
Minnesanteckningar från sammanträde inom SUHF:s Forum för 

bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri 2019-08-19 
 

Närvarande: Daniel Wadskog, Lovisa Österlund, Marie Stråhle, Peter Lundin, Stina Johansson 

(sekreterare), Fredrik Åström, Camilla Hertil Lindelöw 

 

Bibliometriutbildning i höst, behovsinventering 
Innan sommaren skickade Daniel ut två enkäter för att undersöka behovet av bibliometrikurs samt 

önskemål om dess innehåll, en till bibliotekscheferna och en öppen för alla att svara på via metrics-

bloggen. Enkäten till cheferna är fortfarande öppen (augusti ut), 17 svar hittills. Enkäten visar att det 

finns ca 20 potentiella kursdeltagare, vilket utgör underlag för en kurs. Svaren visar att fokus bör ligga 

på praktiskt bibliometriskt arbete, visualisering/nätverksanalys och alternativa datakällor (DiVA, 

Swepub), inte så mkt teori/bakgrund. Vi enades om att teori/bakgrund ändå behövs för att kunna 

arbeta praktiskt. Liknande svar inkom via metrics-bloggen. Där efterfrågades också en fördjupnings-

kurs samt ett kursmoment inriktat mot datastädning. Vi planerar kursen och metrics-seminariet till 

vecka 51. Daniel kontaktar Gustav Nelhans och fråga om han kan föreläsa, Camilla kollar KB för lokal 

(garnisonen), Stina kollar fakturering (via Chalmers). Vi bildar två arbetsgrupper, en för seminariet och 

en för kursen.  

 

Metricsseminarium i höst, avstämning och datum 
Vi planerar kursen och metrics-seminariet till vecka 51. 

Tema för seminariet: aktuell bibliometrisk forskning i Sverige 

Planerade talare: Tahereh Dehdarirad (om Genie-projektet/genusanalys), Peter Sjögårde (pratar 

gärna om sitt arbete med klustring), Fredrik Åström  

Seminariet avslutas med en paneldiskussion - hur omvandlar en forskning till praktik? 

 

Konferenser  
ISSI + STI sammanslaget i år, något breddat fokus men samma antal dagar.  

2019 Nordic Workshop i Reykjavik Programmet inte klart ännu för. 

Skandinavisk workshop för bibliometrisk data (Oslo 11/9) Norge har en nationell licens på data från 

WoS – fokus på fria verktyg/programvara (framförallt R) för att analysera bibliometrisk data (WoS-

data).  

 

Den nordiska listan, status 
 

Det låter i den här nyheten som att listan redan finns --- men det finns inga hänvisningar: 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside 
 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside


Förmodligen har ingen lista kommit ut – men vi håller utkik.  

 

Nytt från Swepub 
Senaste nytt sammanfattas I följande blogginlägg: 

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-

utveckling/2019-07-01-swepub-projektet-i-sommar.html  

Den nya versionen som bygger på bibframe och länkade data kommer i höst; är det tänkt. 

Ämnesklassning; presenteras som deras och att de i sitt arbete har tittat på LiU och Umeå. 

 

Nästa möte 
15 oktober 14.30-16.00 
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