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1. Anteckningar 

Marie antecknar 

2. Dagens seminarium 

45st anmälda, d.v.s. inte fullt (50st). Några av deltagarna har sin bas utanför 

bibliometriområdet vilket är intressant och positivt. 

3. Kurser 

Ett ytterligare kurstillfälle under ht 2015(enligt kursen som hölls vt 2015) har diskuterats men 

det står nu klart att det inte finns tid för det. Frågan om en kurs under vt 2016 förs till nästa 

år. 

4. Riktlinjer för utvärderande bibliometri i Sverige  

Gruppen har från SUHF:s forum för bibliotekschefer fått uppdrag att ta fram förslag på 

riktlinjer på nationell nivå. Ett dokument ’Förslag till riktlinjer för utvärderande bibliometri i 

Sverige’ har utarbetats av Peter, Daniel, Camilla och David. Diskussion kring innehållet 

resulterade i några omformuleringar, viss omdisposition samt några tillägg av text av 

tydliggörande karaktär. 

Vidare diskuterades målgruppen för dokumentet, något som gruppen ansåg vara otydligt.  Vi 

diskuterade även hur dokumentet kan användas och följande framkom på mötet; 

kvalitetsförbättring inom universitetet, identifiera vad analysenheten kan påverka och vad 

som andra ansvarar för, hänvisa till i relationer med universitetsledning, checklista vid 

planering av analyser. 

Dokumentet har även skickats till utvalda företrädare på KTH, BHS och VR med önskan om 

input senast 20 nov. Camilla ska presentera dokumentet för SUHF:s forum för 

bibliotekschefer och tar då också med sig önskan om ett tydliggörande av målgrupp/er och 

syfte. 

När input inkommit, arbetar den mindre gruppen vidare med dokumentet. 

 

5. Rekommendationerna för lärosätenas statistikuttag till årsredovisningen för publikationer.  

Under 2011 utarbetade dåvarande arbetsgrupp för bibliometri ett förslag på riktlinjer, 

dokumentet ’ Publikationsdata för beräkning av kostnad per publikation i lärosätenas 

årsredovisningar’. Riktlinjerna utarbetades med anledning av Riksrevisionens uppmaning till 
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lärosäten att redovisa kostnad per publikation. Det är oklart om dokumentet har fastställts. 

SUHF:s forum för bibliotekschefer tillfrågas om arbetsgruppen för bibliometri under nästa 

mandatperiod ska uppdatera dokumentet.  Detta tas med i bibliometrigruppens årsrapport. 

 

6. Framtiden. Något vi bör skicka med till Forum för bibliotekschefer inför framtida uppdrag?  

Peter tog upp frågan – behövs gruppen? Alla var eniga om att den behövs, bl.a. för 

- Nätverkande (erfarenhetsutbyte, samsyn m.m.) 

- Ny nationell fördelningsmodell 

- Förhållningssätt till nya mått 

- Driver Metrics-listan/bloggen 

- Det finns inget annat liknande, nätverk eller grupp för bibliometri på nationell nivå 

- Nuvarande uppdragsbeskrivning för gruppen  indikerar att arbetet bör fortlöpa 

Detta tas med i bibliometrigruppens årsrapport. 

 

7. Övriga frågor 

Är det några bibliotek som gör statistik över bibliometriverksamheten? 

Allmänt framkom att bibliometriuppdrag har ofta mycket olika karaktär och tidsåtgången 

varierar mycket.  KI och KTH gör statistik. Uppdragen klassificeras utifrån frågeställare 

och/eller omfattning.  

 

Detta möte var det sista för nuvarande grupps mandatperiod. 


