

 
• Att utvecklad och välrenommerad egen publicering uppnås via Halmstad University 

Press. 
 
Strategisk publicering 

• Kontinuerlig omvärldsbevakning kring utvecklingen av forskningsinformationssystem och 
vetenskaplig publicering för att kunna agera proaktivt inom området. 
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• Hög strategisk medvetenhet och förståelse för vetenskaplig publicering i forsknings-
miljöerna för att skapa rätt förutsättningar för forskningens genomslag. 

 
• Implementering av informationskompetens om strategisk publicering i högskolans 

forskarutbildningar för att göra doktorander väl förtrogna med de villkor som gäller för 
vetenskaplig publicering. 

 
• Att en utarbetad policy och riktlinjer finns angående vetenskaplig publicering. 

 
Ett rekommenderat övergripande förhållningssätt i det vidare arbetet med forskarstöd i 
publiceringsfrågor är att kontinuerligt kartlägga forskares behov för att ständigt kunna förbättra 
såväl utformningen som realiserandet av forskarnära tjänster, verktyg och kompetensstöd. 
 



	  

	  

Bilaga 1. DiVA-folder 

 



	  

	  

Bilaga 2. Utvärderingsfrågor 
 

1. Hur upplevde du presentationen av ARC13-bibliometrin och erbjudandet om stöd i 
självvärderingen? 
 

2. Hur upplevde du dialogmötet/workshopen om publiceringsstrategier och om att 
synliggöra forskning? 

 
3. Är det något som du har saknat vid dessa tillfällen? 

 
4. Har dialogen om publiceringsfrågor lett till några förändringar, t. ex. i form av aktiviteter, 

förhållningssätt eller beslut? 
 

5. Vilken betydelse bedömer du att det skulle ha för dig och dina forskarkollegor om 
Högskolebiblioteket etablerade ett fortsatt och kontinuerligt forskarstöd i publicerings-
frågor? 


