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Peter Linde, biblioteket BTH

Samförfattarskap BTH 2013-2016 visualiserat via täthet (density). Varje punkt på bilden har en färg
som beror på tätheten vid just den punkten. Färgerna växlar mellan rött och blått. Ju större antal
artiklar och ju högre vikt deras författare har desto rödare blir dess färg. I ett omvänt förhållande blir
färgen blåare.
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Inledning
I BTHs forsknings- och utbildningsstrategi för 2013-2016 uppsattes ett mål om att producera
120 artiklar som indexeras av Web of Science databasen årligen. Under rubriken ”Visionen”
står det att: ” Vi ar ett forskande lärosäte med "dual excellens". Forskningen sker i
samverkan med omgivningen och bidrar till att lösa samhällets utmaningar och att utveckla
Sveriges och Europas industriella ledarskap. Resultaten från forskningen publiceras i
högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter”.
och
”Vi bedriver utbildning och forskning där teknik och IT även integreras med andra discipliner
såsom ekonomi, design, häIsa och vård samt humaniora för att bidra till lösningar på
samhällets komplexa utmaningar. Verksamheterna innehåller tre tydliga perspektiv:
innovation, hållbarhet och in-real-life”.
Men går det då att veta vilka forskningsområden som fått genomslag och hur
forskningssamarbetet på BTH sett ut i praktiken och hur väl forskningen korsbefruktats under
den här perioden? Och vilka är de dominerande publikationskanalerna? Har målet 120 WoSindexerade artiklar nåtts? Med hjälp av en sk. samförfattarkarta kan man i alla fall få en
översikt och indikation av vilka forskningskluster som existerar på BTH och vilka personer
som är centrala i dessa nätverk och hur nätverken interagerar. Lägger man sedan pussel
med vilka tidskrifter som forskarna citerar och vilka nyckelord som dominerar i titlar och
abstrakt samt vilka organisationer utanför BTH som medförfattare är affilierade till så kan
man få ytterligare viktiga ledtrådar.
Jag med hjälp av data från ISI Web of Science mellan åren 2013-mars 2016 samt data från
vår egen publiceringsdatabas under samma tidsperiod, gjort visualiseringar av
samförfattande, nyckelord och citerade tidskrifter samt medförfattares affilieringar för att få
ledtrådar hur forskningssamarbete och -publiceringar ser ut den aktuella perioden.
Underlaget till figurerna är baserade på data från två litteraturreferenssökningar:
1. Sökning i BTHs DiVA databas gjord den 12e april 2016. Sökningen inkluderade alla
tidskriftsartiklar, konferensartiklar, reviewartiklar som var publicerade, peer-review granskade
och som hade minst en författare med BTH affiliering mellan åren 2013-2016. Totalt 761
poster.
2. Sökning i WoS den 12e april 2016. Sökningen inkluderar alla tidskriftsartiklar,
konferensartiklar och reviewartiklar mellan 2013-2016. Totalt 456 poster.
Som analysverktyg har jag använt VOSviewer utvecklat av Center for Science and
Technology Studies (CWTS) vid Leidens universitet.

2

Samförfattande

Figur 1. Baserad på sökning 1 med underlag från DiVA. Översikt av kluster.

Samförfattarkartan är fraktionerad, dvs. är man ensam författare får man vikten 1 men är
man 1 av 10 författare får man vikten 0,1. Författare måste ha producerat minst 3 artiklar
under perioden och måste ha minst en koppling till någon annan författare. Varje cirkel
representerar en forskare. Stora cirklar representerar forskare med många publikationer,
små cirklar forskare med få publikationer. Ju närmare cirklarna ligger ju mer samarbetar man
med artiklar.
Vi ser ett tjugotal kluster varav fyra större centrerade runt Hans-Jürgen Zepernick; Mats
Pettersson och Viet Thuy Vu; Trung Quang Duong samt Kai Petersen. Samarbete och
samförfattarskap indikeras med linjer mellan författare i klustren. Ju grovare linjer ju större
koppling.
I figurerna 2-6 nedan visas samarbete via samförfattande i större detalj med utgångspunkt
från bilden i figur 1.
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Figur 2.
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Figur 3.
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Figur 4.
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Figur 5.

7

Figur 6.
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Samciterade tidskrifter
För att ytterligare studera forskarnas samarbete och särskilt förstå vilka tidskrifter de väljer
att samarbete i har jag studerat vilka publikationer som oftast förekommer i referenslistorna
samt i vilken grad dessa samciteras. Jag har använt sökning 2 från WoS. Varje cirkel i
figuren representerar en tidskrift. Cirkelns storlek återspeglar antalet citeringar tidskriften har
erhållit. Ju närmare tidskrifterna ligger varandra ju närmare är deras relation baserat på
samcitering.
Figurerna baseras på ett urval poster framsökta i WoS. Det som analyseras är samcitering
baserat på enheten citerade källor. Varje tidskrift har mottagit minst 20 citeringar. 59
tidskrifter uppfyller det kravet.

