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Indelning av Research Output 
Detta dokument syftar till att definiera och underlätta registrering och beläggning av Research 
output i LUCRIS. 
 

Ändringar i version 11 (20201207) 
 
Fullständigt reviderade riktlinjer för 7.4 Report och 2.3 Chapter in Report. Nu i enlighet med SwePubs 
riktlinjer för motsvarande publikationstyper. Observera att i de nya riktlinjerna är hänvisningen om 
att primärpublicera rapporter i Miscellaneous-kategorin borttagen.  
 
Tillägg i ”Non-textual form: Web publication/site” (9.4) och ”Other contribution:  Web publication/blog 

post” (6.2) för att förtydliga hur de ska tolkas: “Hit endast (icke-)textbaserade bidrag. (Icke-

)Textbaserade bidrag hänföres till [respektive kategori]”  
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1. Contribution to journal 
 

1.1 Article / Artikel i vetenskaplig tidskrift 

Beskrivning: Avser originalartikel i tidskrift med vetenskapssamhället som målgrupp. 
Tidskriften ska ha beständiga bibliografiska uppgifter som t.ex. ISSN, volym 
och förlag. 

Praxis: Konferensbidrag publicerat i tidskrift ska registreras som tidskriftsartikel, se 
praxis för Paper i proceeding. Artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter 
registreras som Contribution to specialist publication - Specialist publication 
article. Artiklar i dagspress registreras som Contribution to specialist 
publication - Newspaper article. 
 
Errata läggs inte in som en egen publikationstyp utan registreras under den 
ursprungliga publikation som ”Other File/ other link”. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

1)   Databas/förlagets hemsida (förslag på databas: Web of Science, 
Scopus, EbscoHost, Google Scholar, Artikelsök, PubMed, varje 
ämne/avdelning känner sina databaser) 
2)    Tryckt exemplar (om nära tillgängligt) 
 
Om fulltext och/eller innehållsförteckning ej finns online eller i tryck, belägg 
tidskrift: 
  
3)   ISSN portal/Ulrichs 
4)   Bibliotekskataloger (Libris, Worldcat, Karlsruher Virtueller Katalog) 
5)   Kontakta postskaparen om tidskrift ej kan beläggas eller om själva 
artikeln inte finns i angett nummer.  

  
 

1.2 Letter / Letter (Inledande text i tidskrift) 

Beskrivning: Kortare rapporter som beskriver nya forskningsresultat. Även kommentarer 
till en artikel i publikationen från en eller flera författare, ställd till 
publikationens utgivare. 

Praxis: Hit ej sakkunniggranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, även om dessa 
ibland kallas letters eller short communications.  

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output (tillsammans med typen 
Inledande text i proceeding) 

http://portal.issn.org/cgi-bin/gw/chameleon
https://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://libris.kb.se/
https://www.worldcat.org/
http://kvk.bibliothek.kit.edu/?lang=en&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
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Beläggnings- 
praxis: 

Som Article 

  
 

1.3 Debate/Note/Editorial / Debate/Note/Editorial  

Beskrivning: Text i tidskrift eller proceeding, som en åsikts- eller policyförklaring från 
namngiven person.  

Praxis: Hit ej sakkunniggranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, även om dessa 
ibland kallas letters eller short communications. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Article 

  
 

1.4 Review (Book/Film/Exhibition/etc.) / Recension (bok/film/utställning etc.) 

Beskrivning: Avser recension av t.ex. bok, film eller utställning i vetenskaplig tidskrift, men 
även annat som recenseras i tidskrifter, exempelvis programvaror och andra 
tidskrifter. 

Praxis: Notera: 
- hit endast recensioner utförda av LU-författare, ej recensioner av LU-

författares verk – dessa kan i dagsläget inte registreras i LUCRIS. 
 

- Hit ej Scientific Review (översiktsartikel).  
 

- Recensioner i populärvetenskapliga tidskrifter, bransch- och 
specialistpublikationer samt dagstidningar registreras under 
Contribution to specialist publications - Review 
(Book/Film/Exhibition/etc.) 

 
Information om recenserat verk: 

I fältet ”Bibliographical notes”  läggs information om recenserade verk på 
poster av typen ”Review (Book/ Film/ Exhibition/ etc)”. Följande information 
ska läggas till (om forskningsoutputen ör av publikationskaraktär):  

- Författare 
- Titel 
- Årtal 
- Förlag 
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- Ev. ISBN/ DOI etc. 
 

Övriga forskningsoutput ska ha följande information om det recenserade 
verket: 

- Upphovsperson 
- Titel 
- Datum för uppförande 
- Plats/Sammanhang 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Article 

  
 

1.5 Special Issue (editor) / Special-/temanummer av tidskrift (redaktörskap) 

Beskrivning: Avser namngivna redaktörer (guest editors) till special-/temanummer av 
tidskrift. 

