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Minnesanteckningar	  SUHF	  forum	  för	  bibliotekschefers	  arbetsgrupp	  för	  bibliometri.	  Lund	  2011-‐09-‐21	  

	  

Tid	  onsdag	  21/09	  kl.	  10.00	  –	  12.00	  

Plats:	  Pufendorfinstitutet,	  Lund	  

Deltagare,	  Per	  Ahlgren,	  Mikael	  Graffner,	  Peter	  Linde,	  Tore	  Lund,	  Daniel	  Wadskog,	  Ulf	  Kronman,	  Leif	  
Eriksson,	  Per	  Nyström,	  Staffan	  Parnell	  

1. Fastställande	  av	  dagordning	  

Dagordningen	  fastställdes	  

2. Val	  av	  mötessekreterare	  

Peter	  Linde	  valdes	  

3. Förra	  mötets	  minnesanteckningar	  	  

Godkändes.	  

4. Rapportering	  av	  publicering	  för	  lärosätenas	  årsberättelser.	  	  Diskussion	  fördes	  om	  
rekommendationerna.	  Leif	  argumenterade	  för	  att	  behålla	  fraktionering.	  Daniel:	  vad	  finns	  det	  
för	  bevis	  för	  att	  fraktionering	  ger	  ett	  rättvisare	  resultat?	  Per:	  rekommendera	  att	  vi	  bör	  arbeta	  
för	  författarfraktionering	  framöver	  men	  att	  i	  nuläget	  whole-‐count	  är	  mest	  praktiskt.	  	  Mötet	  
bestämde	  att	  under	  punkt	  5.1	  i	  dokumentet	  lägga	  in	  en	  sådan	  rekommendation.	  Staffan:	  
Finns	  det	  motstridiga	  uppgifter	  från	  riksrevisionen	  och	  förvaltningschefernas	  direktiv?	  Ev.	  ta	  
upp	  Olles	  förslag	  om	  empirisk	  studie:	  fraktionering-‐whole	  count.	  Mötet	  enades	  om	  att	  lägga	  
in	  en	  rekommendation	  i	  dokumentet	  att	  man	  jämför	  publiceringssiffror	  inom	  lärosäten	  och	  
inte	  mellan.	  Detta	  extra	  rimligt	  om	  man	  använder	  whole-‐counts.	  Mötet	  beslöt	  att	  fånga	  in	  
idéer	  på	  Metrics-‐mötet	  och	  sedan	  omformulera	  dokumentet.	  Därefter	  bör	  detta	  
avrapporteras	  till	  SUHF:s	  Forum	  för	  bibliotekschefer.	  

5. Utvärdering	  av	  forskningskvalitet	  som	  en	  grund	  för	  tilldelning	  av	  resurser	  till	  universitet	  och	  
högskolor.	  Utredningen	  är	  försenad	  men	  enligt	  uppgifter	  kommer	  den	  att	  peka	  ut	  Swepub	  
som	  en	  datakälla	  för	  framtida	  bibliometriska	  utvärderingar	  av	  forskningskvalitet	  i	  Sverige.	  
Utredningen	  kommer	  ut	  inom	  några	  veckor	  och	  går	  den	  igenom	  förverkligas	  modellen	  i	  nästa	  
forskningsproposition	  till	  hösten	  2012.	  

6. KB-‐statistik	  om	  bibliometriarbete	  vid	  svenska	  forskningsbibliotek.	  Mötet	  enades	  om	  att	  
definitionen	  av	  ”större	  analyser”	  är	  meningslöst.	  Förändringsförslag:	  ”antalet	  beställda	  
analyser”.	  Vill	  man	  åt	  ”större”	  måste	  man	  omdefiniera.	  Definitionen	  av	  ”bibliometriarbete”	  
är	  ok.	  Men	  mötet	  rekommenderade	  tillägget	  ”…som	  t.ex.	  bibliometrisk	  databearbetning,	  
systembygge,	  arbete	  med	  ranking	  eller	  undervisning”.	  	  Håkan	  borde	  kanske	  definiera	  om	  han	  
med	  ”bibliometriarbete”	  också	  vill	  (eller	  inte	  vill)	  fånga	  in	  arbete	  med	  publikationsdatabaser,	  
katalogisering	  etc.	  	  

