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1. Kurser till hösten 
Forum för bibliotekschefer vid SUHF efterfrågar kurser i bibliometri, bl. a. nätverksanalys. 
 
Kursförslag: 
Vi håller till på KTH 
Grundkurs i bibliometri den 8-9 november (fm+em 8 nov och fm 9 nov) 
Metricsseminarium em den 9 november 
Kurs i visualisering den 10 november  
 
Dessa datum passar bra då IFFIS (KB & SUHF arrangerar, 
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44415B417340405D4A74484159/42475842754042
504B784744504071 ). Höstens kurs ska vara riktad mot praktiker inom bibliometri och 
deltagarna bör ha grundläggande kunskaper inom Excel.  
 
Förslagsvis så fokuserar vi på visualiseringar i ett bredare perspektiv på seminariet medan 
kursen fokuserar på beprövade metoder som sampubliceringsanalyser (detta kan vara temat 
på seminariet). Kanske kan vi ta in någon forskare som är verksam i något annat 
forskningsområde än bibliometri, förslagsvis någon från KTH.  
 
Publiceringsstrategi och altmetri utgör också viktiga områden att täcka upp i kursen men inom 
visualisering så kan vi täcka exempelvis altmetri.  
 
Ulf aviserar att man på KTH gärna bidrar vid bibliometriutbildningar i Sverige och därför är 
man nog intresserad av att delta med lärarinsatser i kursen.  
 

http://www.anpdm.com/newsletterweb/44415B417340405D4A74484159/42475842754042504B784744504071
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44415B417340405D4A74484159/42475842754042504B784744504071


Camilla sätter ihop ett mer detaljerad schemaförslag och undersöker om Gustaf Nelhans vill 
rycka in som lärare (och om Borås kan administrera kursen). Vi återupptar kursplaneringen 
till tidig höst. 
 
Vi bör förmodligen fokusera på visualisering av WoS-data och inte Scopus-data. Ska vi börja 
jobba med SwePub i kursen?  
 
1 Uppföljning riktlinjer för utvärderande bibliometri 
 
SUHF ställer sig bakom förslaget till riktlinjerna. Men SUHF uppmanar lärosäten att själva ta 
ställning till riktlinjerna. Uppföljning av riktlinjerna diskuteras vid eftermiddagens 
metricsseminarium.   
 
3  Höstens seminarium – påbörja planering 
 
Vi siktar på att arrangera detta i anslutning till bibliometrikursen i november. Temat blir 
visualisering. Ulf undersöker om vi kan vara på KTH. Vi fortsätter planering av detta.  
 
4  Rapport från CWTS-kurser 
 
Kristoffer (LTU) har under våren deltagit i tre bibliometrikurser vid CWTS i Leiden. Det var 
välarrangerade kurser med stark betoning på ett kritiskt förhållningssätt till bibliometri. 
Kurserna hade alla praktiska inslag där deltagarna fick testa att arbeta med och analysera 
såväl WoS-exporterade publikationsdata som data från CWTS egna databas.  
 
Kurserna som Kristoffer deltog i är: 
Measuring Science and Research Performance – femdagars introduktionskurs 
Advanced Citation Analysis – tvådagars fortsättningskurs 
Bibliometric Network Analysis and Science Mapping Using VOSviewer – tvådagars 
fortsättningskurs  
 
5  VRs förslag på justering av fördelningsmodellen 
 
Vi börjar med att konstatera att det utgör ett förslag då något beslut inte har fattats. Är 
modellen tänkt att vara utvärderande eller incitamentsskapande? Det är svårt för forskare 
att sträva efter att producera artiklar som kvalar in i topp 10 % mest citerade (antingen är 
man med där eller inte).  
 
Inom ämnen med relativt få högciterade artiklar så blir antalet artiklar som räknas i 
modellen få. Därmed blir underlaget skakigt. Saken blir inte bättre av att man tillämpar korta 



citeringsfönster. Problemet blir troligtvis mest påtagligt vid små lärosäten med relativt låg 
output.  
 
Det är svårt att avgöra om SCBs FoU-utgiftsdata är lämpligt att använda för att normera. Är 
det helt oproblematiskt? Anledningen till att man använda sådana data för att normera är 
troligen att man vill koppla input mot output som ett slags mått på Return on Investment 
(ROI). 
 
Det är bra att modellen enbart har nio ämnesområden, till skillnad från exempelvis FOKUS-
modellen som bygger på betydligt fler områden. Genom att tillämpa en högre 
aggregationsnivå så undviker man problem som att forskare kan publicera sig i andra 
ämnesområden än sitt eget.  
 
Enligt VR så är det obligatoriskt för lärosäten att rapportera in sina FoU-utgifter enligt SCBs 
ämnesklasser. 
 
6  Något nytt från SwePub?  
 
Daniel och Maria som sitter i SwePubs referensgrupp: 
 
Till hösten skapar man arbetsgrupper, bland annat en för bibliometri och system. Just denna 
arbetsgrupp kommer att ha i uppgift att bidra med input gällande hur felkoderna ska 
designas för att förenkla felsökning ute på lärosäten. 
 
7 Inga övriga punkter 


