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Fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag 

baserat på vetenskaplig publicering  
 

Fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag ska vid Högskolan i Skövde 

(Högskolan) baseras på poäng som tilldelas institutionerna utifrån publikationernas 

typ och nivå på publiceringskanal. Modellen beskrivs i text och tabell nedan. 

Vetenskaplig publicering inom samtliga områden där Högskolan bedriver forskning 

omfattas av modellen, förutom det konstnärliga området. En särskild modell för 

klassificering av vetenskaplig produktion inom det konstnärliga området kommer att 

utarbetas. Denna modell fastställs av rektor i separat beslut.  

 

Bakgrund till införandet av modellen ges i rapporten Kvalitetskriterier för veten-

skaplig publicering vid Högskolan i Skövde (dnr HS 2014/389). Rapporten har 

utformats av en arbetsgrupp som utsetts av fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde. 

 

Publiceringskanaler 

Vetenskapliga publiceringskanaler kan vara a) tidskrift, serie eller webbplats med ISSN 

eller b) utgivare (oftast förlag) av publikationer med ISBN.  

 

Godkända publiceringskanaler 

Samtliga nordiska listor över godkända publiceringskanaler (den norska1, den danska2 

och den finska3) används tills vidare som grund för att avgöra huruvida en 

publiceringskanal bedöms som tillräckligt vetenskaplig för att ingå i beräknings-

underlag för forskningsanslag. Om kanal där en specifik publikation publiceras 

återfinns i någon av de nordiska listorna på minst nivå 1 ska den räknas in vid 

fördelning av anslag.  

 

Publikationstyper 

Godkända publikationstyper är bok (ej redaktörskap och ej doktorsavhandling), kapitel 

i bok, tidskriftsartikel, forskningsöversikt samt publicerade konferensbidrag (ej 

abstracts eller posters). Konferensbidrag och kapitel i bok räknas på samma sätt som 

tidskriftsartiklar om de är publicerade i godkänd ISSN-kanal och som kapitel i bok om 

de är publicerade i godkänd ISBN-kanal. För publikationskanal med både ISSN och 

ISBN är det därför viktigt att båda anges vid registrering i DiVA.  

 

  

                                                      
1 http://www.uhr.no/documents/Vekt_p__forskning__sluttrapport.pdf 
2
 http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-

forskningsindikator/autoritetslister  
3
 http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang=en 

http://www.uhr.no/documents/Vekt_p__forskning__sluttrapport.pdf
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/autoritetslister
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/autoritetslister
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Nivå på publiceringskanaler 

De godkända publiceringskanalerna delas in i två nivåer där nivå två innehåller de 

kanaler som räknas som de mest ledande och prestigefyllda inom fältet.  

 

Nivåinplacering av godkända publiceringskanaler sker enligt följande modell: 

 En publiceringskanal placeras på nivå två om den är placerad på nivå två eller 

tre i någon den i någon av de nordiska listorna. 

 Annars placeras publiceringskanalen på nivå 1, förutsatt att kanalen är en 

godkänd publiceringskanal på nivå 1 i någon av de nordiska listorna.   

 I tveksamma fall avgör fakultetsnämnden. 

 

Tilldelning av poäng 

Nedanstående modell används för att tilldela poäng till en specifik publikation. 
Poängen används vid fördelning av forskningsanslag.  
 

Typ av publikation Antal poäng för 

publiceringskanal, 

nivå ett  

Antal poäng för 

publiceringskanal, nivå 

två 

Artikel i tidskrift eller serie 

(ISSN) 

1 3 

Kapitel i bok (ISBN) 0,7 1,4 

Bok (ISBN) 5 8 

 

 

Institutionsöverskridande samförfattarskap 

Om en publikation samförfattas av personer som tillhör olika institutioner vid 

Högskolan i Skövde tilldelas varje institution poäng utifrån hur stor andel dess 

författare utgör av det totala antalet författare som har sitt hemvist vid Högskolan i 

Skövde. För att kunna göra denna bedömning måste institutionstillhörighet för 

samtliga dessa författare anges. 

 

Om författarna önskar att fördelningen mellan institutionerna ska göras på annat sätt, 

ska den önskade fördelningen i sådana fall anges direkt vid registreringstillfället i fältet 

”Intern anm.” näst längst ner i posten i DiVA. Person som vill använda detta fält men 

inte ser det, ska kontakta e-publicering@his.se för att få ändrad behörighet. 

 

Registrering i DiVA 

Registrering i DiVA av publikationer görs av forskarna själva, i enlighet med Riktlinjer 

för registrering av forskningspublikationer och populärvetenskapliga publikationer i 

DiVA (dnr HS 2014/196). 

 

Registreringar i DiVA som underlag för beräkning av forskningsanslag 

För att en publikation ska kunna matchas mot de nordiska listorna, och därmed tas 

med vid beräkning av forskningsanslag, ska publikationen vara publikt tillgänglig via 

en ISBN- eller ISSN-kanal. Författarna ansvarar själva för att publiceringsår, samt 

mailto:e-publicering@his.se
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ISBN och/eller ISSN framgår av posten i DiVA. För tidskriftsartiklar gäller att poster 

med status ”published” eller ”e-pub ahead of print” i DiVA tas med i matchningen.  

 

Registrering i DiVA bör ske först då en publikation är publikt tillgänglig. I de fall 

författarna ändå väljer att registrera en publikation innan den är publikt tillgänglig och 

senare anger publiceringsår samt ISBN och/eller ISSN ansvarar författarna för att 

meddela biblioteket att en uppdatering av posten har skett.    

 

En publikation tilldelas poäng utifrån den nivå för publiceringskanal i någon av de 

nordiska listorna som gäller för det publiceringsår som är registrerat i DiVA när 

matchningen görs.  

 

Ikraftträdande 

Dessa riktlinjer träder ikraft 2015-12-15 och gäller för poster publicerade i DiVA från 

och med 2016-01-02 (kvartal 1 2016). Riktlinjerna ersätter tidigare modell för 

fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag baserat på vetenskaplig 

publicering (dnr HS 2013/9-21).  

 

Högskolebiblioteket, som ansvarar för sammanställningen av underlaget för 

fördelningen, kommer att utarbeta en detaljerad rutinbeskrivning för arbetet. 

 