Praxis: I beskrivningen ska finnas en referens till ett specifikt nummer av tidskriften. 
Hit ej ordinarie redaktörskap för tidskrifter. Detta kan ej beskrivas som en 
outputtyp men kan läggas som aktivitet i LUCRIS. 
 
Hit ej skrivna inledande/omgivande texter i tidskrifter. De registreras med 
författarskap som Debate/Note/Editorial. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Article 

  
 

1.6 Published Meeting Abstract / Publicerat konferensabstrakt 

Beskrivning: Abstract från en vetenskaplig konferens som är publicerat i ett tidskriftshäfte 
eller tidskriftssupplement. 

Praxis: Ej förlagsutgivna meeting abstracts registreras som Contribution to 
conference - Abstract. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 
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Beläggnings- 
praxis: 

Som Article 

  
 

1.7 Review Article / Forskningsöversiktsartikel 

Beskrivning: Forskningsöversikt avser översiktsartiklar i vetenskaplig tidskrift, dvs. en 
artikel som recenserar tidigare forskning i ett ämne och tillhandahåller en 
sammanfattning av den nuvarande kunskapen om ämnet. 

Praxis: Avser ej recensioner. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Article 
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2. Chapter in Book/Report/Conference proceeding 
 

2.1 Book chapter / Kapitel i antologi eller samlingsverk 

Beskrivning: Självständig del av monografisk publikation, med en eller flera författare. 
Ingår ofta i samlingsverk, ett antal fristående verk som utgivits tillsammans, 
eventuellt under redaktionell styrning till ett visst tema. Huvudverket ska ha 
beständiga bibliografiska uppgifter som t.ex. ISBN-nummer, utgivare, sidor, 
nummer, volym. 

Praxis: Hit bokkapitel. Hit även 
bidrag till utställningskatalog och avsnitt i lagkommentar. 
Konferensbidrag publicerat i antologi registreras som book chapter, liksom 

antologier av typen ”Collection of revised papers originally read at the 

International Conference xxx”. 

Konferensbidrag i proceeding registreras som Paper in conference proceeding, 
kapitel i rapport som Chapter in Report och encyklopedibidrag som Entry for 
encyclopedia/dictionary. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

1)    Innehållsförteckning i tryckt exemplar alternativt förlagets hemsida, 
el. dyl. eller fulltext access. 
2)   Belägg bok enligt Book 

  
 

2.2 Entry for encyclopedia/dictionary / Bidrag till encyklopedi 

Beskrivning: Bidrag till encyklopedi eller referensverk där författaren är namngiven. 

Praxis: Hit texter av kortare karaktär. Kapitellånga texter, liksom kapitel i 
handböcker/handbooks, registreras som Book Chapter. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Book chapter 

  
 

2.3 Chapter in Report / Kapitel i rapport 

Beskrivning: Självständig del av rapport, där författarskapet beskrivs 

Praxis: Hit kapitel i rapporter, se 7.4 Report / Rapport för definition. 
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Bidrag i working paper-serier hänföres till Working paper. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Book chapter 

  
 

2.4 Preface to conference proceeding / Inledande text till proceeding 

Beskrivning: Inledande presentationstext i konferensproceeding. 

Praxis: Hit endast preface till förlagsutgivna proceedings i bokform. För inledande 
text till proceedings utgivna i tidskrift, använd Contribution to journal - 
Debate/Note/Editorial. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output (tillsammans med typen 
Inledande text i tidskrift) 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Book chapter 

 
 

2.5 Paper in conference proceeding / Paper in proceeding 

Beskrivning: Konferensbidrag publicerade i proceeding som har beständiga bibliografiska 

uppgifter som t.ex. ISBN/ISSN-nummer, utgivare, sidor, nummer, volym. 

Praxis: Konferensbidrag publicerat i tidskrift ska registreras som Contribution to Journal - 

Article, oavsett om tidskriftsnumret är definierad som en proceeding eller ej. 

Konferensbidrag publicerat i antologi registreras som book chapter. 

Konferensbidrag publicerat i en förlagsutgiven antologi av 

typen ”Collection of revised papers originally read at the 

International Conference xxx” ska registreras som Book chapter. 

Bidrag på konferenswebbsida ska registreras som Contribution to conference - 

Paper, not in proceeding. 

Bidrag i publikationsdatabas, exempelvis lärosätesarkiv, ska 

registreras som Contribution to conference - Paper, not in proceeding.  

Konferensbidrag som inte passar in under övriga konferenskategorier registreras 

som Contribution to conference - Other. 
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Icke-omarbetade bidrag utgivna i Lecture Notes in Computer Science registreras 

som paper i proceeding. Serien innehåller ofta utökade konferensartiklar och vad 

som särskiljer den artikel som klassificeras som tidskriftsartikel eller 

konferensartikel är inte alltid klart. Vid osäkerhet utgå från klassningen i Web of 

Science i det här fallet. 

