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1. Risker i Swepub-utvecklingen 

Peter har skickat vår text om problem och risker anknutna till Swepub-utvecklingen till Karin Grönvall, 

SUHF:s forum för bibliotekschefer, som i sin tur varit i kontakt med Marja Happalainen på KB. En 

lägesanalys inväntas, tillsammans med resultat av referensgruppens möte v 50. 

2. Seminarium VT 2015 

Efter en diskussion om formen för, och syftet med, ett seminarium om bibliometrisk ”best practice”, 

beslöts följande: 

- Att undersöka möjligheten att få medel från SUHF för att ta in externa föreläsare (Peters 

efterföljande kontakt med SUHF/Karin Grönvall visade att det inte finns några tillgängliga medel 

från SUHF), alternativt att överväga att ta ut en anmälningsavgift för seminariet (hjälp med 

anmälan, fakturering o dyl kan vi få från SUHF). 

- Att formen för vårens seminarium skulle vara enligt följande: 

o Ett föredrag om det arbete som försiggår internationellt om bibliometrisk ”best 

practice”, förslagsvis av Sarah de Rijcke (CWTS), alternativt Gunnar Sievertsen (NIFU). 

o Ett föredrag om bibliometriska analyser som underlag för medelsfördelning vid svenska 

lärosäten, av Gustaf Nelhans alternativt Pieta Eklund (BHS). 

o En workshop, där deltagarna förberett sig genom att besvara frågor om lokala 

tillämpningar av bibliometriska analyser som underlag för medelsfördelning för att sedan 

diskutera dessa i grupper. 

- Att se ifall detta sedan kan mynna ut i ett förslag om en svensk ”best practice” för bibliometriska 

analyser. 

3. Utbildning/samarbete med BHS 

Peter, Camilla och Daniel träffade Gustaf Nelhans för att diskutera samarbete med BHS kring en 

bibliometrikurs 2014-11-05, samt ytterligare ett möte 2014-12-03 (dvs dagen efter bibliometrigruppens 

möte).  



- Mest troligt är att kursen ges i form av uppdragsutbildning, preliminärt 20-21/5 i anslutning till 

bibliometriseminariet om ”best practice” 19/5, men planering behöver göras ca en termin i 

förväg. 

- Bibliotekarier och andra som jobbar med bibliometrifrågor är huvudsaklig målgrupp, men vi 

bedömer också att det finns andra inom lärosätesadministration som behöver ökad kunskap om 

bibliometri. Frågan är dock i vilken utsträckning det går att locka t.ex. forskningssekreterare och 

andra administratörer till en tvådagarskurs. 

- Vidare diskuterades också vilka av oss i bibliometrigruppen som kan tänkas bidra till innehåll i 

kursen. 

4. Övriga frågor 

- En fortsatt diskussion om arbetet med klassifikation av publikationer enligt SCB:s 

ämneskategorier. 

- En fortsatt diskussion om den fortsatta otydligheten från VR angående Swepub- och Fokus-

utvecklingen, och inte minst, bristen på tydlig och formell kommunikation. 

- En diskussion om bibliometriska analysverktyg i anslutning till Swepub; och vems uppdrag det är 

att utveckla/driva frågan och ”systemet”. 

5. Nästa möte: den 3 februari, Online i Adobe Connect: 

https://connect.sunet.se/forums_bibliometrigrupp/ 


