Synliggör din forskning!
Luleå universitetsbibliotek

Använd ett unikt forskarnamn
Använd ett unikt forskarnamn för att inte bli förväxlad med andra forskare. Om du
har ett vanligt förekommande namn kan det vara en bra idé att lägga till mellannamnets initial och att göra det så snart som du börjar publicera. Du behöver
sedan vara konsekvent med ditt namn så att alla dina publikationer länkas till dig.
Det kan uppstå problem om du, till exempel, byter namn under karriären eller om
du har dubbla efternamn då ett av dessa kan komma att tas för förnamn.

Skaffa forskar-id

Varför denna guide?

Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom
akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare utvärderas och
granskas regelbundet. Exempelvis så används publikations- och citering
smått (bibliometri) allt oftare för att utvärdera akademiska meriter, inte minst i
konkurrens om forskningsmedel. För dig som forskare så innebär detta att du
måste producera högkvalitativ forskning och dokumentera och administrera
dina publikationer. Men det finns flera åtgärder du kan vidta för att se till att dina
forskningsresultat är synliga och inflytelserika, utöver att producera riktigt bra
forskning. I den här guiden så tillhandahåller vi en kort introduktion till ämnet.

Ett annat sätt att undvika att bli förväxlad med andra forskare är att skaffa ett
forskar-id, genom vilket forskare med samma namn kan särskiljas. Biblioteket
rekommenderar att du skaffar ett ORCID-id, vilket kopplar samman dig, din
forskning och dina aktiviteter. Det följer dig genom hela karriären oavsett nytt
lärosäte, nytt forskningsområde, namnbyte, namnform och även om du flyttar
till ett annat land. Du kan registrera ditt ORCID-id i Luleå tekniska universitets
publikationsdatabas. Det finns även andra id som kan vara användbara:
ResearcherID (Thomson Reuters) och Author ID (Scopus).
http://orcid.org/

Skapa en forskarprofil
För att presentera dig och din forskning kan du nyttja möjligheterna att synliggöra
din forskning, handledning, undervisning, etc. genom att redigera din personliga
hemsida på Luleå tekniska universitets webbplats. Du kan även skapa en Google
Scholar Citations-profil som kan synliggöra dig och dina publikatoner.

Skriv på engelska

Välj rätt publikationskanal

Även du som främst publicerar på svenska bör, för ökad synlighet och akademiskt
genomslag, överväga att publicera det som är av internationellt intresse på engelska.

Att välja den rätta kanalen för din publikation kan främja dess genomslag och
synlighet. De mest genomslagskraftiga kanalerna i bibliometriska utvärderingar
är internationella tidskrifter listade i Web of Science och/eller Scopus. För att
undersöka ifall det finns lämpliga tidskrifter för dig att publicera i kan du konsultera
Thomson Reuters Master Journal List eller Scopus Journal Title List.

Samarbeta med andra
Publikationer skrivna av mer än en författare får ofta fler citeringar och därmed
högre ranking i bibliometriska utvärderingar än de med en författare.

Delta i konferenser
Att delta och presentera dina forskningsresultat vid konferenser är ett sätt att
främja synligheten och det akademiska genomslaget av din forskning. Konferenser
erbjuder också möjligheter att knyta kontakter med andra inom ditt forskningsfält
och kanske hittar du framtida samarbetspartners.

Välj rätt publikationstyp
Valet av publiceringsform, t.ex. tidskriftsartikel eller monografi, har betydelse för hur
din forskning bedöms i citeringsanalyser och i andra bibliometriska utvärderingar.
Artiklar publicerade i internationella tidskrifter indexerade i Web of Science och/eller
Scopus tenderar att generera bättre resultat än andra publiceringsformer. Anledningen
är att konferenspublikationer/proceedings, bokserier, etc. har betydligt sämre
täckningsgrad i databaserna. Ifall du bedriver forskning inom ett fält där sådana
publiceringsformer är vanliga bör du överväga att omarbeta och publicera ditt material
som artiklar, helst i tidskrifter som är indexerade i Web of Science eller Scopus.