 

Observera att själva konferensdeltagandet bör registreras som Activity, gärna 

med koppling till respektive output. 

 

Se schema för inläggning av konferenspublikationer i slutet av dokumentet: Bilaga 

1. 

SwePub 

analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 

praxis: 

Som Book chapter 

 
 

2.6 Foreword / postscript  

Beskrivning: Inledande eller avslutande text av en eller flera namngivna personer som 
beskriver/kommenterar innehållet i monografi, samlingsverk eller rapport. 

Praxis: 
  

Förord till konferensproceeding registreras som Paper in proceeding. 

SwePub 
analysbehov: 

Inget  

Beläggnings- 
praxis: 

Som Book chapter 
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3. Contribution to conference 

Notera: i kategorin Contribution to Conference avser konferensbidrag till sammankomster riktade till 

akademi. Publikationer skapade i relation till en sammankomst riktad mot allmänheten ska läggas under 

Research Output   Miscellaneous. 

 

För en schematisk översikt av konferenspublikationer i LUCRIS, se Bilaga 1. 

3.1 Paper, not in proceeding / Övriga konferensbidrag (ej förlagsutgivna) 

Beskrivning: Offentliggjorda men ej förlagsutgivna bidrag.  

Praxis: Hit bidrag som är fullängdspaper. Det rekommenderas att lägga in fulltexten i 

LUCRIS eller länka till denna i extern källa. I de fall forskningsoutputen finns 

tillgänglig vid granskningstillfället via extern källa eller i LUCRIS får den 

publiceringsstatus Published. Om det är ett paper men fulltexten inte finns 

tillgänglig ska bidragen läggas under Other och få publiceringsstatus Unpublished. 

Notera att det är det textbaserade bidraget som ska läggas in här. Om texten 

endast presenterats/lästs upp ska detta registreras antingen som Contribution to 

conference - Other och/ eller som en aktivitet i modulen Activities. 

 

Abstracts registreras som Contribution to conference - Abstract. 

Observera att själva konferensdeltagandet bör registreras som Activity, gärna med 

koppling till respektive output. 

SwePub 

analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output, typen Övriga konferensbidrag. 

Beläggnings- 

praxis: 

1)   Konferenshemsida 

2)   Facebooksida eller annan webbplats som bekräftar konferensens existens 

3)           Kontakta postskaparen  

 
 

 

 

 

3.2 Poster / Poster 
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Beskrivning: Konferensposter. En poster kan innehålla både text och/eller grafik. 

Praxis: Ett inskickat paper kan ligga till grund för en muntlig presentation eller 

posterpresentation. Hit underlag för posterpresentation, en s.k. poster. 

I de fall en poster publiceras som ett paper i en proceeding, använd Paper in 

conference proceeding. 

 

En poster kan återanvändas vid flera konferenser, det är upp till forskaren om 

denne vill registrera en ny research output-post för varje gång postern används. 

Rekommendera dock gärna att postern istället registreras en gång som research 

output (med uppladdad fil) och att varje ny användning registreras som aktivitet 

och kopplas till research output-posten. 

SwePub 

analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 

praxis: 

Som Paper, not in proceeding. 

 

 

3.3 Abstract 

Beskrivning: Konferensabstracts som ej har publicerats i tidskrift. 

Praxis: Hit abstracts som getts ut i bokform, exempelvis “Book of Abstracts”, på 

konferenswebbsida, i publikationsdatabas eller liknande. Abstract som publiceras i 

tidskriftsnummer registreras som Contribution to Journal - Published meeting 

abstract 

SwePub 

analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output, typen Övriga konferensbidrag. 

Beläggnings- 

praxis: 

Som Paper, not in proceeding. 

 
 

 

 

3.4 Other 
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Beskrivning: Konferensbidrag som inte passar in under övriga konferenskategorier. 

Praxis: Överväg att registrera som Activity istället. 

Om det är ett paper och fulltexten är tillgänglig ska bidraget registreras som 

Contribution to conference, Paper, not in proceeding. 

SwePub 

analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output, typen Övriga konferensbidrag. 

Beläggnings- 

praxis: 

Som Paper, not in proceeding. 
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4. Contribution to specialist publication or newspaper 
 

4.1 Specialist publication Article / Artikel i facktidskrift- eller populärpress 

Beskrivning: Artikel i tidskrift vars målgrupp i huvudsak ligger utanför vetenskapssamhället. 
Tidskriften ska ha beständiga bibliografiska uppgifter som t.ex. ISSN-nummer, 
utgivare, nummer och volym. 