Figur 7. De kluster som framträder är ett stort teknikkluster och två små medicinska. I
teknikklustret dominerar ”IEEE Transactions on Wireless Communication”, “Information and
Software Technology” och “Acoustical Physics”. I det ena medicinska klustret ”Journal of
Advanced Nursing”. Och i det andra klustret ”Journal of Clinical Periodontology” som enbart
innehåller ytterligare en tidskrift: ” Clinical Oral Implants Research”.

Figur 8
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Figur 9

Nyckelord
Att visualisera samförekomst av samtliga nyckelord (keywords) i poster från WoS (sökning
två) kan ge en indikation vilka termer som är mest förekommande och sålunda indikera vilka
metoder och forskningsområden som studeras. Minimum antal gånger ett nyckelord måste
förekommer är satt till fem. Denna begränsning resulterade i 82 nyckelord som visas i bilden
nedan. Varje cirkel representerar ett nyckelord. Cirkelns storlek indikerar antalet publikationer
som haft nyckelordet i nyckelordsfältet, titeln eller i abstrakt. Ju större antal ju större cirkel.
Termer som samförekommer ligger nära varandra. Färgerna indikerar kluster med
närliggande termer. Horisontell eller vertikal placering har ingen betydelse.
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Figur 10. Nyckelorden är grupperade i fem kluster. Det röda klustret består av termer inom

främst programvaruteknik. Det gula klustret innehåller termer som handlar om
produktutveckling och innovation. Det gröna klustret har teknikrelaterade termer som handlar
om mätning av systemkapacitet och nätverk. Det blå och lila klustret domineras av medicinoch hälsorelaterade termer och metoder. Viktiga termer som knyter samman klustren är
”Management”, ”Design”, ”Performance” ”Systems” och ”Innovation”. Här återfinner man
viktiga perspektiv som nämns i forsknings- och utbildningsstrategin för 2013-2016. Möjligtvis
kan man sakna ord som ”sustainability” eller liknande.
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Figur 11.
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Figur 12.
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Figur 13.

Samarbetspartners
”Forskningen sker i samverkan med omgivningen och bidrar till att lösa samhällets
utmaningar och att utveckla Sveriges och Europas industriella ledarskap” – Ja, vilka är då
våra omgivande partners som vi producerar forskning tillsammans med? Jag har använt
WoS-data från sökning 2, för att se vilka organisationer man på BTH samförfattar med. I den
här figuren har inte använts författarfraktionering. Minsta antalet dokument från en
organisation har satts till två. Av 306 organisationer har 101 mött detta krav. Varje cirkel
representerar en organisation. Cirkelns storlek indikerar antalet sampublikationer.
Förra gången jag gjorde en liknande studie av WoS-poster för att studera samförfattande
organisationer, mellan åren 2010-2012 visade sig de tätaste BTH-kontakterna i Sverige vara
gentemot Malmö högskola, Lunds universitet, högskolan i Kristianstad och Umeå universitet.
Utländska viktiga partner var New Mexico Inst Min & Technol. USA, Suranaree Univ Technol,
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Thailand, Univ Ulsan, SydKorea, Wiens universitet, University of Washington, USA, Moscow
MV Lomonosov State Universitet, Ryssland, Trinity College Dublin, Ireland, Universitetet i
York, England och Berns universitet.
De flesta av dessa samarbetspartners är aktuella också i denna undersökning. På den
svenska sidan har Chalmers, Göteborgs Universitet och Luleå tekniska universitet
tillkommit. Europeiska universitet dominerar samarbetet utanför norden och utomeuropeiska
samarbeten förekommer gentemot Australien, Kina och Vietnam.
Medförfattare från företag är sällsynta men företag som ABB, GKN Aeropspace och Sony
Mobile Communications finns representerade.

Figur 14.
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Figur 15.
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Figur 16.
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120 visionen
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Figur 17.

Visionen att producera 120 WoS-indexerade artiklar per år har inte uppnåtts under perioden
om man med det menar tidskriftsartiklar, vilket är det som regeringen baserar sina
beräkningar på för att fördela delar av forskningsbudgeten . Inkluderar man, å andra sidan,
även konferensartiklar i visonen når man med råge 120 WoS-indexerade artiklar varje år.
Begränsar man sig till tidskriftsartiklar har utveklingen de senare åren planat ut till strax
under 100 indexerade artiklar. Observera att, när statistiken gjordes, var antalet för år 2015
fortfarande instabilt och antagligen kommer att växa med några enstaka artiklar.
En knapp fördubbling av antalet WoS-artiklar från 2010 till 2015 indikerar dock att visionen
möjligtvis kan infrias under nästa forskningsstrategi-period.
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