
Minnesanteckningar från sammanträde inom SUHF:s Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för 
bibliometri 170119 
 
Närvarande 
Ulf Kronman, Lovisa Österlund, Marie Stråhle, Hampus Rabow, Cristian Colliander, Kristoffer 
Bäckström, Fredrik Åström och Camilla Hertil Lindelöw (antecknade). 
 
Föregående minnesanteckningar 
(https://bibliometriforum.files.wordpress.com/2017/01/bibliometri-anteckn-20161108.pdf ) 
 
Vårens seminarium ”Impact utanför akademin” – datumförslag, innehållsplanering 
Fredrik och Camilla påbörjar planering (alla är välkomna att delta i planeringsgrupp) och återkommer 
till gruppen med förslag. 
 
Forskningspropositionen 
Marie pekade på följande formuleringar ”Det är varje lärosätes grundläggande uppgift att garantera 
att medel fördelas internt utifrån högt ställda krav på vetenskaplig kvalitet” och ”Det är av stor vikt 
att universitet och högskolor utformar tydliga principer för den interna resursfördelningen” (s.23) – 
kan vara bra att känna till i kontakten med lärosätet. 
 
Positivt att kunskapssamlingar nämns som exempel på infrastruktur. 
 
Cristian och Lovisa påpekade att det är något oklart hur statlig resursfördelning kommer se ut 
framöver. Inom den närmaste tiden kvarstår de två kvalitetsindikatorerna, som kompletteras med en 
ny rörande samverkan. Remissvaren angående kvalitetsindikatorn för publikationer och citeringar är 
enligt propositionen under arbete (vi har inte hört något mer där), och från Vinnova har kommit en 
rapport angående deras samverkansuppdrag: http://www.vinnova.se/en/Publications-and-
events/Publications/Products/Evaluating-the-Role-of-HEIs-Interaction-with-Surrounding-Society/ 
 
Nytt från SwePub 
SwePub har som bekant blivit ett löpande uppdrag för KB och planering för detta arbete pågår. 
Nuvarande projektgrupp håller på att avsluta sitt arbete. SwePub har kontinuerligt kopplats till andra 
tjänster, nu senast OA DOI (https://oadoi.org/) – den visar på högre andel grön OA än tidigare men 
vissa oklarheter kring datakvalitet finns. SwePub Sök och SwePub Analys är två separata tekniker, 
vilket bland annat resulterar i skillnader i dubbletthantering. Cristian använder SwePub-data (xml-
dump) från Sök för klassificering. Kan användas bland annat för hjälp vid registrering, Cristian delar 
gärna med sig framöver. Även LiUB har gjort liknande: http://www.ep.liu.se/hsv_categories/ KB 
tillhandahåller också verktyget Spotfire, ett visualiseringsverktyg 
(http://spa.libris.kb.se:8080/spotfire/login.html?targetUrl=%2Fspotfire%2F#/ ). Lösenord kan fås via 
libris@kb.se 
 
Råd för utvärderande bibliometri 
Råden är nu godkända av SUHF och kommer att läggas ut på SUHF:s webbplats. Vi länkar dit från vår 
blogg. Vi får gärna sprida råden till intresserade. 
 
Övrigt 
Orcid finns nu tillgängligt på lärosätesnivå via Sunet. 

Utvärdering Skype: Skype verkar fungera bättre än Connect så vi fortsätter testa det. Sunet har inlett 
upphandling av nytt mötesverktyg efter Connect. 
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Nästa möte 

Camilla skickar ut Doodle för möte via Skype i mars och sedan har vi möte i anslutning till seminariet 
senare i vår. 


