Minnesanteckningar Metricsmöte 2020-08-25
1. Kort presentationsrunda
Närvarande:
Lovisa Österlund
Marco Schirone
Fredrik Åström
Gustaf Nelhans
Camilla Lindelöw
Karin Tegerstedt
Cristian Colliander
Tobias Jeppsson
Lars Kullman (minnesanteckningar)
2. Diskussion kring gruppens uppdrag
Nytt uppdrag från 2020, och uppdraget från SUHF omskrivet till viss del jämfört med tidigare
uppdrag.
•
•
•
•
•

att aktivt omvärldsbevaka utvecklingen inom bibliometriområdet å SUHFs vägnar
att ordna seminarier inom relevanta, aktuella områden
att verka och föreslå nya former för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan lärosäten när
det gäller bibliometriska indikatorer, analysmodeller och annan metodik
att vara en del i samhällsdebatten och samtalet på universitetsledningsnivå inom såväl
bibliometri som altmetri och frågor kring öppen vetenskap
att vid behov ta fram och/eller samordna bibliometriutbildning för personal vid svenska
lärosäten

Nytt i uppdraget att man gjort tillägget att nätverket ”vid behov” ska ta fram kurser, och alltså
inget som måste genomföras. Tidigare har detta genomförts ungefär vart annat år. Öppen
vetenskap och altmetri också nytt. Öppen vetenskap är ett vitt begrepp, och inte heller mer
specificerat än just så i uppdraget, det blir därför upp till gruppen att definiera aspekter där
gruppen kan komma med inspel osv. Men lämpligen håller sig gruppen till aspekter som har med
utvärdering och användande att göra. När det gäller altmetri finns det redan ett svenskt
altmetrinätverk. Hur ska metricsgruppen förhålla sig till detta nätverk?
Att delta i samhällsdebatten är också nytt i uppdraget. Gruppen behöver tänka igenom hur detta
lämpligen utförs i praktiken. En förhoppning är dock att gruppen i och med denna formulering i
uppdraget kommer att bli tillfrågade i frågor som rör bibliometri.
Tidigare uppdrag
• att aktivt omvärldsbevaka utvecklingen inom bibliometriområdet å SUHFs vägnar
• att ordna seminarier inom relevanta, aktuella områden
• att ta fram och/eller samordna bibliometriutbildning för personal vid svenska lärosäten
• att verka och föreslå former för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan lärosäten när det
gäller bibliometriska indikatorer, analysmodeller och annan metodik
3. Framtida aktiviteter (kurs/metricsdag)

Senaste arrangemanget från metricsgruppens sida hölls i december 2019, och var ett kombinerat
arrangemang med utbildning och seminarium.
Gruppen är överens om att det inte arrangeras något seminarium under hösten 2020, utan att detta
lämpligen förläggs till våren 2021. Däremot bra om gruppen redan nu börjar funderar kring lämpliga
ämnen för ett sådant seminarium.
När det sedan gäller utbildningstillfällen, så finns det ett Intresse för kurser i bibliometri på en mer
avancerade nivå, tex kodning i Python, R osv. Kan gruppen arrangerad detta? Frågan diskuteras
vidare. Men gruppen borde redan nu kunna använda Github för att dela kod, för att på så vis börja
bygga upp en grund.
4. Representant styrgrupp Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy
Tidigare har ordförande i metricsgruppen varit denna representant. Lovisa tar över uppdraget efter
Daniel Wadskog.
5. Punkten Nytt om SwePub
SwePub används vanligen inte av gruppens medlemmar och har därför liten relevans i nuläget. Detta
kan dock ändras. UKÄ använder SwePub och VR har använt SwePub för att ta fram
publiceringsstatistik kring ämnet statsvetenskap. Karin berättade om erfarenheterna från detta
projekt, och att lärosätena var skeptiska till att SwePub användes som datakälla. Kanske bör därför
punkten stå kvar i gruppen agenda, men under annat namn; vi är fortsatt intresserade av vad som
händer med SwePub med andra ord. Vi är försiktigt positiva.
En av grundtankarna med SwePub var att fånga upp det som inte indexeras av Web of Science, men
det uppstår stora problem med olika datakällor som ska leverera inte till ett system som i sin tur
sedan inte äger, eller har kontroll över, ursprungsdata. Camilla tipsade om en artikel om finska
databasen Virta, https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/qss_a_00084
Cristian frågade Karin om hon visste mer om den s.k. Nordiska listan. Karin skulle fråga sina kollegor
på VR som arbetar mer aktivt med frågan, och återkommer förhoppningsvis med mer information
vid metricsgruppens nästa möte. Camilla kunde däremot upplysa om att man inte fått fortsatt
finansiering för att utveckla listan. VR kommer däremot arbeta vidare med en svensk lista.
https://www.vr.se/uppdrag/oppen-vetenskap/svenska-listan---sakkunniggranskade-kanaler-iswepub.html
6. Övriga frågor
Fredrik påminde om Metricslistan, som visserligen inte sjuder av aktivitet, men den finns där som en
kommunikationskanal. Är man inte med, men vill komma med, så skickar man ett mail till Fredrik
Åström.
7. Nästa möte
2020-11-10, kl 10:00 och Lovisa skickar ut inbjudan.

