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1. Program för dagens seminarium 

Det är cirka 40 deltagare anmälda till seminariet Open Citations. Denna gång är det endast 

internationella talare och seminariet hålls på engelska. Daniel tar hand om introduktion och 

presentation av talarna. Daniel föreslog att använda slido.com, en applikation där 

seminariedeltagare löpande kan skriva in frågor under seminariet, vilket alla tyckte var bra. 

Ett par förfrågningar har inkommit om seminariet även kan nås som webinar. Vi tar med oss 

det till nästa tillfälle och undersöker då möjligheten att även direktsända. 

 

2. Utbildningar under hösten 

Vi diskuterade om kursen som de senaste åren hållits en gång per år även ska ges detta år. 

Det är få föranmälda samt det innebär rätt mycket arbete. Efter diskussion bestämde vi att 

ingen kurs ges i år utan vi anordnar istället en intern workshop. Workshopen kan vara i form 

av hackathon, t.ex. vidareutveckling av applikationer där vi arbetar både med 

programmering och användarperspektiv. En arbetsgrupp bestående av Lovisa, Hampus, 

Camilla och Cristian arbetar vidare med upplägg och förslag på teman. Cristian är 

sammankallande för denna grupp. Det kan vara bra att bjuda in andra utanför gruppen men 

vi tar ställning till det då tema bestämts. 

   

3. Nytt från Swepub 

Camilla informerade om att arbete med SwePub (bl.a. system, innehåll, användarperspektiv) 

har kommit igång på KB. En workshop för inbjudna kommer att hållas. Det finns problem 

t.ex. med uttag av data och input har lämnats. Förfrågningar om uttag av data har kommit 

från olika myndigheter.  Eftersom arbetet med SwePub har legat still ett tag tyckte Marie att 

det behövs en statusbeskrivning av SwePub samt att KB borde informera lärosäten om att 

uttag av data görs, dvs att data används. Detta kan framföras i den referensgrupp för SwePub 

som har bildats och där några i denna grupp (arbetsgruppen för bibliometri) ingår. Första 

mötet för referensgruppen är den 20:e juni. Vi diskuterade en del om användande av data 

från SwePub, t.ex. kan andra intressenter än VR ha behov av en mer finfördelad SSIF-

klassificering, femsiffernivå istället för tre-siffernivå? 
Daniel gick översiktligt igenom resultatet av projektet Kvalitet i SwePub ur ett 

lärosätesperspektiv’ utifrån projektrapporten. Projektet är nyligen avslutat och vi får se 

framöver hur råden som framförs i projektrapporten tas om hand. 

 

4. Övrigt 

Vi bestämde datum för nästa möte (Skype) till 20:e september, eftermiddagen som 

preliminärt tid. 
 

https://librisbloggen.kb.se/2018/05/04/scenarier-for-swepub-och-svenska-listan/

