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Närvarande: 

Peter Sjögårde (ordförande), Helena Carlsson-Juhlin, Peter Linde, Per Swedberg, Daniel Wadskog, 

Ingegerd Baurén (minnesantecknare)   

 

1. Minnesanteckningar 

Ingegerd utsågs till minnesantecknare 

 

2. Metricsmöte om forskningsdata 

Daniel har funderat över vad som kan vara intressant att belysa, och funnit att det än så länge är 

svårt att hitta ett självklart bibliometrifokus när det gäller forskningsdata. Diskussionen landar i 

att det inte blir ett enhetligt tema vid vårens metricsmöte utan istället ett ”smörgårsbord”: 

 

a) ORCID ur ett bibliometrifokus ( representant från KB/Projektgruppen) 

b) VR-perspektiv  - bibliometri  i relation till forskningsansökningar och användningen av SwePub, 

ORCID etc (representant från VR) 

c) Forskningsproppen och bibliometri – vad händer framöver angående användningen av 

SwePub, paneler etc (representant från VR) 

d) Felmarginaler (error margins) (Jesper Sneider, Staffan Karlsson, Ulf Kronman, Per Ahlgren) 

 

Tid och plats: 

Vecka  15 torsdag 11 april på KTH.   

 

Kontakter med möjliga talare samt inbjudan: 

Punkt a-c: Daniel  

Punkt d: Peter S (Staffan Karlsson samt ev Jesper Sneider, Ulf Kronman) och Per S (Per Ahlgren) 

Ett program bör finnas färdigt 22 februari, så att inbjudan kan gå ut senast sista februari. 

 

3. Grundkurs i bibliometri 

Peter S har skickat ut ett förslag till kursupplägg som godkänns av gruppen.  Det blir en 

sammanhållen kurs på 3 dagar. Kostnaden för utbildningen kommer att täckas av deltagarnas 

kursavgifter.  Kostnaden kan fastställas så snart vi vet hur stora lärararvodena blir. För att kursen 

skall genomföras krävs minst 10 deltagare, och max antal deltagare är 17. 

 

Lärare: 

Peter S ( dag 2), Staffan Karlsson (dag 1) samt ev Daniel Wadskog (dag 1), Per Ahlgren (norska 

modellen), Leif Ericsson (norska modellen) och Stina Johansson (visualiseringsverktyg).  

 

Tid och plats: 

15-17 maj  på KTH 

 

Kontakter med möjliga lärare samt planering/inbjudan: 

https://connect.sunet.se/forums_bibliometrigrupp/
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Per S tillfrågar Per Ahlgren, Daniel stämmer av med KI angående sin medverkan och Peter S 

tillfrågar Stina Johansson samt ev Leif Ericsson. När det är klart vilka som kommer att medverka 

som lärare bör dessa gemensamt se över innehållet. Inbjudan går ut så snart som möjligt  

 

4. MODS formatspecifikation utlåtande 

Vi fick lite respons på vårt utlåtande om SwePub formatspecifikation, tillsammans med frågor 

huruvida vi har synpunkter på samarbetsformer/mandat etc. Vårt svar blir at vi kan bistå som 

referens- och remissgrupp. Kvalitetsarbetet ligger dock någon annanstans, och vi har ingen direkt 

åsikt om var det arbetet sker.  

 

5. Datum för nästa möte 

I anslutning till metrics-dagen, dvs  11 april.  Om något behöver dryftas innan dess kan vi göra det 

via e-post. 


