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1. Anteckningar: Fredrik antecknar.
2. Ny grupp:
Inför mandatperioden har gruppen fått en ny medlem i Kristoffer Bäckström från Luleå tekniska
universitet, samt en nygammal medlem i Ulf Kronman från KTH; och som ny ordförande har utsetts
Camilla Hertil Lindelöw.
Vidare diskuterades möjligheten att ha fler fysiska möten eftersom Adobe Connect inte alltid fungerar
speciellt bra.
3. Pågående:
Riktlinjer för utvärderande bibliometri. De riktlinjer som gruppen arbetat fram har tagits emot av SUHF:s
forum för bibliotekschefer; och – med vissa ändringar från Forum för bibliotekschefer – publicerats på
Metrics-bloggen. Forum tar med sig riktlinjerna uppåt i SUHF-organisationen, en utveckling gruppen
bevakar, samtidigt som vi överväger hur gruppen ska gå vidare med spridning av riktlinjerna.
Nyckeltal för kostnad för publikation/år. Frågan har lyfts till Forum för bibliotekschefer. Gruppen
diskuterar i vilken utsträckning vi har en roll att fylla i att standardisera och förbättra sätt att beräkna
nyckeltalet, samtidigt som även en SUHF-grupp för redovisning också behandlar frågan.
4. Aktiviteter:
Kurs. Forum för bibliotekschefer har uppmanat gruppen att så snart som möjligt ge en ny kurs om
(utvärderande?) bibliometri och visualisering (av bibliometribaserade nätverk?). Intresse finns från
gruppens medlemmar, men har svårt att se det genomförbart under vårterminen. Förfrågan går till BHS
och Gustaf Nelhans för att se om möjlighet till samarbete finns även denna gång, med sikte på att ge
kurs/kurser under höstterminen.
Seminarium. Ett seminarium planerat till den 14 juni diskuterades, med fokus dels på en uppföljning av
förra vårens seminarium om ”best practice” för utvärderande bibliometri i anslutning till de nu

publicerade riktlinjerna, dels med fokus på publiceringsstrategier. Camilla och Fredrik förbereder
program. Tillgång till lokal undersöks vid SLU i Uppsala, KTH, KI samt Södertörns högskola. Tidigare
föreslagna teman som altmetrics, forskningsdata och fördelningsmodeller baserade på bibliometriska
indikatorer behålls som alternativ för kommande seminarier.
5. SwePub:
Gruppen fortsätter genom Marie och Daniel att bevaka den fortsatta utvecklingen, inte minst frågan om
”Svensk indelning av vetenskaplig output”.
Vidare diskuterades nackdelen med att ”Swepub för analys och bibliometri” endast uppdateras en gång i
månaden, kopplingen mellan Swepub och Prisma som inte fungerar fullt ut, samt om det finns intresse
att bjuda in representanter för Swepub-utvecklingen till gruppens möten.
6. Den nationella fördelningsmodellen:
Gruppen konstaterar att i höstbudgeten från Regeringen användes en omarbetad version av den gamla
fördelningsmodellen, att ett antal lärosäten i sina remissvar till Fokus-rapporten tagit avstånd från den
föreslagna nya modellen, samt att det annars inte uppfattats några signaler om vad Regeringen tänkt
kring Fokus-modellen eller andra nya fördelningsmodeller.
7. Metrics-bloggen:
Alla medlemmar i gruppen kommer att få möjlighet att posta på bloggen. Vidare kommer informationen
om gruppens sammansättning uppdateras i enlighet med gruppens nya sammansättning.
8. Övriga frågor:
Inga övriga frågor.
9. Nästa möte.
Nästa möte sker i anslutning till vårens planerade seminarium, dvs 14 juni på förmiddagen. Lokal
meddelas senare.

