Nyckeltal och framgångsfaktorer för återapportering
Fastställd av interimsstyrelsen för SITES den 11 december 2013. Reviderad av SITES ordinarie
styrelse den 23 februari 2015. Revideringen har föregåtts av en dialog med stationerna där
definitioner och avgränsningar har preciserats.
Dokumentet utgör bilaga B till ”Villkor för bidrag till uppbyggnad och drift av Nationell
infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning” samt bilaga till SITES verksamhetsplan.
Underlaget nedan kommer, stationsvis och sammantaget, att ligga till grund för framtida
utvärderingar av SITES. Vidare kommer det att användas av styrelsen för att följa upp och
styra SITES utveckling i relation till den strategiska planen. Fr.o.m. 2015 kommer uppgifterna
till stor del att kunna hämtas från SITES gemensamma system för hantering av ansökningar
och projektinformation (NordGIS).
B1. Nyckeltal

Nyckeltalen tar sin utgångspunkt i SITES strategiska plan och ska fungera som styrande för
kvalitetsarbetet inom verksamheten. Uppgifter ska rapporteras in av respektive station men
kommer att redovisas för SITES som helhet en gång per år. Utöver de nyckeltal som anges här
kan varje station besluta att använda sig av specifika nyckeltal för den egna verksamhetsuppföljningen.
• Antal projekt per år som nyttjar SITES fysiska infrastruktur och/eller databaser.
Projekten uppdelas i kategorierna användning av befintliga data, ettåriga
experiment/insamling av data, fleråriga experiment/insamling av data samt uppdrag
inom miljöövervakning. Av dessa redovisas också:
o Antal nya projekt
o Antal projekt som nyttjat mer än en station
o Antal forskare och könsbalansen mellan användarna, samt uppgift om antalet
användare som är verksamma i annat land.
• Antalet ansökningar om att utnyttja en SITES-station

• Genomsnittlig tid för behandling av ansökningar om att utnyttja en SITES-station

• Antal publikationer som baserats på nyttjande av stationerna, inklusive data från dessa:
o Antal vetenskapliga publikationer och hur många av dessa som baserats på flera
stationer
o Antal doktorsavhandlingar och hur många av dessa som baserats på flera stationer
o Antal populärvetenskapliga publikationer och hur många av dessa som baserats på
nyttjande av flera stationer
o Publikationernas kvalitet (tidskrifter och dessas impact factor)
• Antal besök på SITES metadataportal

• Antal besök på SITES webbplats
B2. Andra framgångsfaktorer
Andra framgångsfaktorer har även de sin utgångspunkt i den strategiska planen och syftar till
att beskriva graden av måluppfyllnad. Redovisningen utgörs av verbala beskrivningar samt
kvalitativa data som inte är egentliga nyckeltal.
Om Infrastrukturen
o Användarnas geografiska spridning
o Användarnas ämnesområde
o Användarnas huvudsakliga finansieringskälla
o Kompetenser som delas mellan stationerna

Utveckling av användarstöd och utbildning
o Utbildningsinsatser för teknisk personal på stationerna (kompetensutveckling)
o Utbildningsinsatser för användare av stationerna
o Utbildningsinsatser (examensarbeten samt kurser på kandidat, master och
forskarutbildningsnivå)

Datahantering
o Var och hur data från pågående mätserier finns tillgängliga och vilka som kan nås via
metadataportalen
o Var och hur data från forskningsprojekt som använder SITES säkras och
tillgängliggörs för framtida användning

Publicering och användande av resultat som möjliggjorts av infrastrukturen
o Vetenskapliga genombrott
o Patent som möjliggjorts av infrastrukturen

Internationell verksamhet
o Internationella kontakter/samarbeten

Kommersiell användning och samhällsrelevans
o Kommersiella verksamheters nyttjande av infrastrukturen
o Offentliga verksamheters nyttjande av infrastrukturen
o Tillämpning av resultat i beslutsfattande (science to policy)

Kommunikation förutom vetenskaplig publicering
o Aktiviteter för att informera om infrastrukturen
o Användarmöten (inkl. antal deltagare och vilka avnämare de representerar)
o Studiebesök
o Synlighet i media

Organisation
o Större organisatoriska förändringar (ex styrelse, rådgivande grupper, avtal och
andra dokument)

Ekonomisk redovisning
o Ekonomisk redovisning uppdelad på löner, drift, utrustning/avskrivning, lokaler etc.
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