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Bilaga 5 – Anvisningar för publikationslistor 
(på engelska) 

Bifoga din och eventuella medverkande forskares publikationslistor (på engelska) 

i pdf-format som bilaga till er ansökan. Observera att bilagan endast kan utgöras 

av en fil. Om bilagan består av flera dokument måste du sammanfoga dessa till 

en fil. Använd typsnittet Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 

cm marginaler. 

Sökandes publikationslista 

Bifoga din publikationslista utformad enligt rubriker och information nedan. 

Listan ska omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor.  

Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att 

det senast publicerade arbetet hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar 

eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid 

ansökningstillfället. Ordningen på författarens namn ska vara identisk med 

ordningen i det publicerade verket. Du kan inte komplettera ansökan med 

publikationer efter att utlysningen har stängt. 

Publikationslistan ska inledas med bibliometrisk information. OBS! Gäller 

endast för forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap. 

1. Bibliometrisk information (Bibliometric information): 

• Totala antalet sakkunniggranskade originalartiklar  

• Totala antalet citeringar för de sakkunniggranskade originalartiklarna 

• i10-index (totalt, ej begränsat till de senaste åtta åren) 

• Databas som använts för ovanstående citeringsdata 
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Observera! Vetenskapsrådet har en restriktiv inställning till bedömning mellan 

individer baserad på bibliometri. De citeringsdata som ska anges kommer endast 

att användas som en del i en helhetsbedömning utförd av experter inom 

respektive ämne. 

2. Urval av publikationer (Selection of publications), lista de 

publikationer (högst 10) som är viktigast för din ansökan. Redogör för 

hur du bidragit till varje publikation och vilken relevans den har för det 

beskrivna forskningsprojektet (högst 4 rader per publikation). Markera 

ditt namn i fetstil i författarlistan. 

 

 

3. Relevanta publikationer från de senaste 8 åren (2012 – 2020) 

(Relevant publications from the 8 last years (2012 – 2020), sortera 

publikationerna, med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan, under 

respektive rubrik (publikationstyp) i nedanstående ordning: 

 

• Sakkunnigbedömda originalartiklar (Peer-reviewed original 

articles)  

• Sakkunnigbedömda konferensbidrag (Peer-reviewed conference 

contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer. 

• Sakkunnigbedömda samlingsvolymer (Peer-reviewed edited 

volumes)  

• Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)  

• Sakkunnigbedömda böcker och bokkapitel (Peer-reviewed 

books and book chapters)  

• Patent (Patents), ange datum för registrering. 

• Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram eller 

databaser (Open access computer programs or databases you 

have developed)   

• Andra publikationer inklusive populärvetenskapliga 

böcker/presentationer (Other publications including popular 

science books/presentations)  

 

Medverkande forskares publikationslistor 

Bifoga samtliga eventuella medverkande forskares publikationslistor. Listan för 

respektive forskare ska inkludera de publikationer (högst 10) som är mest 

relevanta för den beskrivna forskningen och omfatta högst 1 A4-sida. Den 

aktuella forskarens namn ska vara markerat i fetstil och även angivet i sidhuvudet 

i respektive lista. 

Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade 

för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara 
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identisk med det publicerade verket. Det går inte att komplettera ansökan med 

publikationer efter att utlysningen har stängt. 

Publikationerna ska vara av typen Sakkunniggranskade originalartiklar, 

konferensbidrag, samlingsvolymer, forskningsöversiktsartiklar, böcker och 

bokkapitel, samt andra publikationer inklusive populärvetenskapliga 

böcker/presentationer. 




Tillgänglighetsrapport
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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