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1. Nya medlemmar i gruppen! 

Två nya medlemmar hälsas välkomna: Lars Kullman från Göteborgs universitet och Henrik 

Aldberg från Vetenskapsrådet. Kort presentationsrunda från de tidigare medlemmarna. 

 

2. Vårens seminarium: Open Metrics i Uppsala 

Seminariet är fortfarande under planering. Klart är att det blir den 23/5 under 

eftermiddagen i Uppsala. En lokal är bokad från 13.15, vilket innebär att seminariet kan 

börja lite senare och fortsätta till ca 17. Temat är open metrics, vilket diskuterades vid förra 

mötet. 

Två talare är inbokade: Ludo Waltman, CWTS, och Steffen Lemke, ZBW. Stina har även 

kontaktat Silvio Peroni från OpenCitations. 

Diskussion kring vad vi kan addera till programmet. En talare från Sverige som har jobbat 

med öppna data vore intressant. En annan idé är att ha ett workshopsinslag under dagen. 

Ludo och Steffen kan tillfrågas om de vet någon ytterligare person de vill ta med. 

Under tiden går vi ut med ett ”save the date” på bloggen (Daniel), metricslistan (Daniel), 

Biblist (Camilla). 

Det blir ett möte för gruppen kl. 10 den 23/5 (innan seminariet). 

 

3. Nytt från Swepub 

Det finns projektledare och metadataspecialist samt en systemtekniker. 

Daniel medverkar i SUHF:s projekt om lärosätenas nytta av att leverera data till Swepub. De 

har bl.a. träffat KB och VR och haft workshops med lärosätena. Presenterar för SUHF:s forum 

för bibliotekschefer i april. Daniel tar upp några av de nyttor lärosätena har beskrivit, även 

om den främsta verkar vara att minska det egna arbetet med att berika poster. 

Vidare diskussion kring Swepub: Det är oklart vem som styr/är beställare? VR, KB, 

lärosäten? Man kan inte vänta på perfekta metadata innan Swepub börjar användas som 

datakälla. Dessutom tas täckningsgraden i Swepub upp, och den eventuella skillnaden 

mellan lärosäten. 
 

4. Övrigt 

Marie lyfter frågan om att vid (åtminstone vissa) ansökningar om forskningsanslag inom NT-

området hos VR efterfrågas flera bibliometriska mått, bl.a. h-index, med valfritt val av källa 

för citeringsdata och undrar hur de måtten används (står att bibliometrin ska användas 

begränsat). Henrik tror att ämnesråden vid respektive utlysning kan styra sina krav själva. 

De som arbetar med bibliometri var endast aktiva vid utformningen av Prisma, där man inte 

skulle ha använt h-index. 


