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Dagordning 
 

1 Föregående mötes minnesanteckningar 
https://bibliometriforum.files.wordpress.com/2010/06/bibliometri-anteckn-20170522.pdf 

Lades till handlingarna utan kommentarer. 
 

2 Kurs i höst 
Efter en enkät som skickades ut till bibliotekschefer i våras var det ganska jämt skägg mellan behovet 
kring grundläggande bibliometri och fokus på visualisering. Camilla, Stina Gustaf och Lovisa bildade 
en arbetsgrupp för kursen. Det blir en tredagarskurs 27-29 november på Chalmers med fokus på 
introduktion till bibliometri men även ett inslag med visualisering. Tanken är att utgå från råd för 
utvärderande bibliometri och att bygga case att jobba med utifrån de råden 
 

3. Möte i höst: fundera över vilket tema ni skulle vilja ha. 
Vi satsar på ett mindre möte i höst som skall vara mer intern med workshops/diskussionsmöte 
mellan oss i gruppen samt några inbjudna gäster. Efter till våren kan vi ta ett omtag med ett större 
seminarium. Vi tar med oss ett antal egna frågor som vi kommer överens i förväg. Exempel på frågor 
är ”Bibliometri på flerfakultetslärosäten”, ”Tekniska frågeställningar”, ”Metoder för analys”, 
”Bibliometriska underlag till ansökningar”, ”Norska listan kontra andra listor”, ”Hur jobbar vi in 
Monitor, Scival, InCites” ”Självutvärderingar av lärosäten” etc. Vi satsar på att kunna ha nästan en hel 
dag tillsammans torsdag 30/11 i Göteborg med syfte att kunna ha en mer intern dialog mellan oss 
snarare än en outreach mot hela metricssverige. 
Vi i gruppen får bjuda med max en gäst och vi hjälps åt att inkomma med gäster och frågeställningar 
senast 6/11. Telefonmöte 7/11 kl 10-11 där vi sätter agendan och deltagare. Camilla tar in  
 

4. Nytt från SwePub 
Rekryteringar pågår, Tuija Drake är anställd och jobbar med metadata tillsvidare. Det finns en 
femårsplan med fem anställningar till IT. Planen syftar bla på ett tekniskt omtag och ombygge efter 
projektfasen, dock är alla IT-anställningar inte renodlade IT-människor. Vi vet ännu inte hur mycket 
av resurserna som kommer att gå till utbildning och uppsökande verksamhet och hur mycket som 
kommer att ligga på IT-sidan men det verkar som om det mesta ligger på IT-sidan. Forumgruppen 
(typ styrgrupp för SwePub) skall ha ett möte en vecka från nu, det är lite oklart hur stort mandat de 
kommer att ha i utvecklingen av Swepub. Jürgen finns från och med nu inte kvar att tillgå då även 
hans konsultförordnande löpt ut. Som det ser ut nu ligger hela den befintliga tekniska utvecklingen 
och underhållet av Swepub-analys i träda och det är oklart hur det kommer att fungera framgent och 
vilken utveckling/drift som kommer att prioriteras. Både lärosäten och departement har visat 
intresse för att arbetet med Swepub går framåt. Inget nytt om nationell medelsfördelning har läckt 
till våra led. 
 

https://bibliometriforum.files.wordpress.com/2010/06/bibliometri-anteckn-20170522.pdf


5. Övrigt 

Fredrik rapporterar från STI i Paris 
Det börjar komma inslag med analyser av effekterna på bibliometripolicys och Leidenmanifest. 
Thed van Leeuwen höll en övertygande presentation om citeringsfördelarna med OA 

ISSI i Kina och Nordic Workshop 
I November går Nordic Workshop i Helsingfors, nästa år blir det i Borås. Camilla sitter i styrgruppen i 
egenskap av ordförande för Metricsgruppen 

1Science – databas över OA  
Marie Stråhle undrar om vi känner till något om den. Ulf vet att de är kopplade till Science metrics i 
Kanada, de har byggt en tjänst – 1Science – med syfte att bla visa vilka poster som är OA. KB kommer 
inte att använda den då det finns gratistjänster som fungerar för syftet. Marie tror att de har en 
tjänst för att lista rovdjursförlag. Cabbels har också en tjänst för bedömning av tidskrifter med black 
och white lists https://www.cabells.com/ 
Ulf Kronman har sammanställt en rapport om OA i SwePub som kommer att publiceras i höst. 

Luleå har bjudit in till altmetridag 9/10 
Camilla åker till altmetriadgen, anmälan senast 2 oktober 2017: 
https://goo.gl/forms/oi834yYt9GhIMX632 
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