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1) Metrics-seminarium 
 

I nuläget känns det inte aktuellt att ha ett fysiskt möte med tanke på pandemin och gruppen 
beslutade att ha ett digitalt möte, förslagsvis den 7 eller 8 juni 2022.  
 
Gruppen tycker inte det behöver vara ett särskilt tema och förslag på upplägg är att försöka 
få Gunnar Sivertsen att inleda. Därefter Openaire eller Openalex. Camilla har en kontakt på 
Openalex och börjar med att kolla där. Sedan skulle seminariet kunna avslutas med 
Bliometrix, kanske i workshopformat. 
 
 

2) Andra SUHF-grupper 
 

Fredrik har kollat upp vad det finns för andra grupper på SUHF. Det finns en expertgrupp för 
kvalitetsfrågor med Clas Hättestrand som ny ordförande, (tar över efter Stephen Hwang). 
Vidare finns samordningsgruppen för öppen vetenskap med Peter Aronsson som ordförande 
och en nationell arbetsgrupp för forskningsdata med Per Dannetun som ordförande. Alla 
dessa vore intressant att bjuda in till ett av våra möten. Fredrik börjar med att bjuda in Clas 
Hättestrand till vårt nästa möte för att prata om expertgruppen för kvalitetsfrågor. 
 
 

3) Ny modell för resursfördelning 
 
Vetenskapsrådet fick 2021 ett uppdrag att ta fram en ny modell för resursfördelning som 
bygger på att lärosätena själva skickar in ansökningar inom ett profilområde (som också 
lärosätena väljer). Vetenskapsrådet fick bara tre månader på sig att ta fram ett förslag och 
lämnade in ett förslag i juni 2021 där de också angav att de ville ha mer tid på sig att ta fram 
ett mer genomarbetat förslag. I januari 2022 kom ett nytt uppdrag att vidareutveckla 
modellen och Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova ska senast den 1 juni 2022 lämna 
en gemensam skriftlig slutredovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). 
 
 
  



4) OpenALEX 
OpenALEX (http://openalex.org/) är ett nytt initiativ lanserat 2022 och tänkt att ersätta 
Microsoft Academic Graph (MAG). Finansierat av Arcadia. Några har börjat testa, det kräver 
lite inläsning men API fungerar bra. KTH och KI har börjat titta på om det skulle kunna 
användas för bibliometriska analyser. 
 
 
 
Nästa möte: 27 april 2022, 13-15 
 
 
 

Länkar: 

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00138-y 

https://keenious.com/ 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/01/uppdrag-att-vidareutveckla-en-

modell-for-kvalitetsbaserad-fordelning-av-forskningsanslag/ 

 

https://www.vr.se/download/18.5b512ab5179b56f3d0f15f/1622476466789/Kvalitetsbasera

d%20resursf%C3%B6rdelning_2021_PM.pdf 

http://openalex.org/ 

https://graph.openaire.eu/about 

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674057333 
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