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1. Anteckningar 

Solbritt antecknar. 

2. Seminarium HT 2015 

Beslutat tema enligt tidigare möte:  

Klustring och klassificering – intressant både ur ett B & I- och finansieringsperspektiv. 

Effekter av manuell kontra automatisk klassificering, konsekvenser av klassificering vid 

finansiering, att definiera ämnesområden, klustring av Swepub?, klustring och matchning av 

dokument – ämnesområden. 

Tid och plats: KTH-biblioteket, 5/11 13.30-17.00. (Salongen bokad 13-17) 

5 talare á 30 min + 30 min fika + 30 min intro och avslut. 

Talare:  

Klassificering från andra perspektiv - datalingvistik och klassificering 

Förslag: Viggo Kann, forskare i teoretisk datalogi, tillfrågad men föreslår Jussi Karlgren, 

forskare i informationsåtkomst och språkteknologi. Denne är ej tillfrågad ännu. David har 

annars förslag på en LIU-forskare som kan tillfrågas. Detta föredrag bör ligga först, som en 

bred introduktion till seminariet. 

Klustring utifrån direkta citeringslänkar (Peter Sjögårde, Per Ahlgren, KTH) – En 

partitionering av 27 miljoner artiklar i fyra nivåer finns nu på plats. 

Term- och länkanalys (Christian Colliander) Rubrik inte slutgiltigt bestämd.  

Lästips: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23193/abstract  

Erfarenheter från LIU av (David Lawrence) Rubrik inte slutgiltigt bestämd.  

Klassificering genom textanalys av abstracts, se testversion: 

http://www.ep.liu.se/hsv_categories/ David försöker få in feedback från några lärosäten som 

testat. 

Erfarenheter från KIB (ev. Daniel Wadskog) 

Rubrik och talare inte slutgiltigt bestämd. MeSH & nationella ämneskategorier. 

 

Ludo Waltman, CWTS tas inte med eftersom programmet ändå är fullt. 
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David, Christian och Daniel skickar rubriker på sina presentationer till Peter. Daniel 

återkommer med talare från KIB. 

 

3. Kurs 20-21 maj. Avstämning. Ny kurs? 

Kursutvärderingarna mestadels positiva, men också en del förslag på förbättringar som kanske 

inte är så lätta att genomföra då några deltagare skrev att de behövde långsammare tempo och 

andra att de vill ha ett snabbare tempo.  

Både Borås högskola och Peter och Camilla var nöjda med samarbetet och vill gärna fortsätta 

detta. Med nuvarande upplägg blir det svårt att hinna med en kurs i höst. Peter och Camilla tar 

kontakt med Gustaf angående framtida kurser. 

4. Övriga punkter 

a. Inget nytt på SwePub-fronten. 

Output-formatet fortfarande krångligt i SwePub analys. Kräver en hel del manuellt 

arbete. Inte värt att lägga ner tid på det förrän det åtgärdats. 

b. Gruppen behöver se över de tidigare fastställda rekommendationerna för lärosätenas 

statistikuttag till årsredovisningen för publikationer. Camilla skickar ut förra 

versionen till alla och så tas det upp till diskussion på nästa möte. 

5. Nästa möte 

5 november kl. 10-12 på KTH-biblioteket, rum Rinman. 