7. Rapport	  från	  andra	  SUHF-‐grupper.	  	  
7.1	  ”Formatgruppen”:	  	  Gruppen	  träffades	  på	  ett	  heldagsmöte	  på	  KTH	  den	  25	  september.	  
Viktigt	  få	  in	  alla	  författare,	  alla	  adresser	  för	  att	  kunna	  fraktionera	  på	  ett	  vettigt	  sätt.	  	  
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Affiliation	  viktig	  -‐	  kommer	  förslag	  på	  författar-‐ID.	  Datamodellen	  kommer	  att	  ha	  stöd	  för	  
ORCID	  bla.	  Ulf	  har	  drivit	  frågan	  om	  nivåindelning	  av	  materialet	  –	  att	  lägga	  en	  ”flagga”	  på	  
posterna	  om	  de	  är	  ok	  bibliografiskt	  eller	  bibliometriskt.	  Mötet	  diskuterade	  detta	  och	  hade	  
synpunkter	  på	  att	  ett	  sådant	  koncept	  lätt	  kan	  manipuleras,	  kanske	  enklare	  med	  ett	  
mekaniskt	  system	  baserat	  på	  ifyllda	  fält.	  Rapporten	  kommer	  ut	  på	  remiss	  på	  olika	  listor.	  
Rapporten	  ska	  slutrapporteras	  i	  början	  av	  2012.	  	  
7.2	  Rapport	  från	  SUHFs	  expertgrupp	  för	  kvalitetsfrågor.	  	  Marita	  Hilliges,	  högskolan	  Dalarna,	  
har	  kontaktat	  Ulf	  för	  ev.	  framtida	  samverkan	  kring	  gruppernas	  slutrapportering	  och	  kanske	  
även	  rörande	  innebörden	  av	  Anders	  Flodströms	  utredning.	  Håkan	  Carlsson	  och	  Ulf	  odlar	  
denna	  kontakt.	  	  

8. Utbildningsinsatser.	  Förslag	  fördes	  fram	  om	  att	  köra	  den	  gamla	  3-‐dagarskursen	  på	  2-‐dagar	  i	  
början	  av	  nästa	  år.	  KTH	  kan	  stå	  som	  värd	  med	  lokaler	  och	  lärare.	  Ärendet	  tas	  upp	  igen	  vid	  
nästa	  möte.	  

9. Slutrapport	  till	  SUHF:s	  forum	  för	  bibliotekschefer.	  Ulf	  börjar	  fundera	  på	  en	  slutrapport	  och	  
presenterar	  ett	  utkast	  som	  tas	  upp	  vid	  nästa	  mötestillfälle.	  Peter	  påpekade	  att	  rapporten	  
också	  bör	  peka	  framåt	  på	  de	  stora	  uppgifter	  som	  ev.	  föreligger	  i	  och	  med	  Flodströms	  
utredning	  och	  SwePubs	  ev.	  nya	  roll	  som	  datakälla	  för	  nationell	  bibliometristatistik.	  

10. Ersättare	  för	  avgående	  medlemmar.	  Vi	  ser	  över	  vilka	  som	  ska	  vara	  medlemmar	  och	  vem	  som	  
ska	  vara	  sammankallande.	  I	  slutrapportern	  kan	  ge	  ett	  förslag	  till	  gruppsammansättning,	  om	  
Forum	  för	  bibliotekschefer	  så	  önskar.	  

11. Nästa	  möte:	  22	  november	  10.00-‐12.00	  Adobe	  Connect.	  Ulf	  skickar	  ut	  webbadress	  i	  god	  tid	  
innan	  mötet.	  

12. Övriga	  frågor.	  Inga	  frågor.	  

	  

Vid	  protokollet	  

Peter	  Linde	  111025	  	  


