
 

SUHF:s Forums för bibliotekschefer Arbetsgrupp för bibliometri 
Minnesanteckningar från möte 30.3.2011 
 

Plats: Vetenskapsrådet, Sthlm 

Deltagande: Marianne Hällgren (smk), Per Ahlgren, Leif Eriksson, Mikael Graffner, Ulf 

Kronman, Peter Linde, Tore Lund, Per Nyström, Daniel Wadskog. 

 

1. Minnesantecknare 

Tore Lund utsågs till minnesantecknare 

 

2. Dagordningen 

Dagordningen godkändes med tillägg av tre Övriga frågor. 

 

3. Föregående mötes protokoll 

Anteckningarna från föregående möte (7.12.2010) gicks igenom. Angående rapporten om 

databaskvalitet (punkt 5): det har nu tillsatts en arbetsgrupp med Jörgen Eriksson som 

ordförande för att arbeta vidare med frågan.  

 

Det vore önskvärt att minnesanteckningarna publicerades på metricsbloggen. Men detta 

behöver godkännas av SUHF:s Forum för bibliotekschefer, på vars sida de också borde 

publiceras (http://www.suhf.se/web/Arbetsgrupper_inom_Forum_for_bibliotekschefer.aspx). 

Så har inte skett på senare tid. Marianne Hällgren skall ta upp frågan på styrgruppens nästa 

möte. 

 

4. Nya medlemmar 

Gruppens nya medlemmar, Mikael Graffner från Lunds universitet och Per Nyström från 

Mälardalens högskola, hälsades välkomna. 

 

5. Ny sammankallande 

Vi beslutade föreslå SUHF:s Forums för bibliotekschefer styrgrupp att till sammankallande 

för Arbetsgruppen för bibliometri utse Ulf Kronman. Ulf arbetar fr o m 1 juni på KTH. 

Gruppens uppdrag och mandat sträcker sig till utgången av 2011. 

 

6. Diskussion på KTH om nationellt samarbete inom bibliometri 

KTH:s bibliotek ingår numera som en del av ECE-Skolan (Engineering Communication and 

Education, eller Teknikvetenskaplig Kommunikation och Lärande), med ett uppdrag som 

även innefattar forskning och utbildning. Den 28 mars hölls ett seminarium på ECE-skolan 

som bland annat tog upp möjligheterna att använda den nya organisationen som bas för 

bibliometriskt samarbete, särskilt vad gäller tillgång till och användning av data från Thomson 

Reuter (KTH är intresserade av att köpa globala bibliometriska data för egen del, bland annat 

inför en Research Assessment Exercise som skall genomföras 2012). Ulf Kronman och Daniel 

Wadskog redogjorde för seminariet. 

 

7. Nästa Metrics-dag 

Vi hinner inte ordna någon Metrics-dag i vår. Istället skall mötet hållas i Lund efter 

sommaren, med preliminärt datum 21/9. Som plats föreslogs Lund. Som tema föreslogs 

Erfarenheter från Universitetsutvärderingar (typ KoF, RAE etc). Sådana planeras eller 

genomförs ju på många lärosäten (Göteborg har nyss avslutat sin RED10, Karolinska är mitt 

http://www.suhf.se/web/Arbetsgrupper_inom_Forum_for_bibliotekschefer.aspx


uppe i arbetet med sin, KTH planerar och Uppsala har påbörjat en andra omgång). Mikael 

Graffner och Peter Linde utsågs att förbereda mötet, i samråd med Ulf Kronman. 

 

8. Övriga frågor 

 

(a) algoritmer för adress-sökning 

Ibland behöver man för benchmarking eller andra ändamål söka fram alla publikationer i Web 

of Science som hör till ett visst lärosäte. För att underlätta detta bör vi på metrics-bloggen 

(http://bibliometriforum.wordpress.com/ )  publicera de söksträngar vi själva använder för 

sådana ändamål. 

 

(b) Norgemodeller 

Praktiska aspekter vid tillämpning av Norgemodellen diskuterades, med anledning av att KI 

för första gången fått ett uppdrag där denna skulle tillämpas. 

 

(c) Rapportering av publikationsresultat till lärosätenas årsberättelser 

Som framgår av punkt 6 i minnesanteckningarna från föregående möte hade vi med kort 

varsel ombetts lämna synpunkter på ett förslag om hur lärosätenas vetenskapliga publikationer 

skulle redovisas i årsberättelserna. Bakgrunden var dels Riksrevisionsverkets krav på att man 

skulle kunna utläsa kostnaden per refereegranskad vetenskaplig produktion, dels ett förslag på 

hur detta skulle realiseras från ett samarbetsorgan för controllers (Högskolornas forum för 

redovisningsfrågor). Frågorna gällde hur publikationsår skulle kopplas till redovisningsår, 

vilka publikationer som skulle räknas till ”refereegranskade vetenskapliga” samt om 

fraktionering skulle genomföras och isåfall hur. – I efterhand kan man konstatera att årets 

inrapportering inte genomfördes efter likartade principer. Bland annat av detta skäl bör frågan 

kvarstå på vår dagordning och tas upp vid nästa möte. 

 

9. Nästa möte 

Vårt nästa möte blir ett nätmöte (Adobe Connect) fredagen 10 juni, klockan 13-15. 

 

 

 

    Göteborg 5 april 2011 

    Tore Lund 

 

 

http://bibliometriforum.wordpress.com/

