
 
SUHF:s Forums för bibliotekschefer - Arbetsgrupp för bibliometri 
Minnesanteckningar från möte 2012-09-13 
 
Plats: Online i Adobe Connect: https://connect.sunet.se/forums_bibliometrigrupp/ 
 
Deltagande: Peter Sjögårde (ordförande), Ingegerd Baurén, Helena Carlsson-Juhlin, Peter 
Linde, Maria Prager, Per Swedberg, Daniel Wadskog. Cristian Colliander hade förhinder att 
närvara. 
 
1. Minnesantecknare 
Maria Prager utsågs till minnesantecknare. 
 
2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes med tillägg av extra punkt för diskussion av utlåtande om 
formatspecifikationen till Swepub. 
 
3. Presentation av deltagarna 
Deltagarna presenterade sig och berättade kort om aktuell bibliometriverksamhet vid egna 
lärosätet. Nya medlemmar: Peter Sjögårde (KTH), Ingegerd Baurén (LiU), Helena Carlsson-
Juhlin (Linnéuniversitetet), Per Swedberg (SU), och Maria Prager (Chalmers).  
 
4. Återblick till föregående periods verksamhet 
Under mandatperioden 2010-2011 hölls fyra möten, varav ett online (2011-06-10), och totalt 
tre fysiska sammankomster Stockholm (2010-12-07 och 2011-03-30) och Lund (2011-09-21). 
Lund-mötet hölls i samband med en öppen Metrics-dag där temat var ”Erfarenheter från 
universitetsutvärderingar”. Frågor som diskuterades under mandatperioden var bl.a.  
arbetet i SUHFs "formatgrupp" med att ta fram en ny MODS – fortmatspecifikation för 
universitetens repositorier/SwePub, möjligheterna till nationellt samarbete vad gäller att 
skaffa tillgång till och använda data från Thomson Reuter, samt hur kostnad per 
refereegranskad vetenskaplig produktion bör beräknas i lärosätenas årsberättelser (för att bäst 
möta krav från Riksrevisionsverket). Någon utbildning inom bibliometri anordnades ej, då 
behovet ansågs vara mättat. 
 
5. Genomgång av uppdraget 
a.       att aktivt omvärldsbevaka utvecklingen inom bibliometriområdet å SUHFs vägnar 
b.      att ordna seminarier inom relevanta, aktuella områden 
c.       att ta fram och/eller samordna bibliometriutbildning för personal vid svenska lärosäten 
d.      att verka och föreslå former för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan lärosäten när 
det gäller bibliometriska indikatorer, analysmodeller och annan metodik 
e.      att kartlägga möjliga organisatoriska alternativ för att säkerställa tillgång till och analys 
av rådata för lärosätena inom SUHF 
 
6. Diskussion kring verksamhet 2012-2013 
Seminarier, utbildning och erfarenhetsutbyte (se 5 a-d) 
Flera teman för kommande Metrics-seminarier föreslogs och diskuterades: 
 

• Riktlinjer och verktyg för effektiv hantering / lagring av forskningsdata.  
 



• Indikatorer för att mäta samverkan med näringsliv och samhälle / efffektivt 
nyttiggörande av forskning. 

 
• Problem och möjligheter vid bibliometrisk utvärdering av humaniora. Björn 

Hammarfelt (ALM, Uppsala) nämndes som möjlig föredragshållare. 
 

• Nya forskningspropositionen, som presenteras i mitten av oktober. 
 
Ytterligare teman bedömdes eventuellt passa bättre för kommande gruppmöten: 
 

• Utökat samarbete i fråga om metodik för beräkning av bibliometriska indikatorer och 
normvärden, för enklare jämförelser mellan lärosäten. 

 
• Sund statistisk behandling av bibliometriska data. 

 
Gruppen föreslog även utbildningsinsatser inom bibliometri: 
 

• Introduktion till bibliometri. 
 

• Praktisk kurs i visualisering av bibliometriska data, exv. samarbetsmönster och 
ämnesstrukturer. Kompetens inom visualiseringsteknik finns exv. hos Cristian 
Colliander (Umeå) och Stina Johansson (Chalmers).  

 
Säkerställande av tillgång till och analys av rådata (5 e) 
Besked lämnades om att KTH, liksom tidigare KI, har köpt full-licens för Web of Science-
data från Thomson Reuters. Möjligheter kommer i framtiden att finnas att bistå andra 
institutioner med normvärden och analyser, förutsatt att godkännande ges från TR. Vidare 
diskuterades relativa fördelar och nackdelar med Elseviers databas Scopus, som konstaterades 
ha bättre ämnestäckning, men vara problematisk i fråga om ämnesindelning och normvärden.  
 
7. Beslut om verksamhet 2012-2013 
Gruppen enades om att samlas en gång till under hösten för att planera och ta beslut om ett 
öppet seminarium (Metrics-dag) med anslutande gruppmöte, samt någon form av 
utbildningsinsats under våren. Lämpliga teman för seminarium och utbildning ska efterlysas 
via Metrics-listan. Därutöver ska ovan nämnda tema-förslag utvecklas i några rader text (titel, 
förslag på föredragshållare) inför nästa gruppmöte.  
 
8. Beslut om ansvarsfördelning 
Daniel åtog sig att skissa på förslag om seminarium på temat forskningsdata. Peter S 
formulerar utbildningsalternativ och Maria skriver om samverkan. Peter L skickar ut 
förfrågan om önskemål på Metrics-listan.  
 
9. Beslut om datum för nästa möte 
Nästa möte planerades till 20 november i Karlskrona. Preliminär starttid sattes till 10:00, men 
kan justeras i förhållande till tåg- och flygtidtabeller.  
 
10. Formatspecifikation till Swepub 
Gruppens diskussion sammanfattas i ett utlåtande till Forum för bibliotekschefer, SUHF. 
 
Göteborg 2012-09-14 Maria Prager 
 


