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Sedan 2018

Swepub fungerar som underlag till två återkommande produkter



Syfte med statistiken
• Visa upp vilken forskning som görs i form av publicerad forskningsoutput 

inom olika forskningsämnesområden

• Beskriva publiceringsmönster inom forskningsämnen – förändringar över 

tid

• Komplettera övriga statistikprodukter (personal, ekonomi etc.)

• Tillgängliggöra publikationsstatistik, samla statistik om högskolan (jmfr. 

Vippunen)



Hur har vi gått tillväga?

Swepub skiljer sig åt jämfört med våra normala datakällor
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Exempelvis personalstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå mfl.

Statistikproduktion – I vanliga fall
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Statistikproduktion Swepub



• jsonlines

• Mer ”modern” datastruktur

• Mer data

• Lämpar sig väl för att söka ut information

• Föränderlig datakälla

• ”Statistik 4.0”

• Traditionella databastabeller

• Kvalitetssäkrade register

• Små datamängder (LISA < 10 GB som .csv)

• Lätt att hämta data (SQL el. liknande)

• Lämpar sig väl för traditionell statistik

• ”Statistik 3.0”

Skillnader



Hur bearbetar vi data

• Göra om datamängden till tabeller (4.0 -> 3.0…)

• Väldigt begränsad mängd data vi använder i dagsläget

• Variabler:

- Lärosäte

- Forskningsämnesområde

- Publikationstyp



Lärosäten

• Målpopulation = Svenska lärosäten

• Rampopulation = Lärosäten som rapporter in data till Swepub



Val av ämnesindelning

• Naturvetenskap

• Teknik

• Medicin och hälsovetenskap

• Lantbruksvetenskap och veterinär medicin

• Samhällsvetenskap 

• Humaniora och konst



Publikationstyper

• Artiklar i vetenskapliga tidskrifter 

• Akademiska avhandlingar

• Böcker på svenska

• Böcker på övriga språk

• Övriga publikationer (väldigt många kategorier)



Demo - Statistikdatabasen



Statistikdatabasen API



Exempel från årsrapporten



Lärdomar
• Publiceringen 11 februari (fortfarande stor eftersläpning i inrapportering 

av publikationer)  problem när 2020 jämförs med tidigare år.

• Första gången nya Swepub används för detta ändamål  nya Swepub

bör användas för att analysera eftersläpning

• Datakvalitet och analys av data förbättras om data används!



Vad händer under hösten 2021?

• Analys av efterrapportering

• Ny publicering under hösten 

• Arbeta med alternativa metoder för inläsning och bearbetning

• Öppen tillgång?

• Svenska listan?

• Fler publikationstyper?




