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1) Andra SUHF-grupper 
 

Fredrik har varit i kontakt med Claes Hättestrand för SUHF:s grupp för kvalitetsfrågor, 
samt Jan Ingvar Jönson i Arbetsgruppen för meritbedömning. Ingen kunde medverka 
vid detta möte. Vi beslutade att prova att bjuda in till framtida möten 
 

2) Metrics-seminarium 7/6, kl 13-16 

Metricsmötet med inbjudna presentatörer hade redan 37 anmälda, samt bra 
representation gällande blandning av deltagare 
 

3) Resursfördelningsmodellen 
Karin Tegerstedt berättade om arbetet med att ta fram en ny modell för 
kvalitetsbaserad fördelning av nya medel till lärosätena baserat på profilområden. 
Bedömningen genomförs av de statliga forskningsråden. 
 
Underlag från lärosätena gällande vetenskaplig kvalitet som kommer användas 
innefattar  
- Abstract 
- Forskningsplan 
- Internationella Samarbeten, samt 
- Etiska perspektiv på forskningen. 
 
Gällande utvärdering baserat på publiceringar så kommer relevant publicering av 
max 30 publikationer av nyckelpersoner bedömas. Lärosätena har att motivera varför 
dessa är relevanta. 
 
Instruktioner och information kommer presenteras i januari 2023. Införandet sker 
2024, VR föreslår pengar ut 2025 som bygger på beslutsunderlag som tas fram våren 
2024. 
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Gruppen diskuterade hur vetenskaplig kvalitet kommer värderas, samt hur 
förutsättningar för profilområdet och kvalitet i samverkan kan bedömas. 
 
Vetenskapsrådet kommer samordna det panelbaserade kvalitetsgranskningen. 
 
Frågor om profilområden: kommer det bli huggsexa på profilområden? 
Lärosätena definierar själva vilka profilområden -> leder till stor variation, men det 
bör inte finnas administrativa hinder för att lärosäten har överlappande profiler eller 
samarbeten och tvärvetenskapliga satsningar. 
 

4) Dansk BFI 
 
Gruppen diskuterades att bibliometrikerns uppdrag förändras när flera länder börjar 
se över hur resursfördelning skall ske på nationell nivå: leder mot mer kvalitativa 
värderingsmodeller. Viktigt att följa vilken roll bibliometrin kommer att ha i 
framtiden vid våra lärosäten. Intressant att sätta den svenska prestationsbaserade 
modellen med övriga Norden och särskilt Danmark där BFI stängts ner helt, medan 
Norge diskuterar att sluta använda sin modell för resursfördelning. 
 
 
 

5) Övriga frågor: 
 
Norge har tecknat ett nytt nationellt avtal med Clarivate för universell tillgång till 
bibliometriska data utan begränsningar för användning. De avtal VR har (och tar) är 
helt begränsade och medger ingen delning av data. Likaså verkar KTH:s avtal vara 
begränsade. Gruppen diskuterade möjligheter att ligga på för att få bättre avtal när 
de organisationer som köper bibliometriska data förhandlar om avtalen. 
 
Lovisa tillbaks i tjänst och återkommer som ordförande vid nästa möte! 
 
Fråga om bibliometriska analyser av hållbarhetsfrågor: 
Lars berättade att det funnits projekt på GU utifrån sökfrågor 
Elsevier arbetar med SLU? 
 
Svenska listan i samband med uppdatering av Swepub 19 maj 
 
Kommande konferenser: Science Technology Indicators(STI), 7-9 sep; Nordic 
Workshop for Bibliometrics and Research Policy i Åbo, 21-23 sep. 
 

6) Nästa möte 
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Nästa möte kommer att genomföras i Zoom den 16/6 kl 13-15. 
 
  
 


