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1. Clas Hättestrand: SU/SUHF expertgrupp för kvalitetsfrågor 

Clas Hättestrand från SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor presenterade gruppens arbete. 

Utifrån detta diskuterades frågor där det kan finnas gemensamma intressen för 

kvalitetsfråge- och bibliometrigruppen; t ex arbetet med den nationella fördelningsmodellen 

baserad på profilområden, hur lärosäten förhåller sig till universitetsrankingar, samt arbetet 

med att samla in nyckeltal för att beskriva verksamheten vid lärosätena. 

 

2. Resursfördelningen & SUHF: gruppens mandat 

Utifrån beskrivningen av VR:s arbete med fördelningsmodellen och formuleringen att detta 

ska ske ”i dialog med … SUHF” ställs frågan om hur dialogen med SUHF ser ut; och på vilken 

nivå inom SUHF detta sker, samt i vilken utsträckning bibliometrigruppen är av intresse som 

samtalspartner utifrån dess specifika kompetens? I förlängningen reser detta frågan om 

vilket mandat bibliometrigruppen har (t ex ifråga om remissvar och liknande förfaranden); 

och hur förhållandet ser ut mellan å ena sidan bibliometrigruppen och å andra sidan 

Expertgruppen för lärosätesbiblioteken och SUHF generellt.  

 

3. Metrics-seminariet 

Seminariet genomfördes den sjunde juni via KB:s zoom-kanal. På det hela taget uppfattades 

seminariet som en lyckad tillställning, förutom att den siste presentatören inte närvarade 

och presentationen av Research Graph därmed föll bort. 

 

4. Hållbarhetsforskning 

Från SUHF:s Expertgrupp för lärosätesbiblioteken har det kommit en förfrågan om huruvida 

bibliometrigruppen kan kontaktas för att utföra bibliometriska analyser; i just detta fall av 

forskning om hållbarhetsfrågor. Frågan besvaras med ett nej, eftersom det för gruppen inte 

finns resurser för att finansiera denna typ av arbete. 



 

5. Dansk BFI & Norska medelsfördelningssystemet 

En kort uppföljning från förra mötet, där nedläggningen av den danska bibliometri-

indikatorn togs upp. I anslutning till detta noteras att det föreligger ett förslag i Norge att 

lägga ner den bibliometri-baserade medelsfördelningen, men att man i Norge fortsätter den 

nationella registreringen av publikationer, medan det är osäkert om man kommer fortsätta 

utveckla rankingen av publiceringskanaler. Relaterat till detta ställs också frågan om hur 

arbetet med utvecklingen av en ”svensk lista” fortgår?  

 

6. Vakans: KB-representation 

I och med att Camilla Lindelöw lämnar gruppen behövs en ersättare. Bibliometrigruppen 

föreslår Johan Fröberg från KB, men Expertgruppen för lärosätesbiblioteken är dock de som 

utser gruppens medlemmar. Från bibliometrigruppen betonas vikten av att ha 

representanter från KB och VR; vilket var anledningen till att antalet medlemmar i gruppen 

utökades 2012.  

 

7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

8. Återlämnande av ordförandeposten  

Undertecknad tack för sin tid som tf ordförande; och lämnar tillbaka ordförandeskapet  till 

Lovisa Österlund. 

 

9. Nästa möte  

29 september 2022, 13-15. 