Master Journal List: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
Journal Title List: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

Välj en välciterad tidskrift
Det råder ett positivt samband mellan antalet citeringar av en artikel och tidskriftens
övergripande citeringsgrad. Ett sätt att öka din citeringsgrad är därmed att publicera
dig i prestigefyllda och välciterade tidskrifter inom ditt forskningsområde. Du finner
högrankade tidskrifter i Thomson Reuters Journal Citation Report eller Scopus
SCImago Journal Rank.
Journal Citation Report: https://jcr.incites.thomsonreuters.com
SCImago Journal Rank: http://www.scimagojr.com/

Publicera dina forskningsresultat
Open Access om möjligt
Att publicera fritt tillgängligt på nätet främjar en mer effektiv spridning av dina
forskningsresultat. Open Access ökar synlighet och citeringar samt är en del
av Luleå tekniska universitets publiceringspolicy. Många forskningsfinansiärer
ställer också krav på att forskning som är finansierad utifrån deras medel ska
publiceras öppet tillgängligt för alla. Du kan välja att publicera i en Open Accesstidskrift eller i en traditionell tidskrift som tillåter dig att parallellpublicera. Kom ihåg
att parallellpublicera en fulltext-version av dokumentet i Luleå tekniska universitets
publikationsdatabas!
Hitta Open Access-tidskrifter på www.doaj.org
Kolla policys för parallellpublicering på http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Använd rätt affiliering
Se till att din affiliering blir rätt. Skriv både avdelning och universitet när du anger
upphov på din publikation. Då säkerställer du att det framgår att Luleå tekniska
universitet ligger bakom publikationen. Universitetets namn skrivs alltid på följande
sätt: Luleå tekniska universitet, d.v.s. med endast en versal. Institutioner och
avdelningar skrivs med versal endast i början på namnet, enligt följande:
Institutionen för hälsovetenskap alternativt Avdelningen för rymdteknik.
Det är vanligt att databasleverantörer förväntar sig att en författares affiliering skrivs
enligt följande mönster, från större organisatoriska enheter till mindre, följt av stad och
landinformation: Organisation, fakultet, institution, enhet, stad, land. Om du använder
dig av denna struktur ökar chanserna att din huvudsakliga organisation identifieras.

Tänk på upphovsrätten
Säkra rättigheten att parallellpublicera ditt verk i Luleå tekniska universitets
publikationsdatabas. Läs igenom avtalet noga och se till att du behåller upphovsrätten.
Många Open Access-tidskrifter tillåter författaren att välja en Creative Commons-licens
som beskriver hur verket ska användas. Överväg att använda en Creative Commonslicens om förlaget inte tillhandahåller en.
http://www.creativecommons.se/

Registrera dina publikationer
i publikationsdatabasen
Luleå tekniska universitets publikationsdatabas innehåller information om
publikationer skrivna av Luleå tekniska universitets forskare. Publikationsdatabasen
är också ett fulltext-arkiv, där forskare kan synliggöra sina publikationer, artiklar
m.m. Se till att alla dina publikationer är registrerade i publikationsdatabasen.
Det möjliggör följande:
•
•
•
•

Synlighet i t.ex. Google och Google Scholar och nationella söktjänster som SwePub
Publikationslistor på webben, t.ex. din personliga sida på Luleå tekniska
universitets webb och ämnessidor
Publiceringsstatistik på lokal och nationell nivå
Bibliometriska analyser

Överväg att publicera dina forskningsdata
Forskningsdata är data som samlats och skapats för att skapa forskningsresultat.
Det är en värdefull resurs inte bara för att det validerar forskningsresultat men också
för att det kan användas i nya syften som inte går att förutse. Många finansiärer
anser att öppna tillgängliga forskningsdata ger bästa avkastning för investerade
medel. Publicerad forskningsdata är lika mycket värd som andra forskningsoutputs
och citeringar och återanvändning bidrar till forskningens genomslagskraft.
Överväg att publicera dina forskningsdata om möjligt. Det finns mer information
på bibliotekets webbsidor: www.ltu.se/lib

Delta i sociala medier och sociala nätverk
Synliggör din forskning i sociala medier och akademiska sociala webbplatser
som Facebook, Twitter, Mendeley eller ResearchGate.

Kontakta avdelningen
Kommunikation och varumärke
En av Kommunikation och varumärkes viktigaste uppgifter är att göra universitetets
forskning och utbildning känd för en bredare allmänhet. Vill du bjuda in media till
något evenemang, ett intressant seminarium, en redovisning av studentprojekt,
en demonstration av resultat från forskning eller liknande, så hjälper Kommunikation
och varumärke till med pressinbjudan. Information till universitetets personal,
alumner och viktiga intressenter sker till exempel genom nyhetsbrevet LTU Review.
Har du tips på nya forskningsprojekt som stärker Luleå tekniska universitets
varumärke och bilden av Luleå tekniska universitet är du välkommen att höra av
dig till Kommunikation och varumärke. Tipsa gärna också om priser, utmärkelser,
beviljade anslag och små och stora nyheter av alla slag.
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Kontakt
Kontaktuppgifter finns på www.ltu.se/lib

