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1 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes med några tillägg till punkten Övriga frågor. 

2 Val av mötessekreterare 
Till sekreterare valdes Mikael Graffner. 

3 Föregående mötesminnesanteckningar 
Förra mötets anteckningar gicks igenom och godkändes. Anteckningarna finns upplagda på SUHF:s 
webbplats och gruppen beslutade att i fortsättningen även länka till dem från Metricsbloggen.  

4 Nästa möte: tid och plats 
Nästa möte hålls den 21 september kl 10-12 på Biblioteksdirektionen i Lund.  

5 Höstens Metrics-dag 
 
5.1 Tid och plats 
Höstens Metrics-dag kommer att äga rum i Lund den 21 september kl 13-16 
 
5.2 Program 
 
Temat för dagen är erfarenheter från Universitetsutvärderingar (typ KoF, RAE etc) och Mikael och 
Peter är programansvariga. Ett preliminärt program spikades. 
 
5.3 Information och övrigt praktiskt  
Ulf hör med Folke Snickars om han är villig att hålla en presentation. Om han avböjer kan Mikael höra 
med Sven Strömquist, vicerektor vid LU, om han har möjlighet att berätta om RQ08 och den 
kommande utvärderingen. 

Beräknad tid för varje presentation är 30 minuter. Mikael och Peter förbereder material med 
programpunkter, tid m.m. Lokal kommer att meddelas längre fram. Ulf går ut med information om 
tema och datum på Metricslistan. 

6 Rapport från andra SUHF-grupper  
 
6.1 Rapport från SUHFs "formatgrupp"  



 
SUHF:s arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en ny MODS – fortmatspecifikation för ökad 
analyserbarhet av data i universitetens repositorier/SwePub – har haft ett heldagsmöte i Lund. 
Sammankallande i gruppen, Jörgen Eriksson, har tagit fram en projektplan. Ulf Kronman har fått i 
uppdrag att ta fram ett utkast till hur affiliering och fraktionering ska hanteras. Enligt tidplanen ska 
det finnas ett förslag under tidig höst. Förslaget kommer därefter att gå ut på remiss och en 
workshop är tänkt att hållas senare under hösten. Dokumentet kommer att revideras och 
färdigställas i början av nästa år och de framtagna rekommendationerna beräknas vara redo att 
spridas under våren 2012. 
 

Ulf presenterar en idé om att publikationer bör kunna indelas i 4 nivåer: 0=publikationer som inte är 
helt färdigställda(manuskript) och endast används internt vid lärosätena; 1=informationsspridning, 
publikationer som exporteras till Swepub; 2=material som håller tillräckligt hög standard för att 
kunna ligga till grund för utvärderingar; 3=material som är granskat och verifierat och kan användas 
som underlag vid medelsfördelning. 

Gruppen uttrycker stöd för tanken. Kommentarer: Staffan efterlyser att formatgruppens arbete ska 
präglas av transparens och att underhandsinformation ska finnas tillgänglig under arbetets gång. Ett 
nytt system för publikationsregistrering kommer inom kort att implementeras vid SLU och det är av 
vikt att eventuella formatkrav kommuniceras så tidigt som möjligt så att det går att anpassa systemet 
därefter. 

Leif poängterar att det är viktigt att kunna skilja på sekundärdata och primärdata. Eftersom 
importerade posterna innehåller kontrollerad data har de generellt sett en högre kvalitet än de 
egenregistrerade. Information om ursprunget i metadataformatet vore därför önskvärt. 

 

7 Rapportering av publicering för lärosätenas årsberättelser 
 
Tore Lund har skickat ut ett underlag som nått en del av arbetsgruppens medlemmar. En arbetsgrupp 
bestående av Tore, Daniel och Ulf tillsätts att utreda hur lärosätena bör rapportera in uppgifter till 
detta nyckeltal. För att bedöma huruvida fraktionerade publikationer ger en mer korrekt redovisning 
än ofraktionerade ska förhållandet mellan publikationsvolym och ingående kostnaderna analyseras.  

8 Bloggen och Metrics-listan 
Inget nytt fanns att rapportera under denna punkt. 

9 Avgående medlem(mar) och ersättare  
Marianne Hällgren kommer att gå i pension till hösten och har därför lämnat arbetsgruppen. Det är 
oklart om och hur en ersättare kan tillsättas. Att arbetsgruppen förlorar sin förankring i styrgruppen 
för Forum för bibliotekschefer är bekymmersamt, och Marianne kommer att ta upp frågan i forumet 
och höra vad som kan göras. 
 

10 Övriga frågor 
Sändlistan 
Arbetsgruppens sändlista är ej uppdaterad och kommer att avvecklas. Istället för att administrera en 



lista kommunicerar vi direkt genom ”reply-all”. Ulf ordnar en uppdaterad lista över allas e-
postadresser och skickar ett mail med info till alla medlemmar 

Söksträngar 
Frågan om att tillgängliggöra ISI-söksträngar för olika lärosäten på Metricsbloggen har tidigare varit 
uppe. Ulf lägger till en kategori med rubriken ”Lärosätesspecifika söksträngar”. För de lärosäten som 
har universitetssjukhus knutna till sig är det lämpligt att bifoga söksträngar som både inkluderar och 
exkluderar dessa. 

Kort info från BTH och KTH 
Peter informerar om att fakultetsnämnden vid BTH vill att biblioteket ska leverera 
publiceringsstatistik enligt norska modellen. Vid KTH diskuteras om man ska använda vikter som, i 
likhet med Waringberäkningarna, är tänkta att göra redovisningen av publiceringsstatistik för olika 
ämnesområden mer jämförbar. Vid UU inför snart en modell som kringgår problematiken genom att 
varje område inom universitetet jämförs med sina egna resultat för tidigare år. 