Praxis: Hit exempelvis populärvetenskapliga tidskrifter såsom Forskning och framsteg och 
liknande. Hit även artiklar i bransch- och professionstidskrifter. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Article 

  
 

4.2 Newspaper article / Artikel i dags- /nyhetstidning 

Beskrivning: Artikel i dags-/nyhetstidning vars målgrupp i huvudsak ligger utanför 
vetenskapssamhället. 

Praxis: Utgivning kan registreras som hela datum, YYYY-MM-DD, för dagstidningar. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Article 

  
 

4.3 Review (Book/Film/Exhibition/etc.) / Recension (Bok, film, utställning etc) 

Beskrivning: Avser recension av t.ex. bok, film eller utställning i dagstidning eller tidskrift vars 
målgrupp i huvudsak ligger utanför vetenskapssamhället, men även annat som 
recenseras, exempelvis programvaror eller tidskrifter. 

Praxis: Notera: 
- hit endast recensioner utförda av LU-författare, ej recensioner av LU-

författares verk – dessa kan i dagsläget inte registreras i LUCRIS. 
- Avser recension av t ex bok i tidskrift eller dagstidning, men även annat 

som recenseras i tidskrifter, exempelvis programvaror och andra 
tidskrifter. Recensioner i vetenskapliga tidskrifter registreras som 
Contribution to Journal - Review (Book/Film/Exhibition/etc.) 
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Information om recenserat verk: 

I fältet ”Bibliographical notes” läggs information om recenserade verk på poster av 
typen ”Review (Book/ Film/ Exhibition/ etc)”. Följande information ska läggas till 
(om forskningsoutputen ör av publikationskaraktär):  

- Författare 
- Titel 
- Årtal 
- Förlag 
- Ev. ISBN/ DOI etc. 

 
Övriga forskningsoutput ska ha följande information om det recenserade verket: 

- Upphovsperson 
- Titel 
- Datum för uppförande 

Plats/Sammanhang 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Article 
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5. Patent 
 

5.1 Patent 

Beskrivning: Patent 

Praxis: Patent 

SwePub analysbehov: Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Patent kan beläggas t.ex. via Espacenet http://worldwide.espacenet.com/, Google 
Patent https://patents.google.com/ eller Svensk patentdatabas 
http://was.prv.se/spd/search?lang=sv&tab=1 

   
 

5.2 Other / Övrig immaterialsrättslig output 

Beskrivning: Övrig immaterialrättslig output. 

Praxis: Hit immaterialrättslig output som inte avser Patent. 

SwePub analysbehov: Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Beläggs ej. 

  
 

  

http://worldwide.espacenet.com/
https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?SURL=VigS7nBH6NgFV9Kqg3Lmdwvkc7kjb_eUbPWvuT1OuRpCbLJHvOnSCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAGEAdABlAG4AdABzAC4AZwBvAG8AZwBsAGUALgBjAG8AbQAvAA..&URL=https%3a%2f%2fpatents.google.com%2f
http://was.prv.se/spd/search?lang=sv&tab=1
http://was.prv.se/spd/search?lang=sv&tab=1
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6. Other contribution 
 

6.1 Miscellaneous / Övrig publikation 

Beskrivning: Offentliggjorda men ej nödvändigtvis förlagsutgivna publikationer utan 
identifikatorer för output eller värdpublikation. 

Praxis: Hit publikationer som ej tillhör övriga publikationskategorier, exempelvis 
faktablad. Hit även offentliggjorda men ej förlagsutgivna publikationer utan 
identifikatorer för output eller värdpublikation på webbsidor eller 
powerpoints. 
 
I de fall lärosätet lägger in den här typen av övriga publikationer är SwePubs 
rekommendation kring lokal praxis att för förståelsen bör posten innehålla 
läknar till underlag som blogginlägg, abstract, eller powerpoints. 
 
Hit även så kallade Pre-prints. Pre-prints i exempelvis ett ämnesarkiv läggs in 
som publikationsstatus ”Publicerad” samt med dokument version ”Submitted 
manuscript”. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Beläggs ej. 

 
 

6.2 Web publication/blog post 

Beskrivning: Bidrag publicerade på internet som inte platsar under övriga kategorier.  

Praxis: 
  

Hit såväl enskilda bidrag som hela webbplatser. Använd abstractfältet för att 
beskriva innehåll och typ. Ska innehålla länk. 
 
Hit endast textbaserade bidrag. Icke-textbaserade bidrag hänföres till Non-
textual form->Web publication/site. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår ej i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Länk till elektronisk resurs. 
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6.3 Teaching Case 

Beskrivning: Förslagsutgiven pedagogisk fallbeskrivning, s.k. teaching case. 

Praxis: 
  

Hit förlagsutgivna fallbeskrivningar, s.k. teaching cases, som skrivits i 
pedagogiskt syfte. Ska ha publicerats i en case-plattform eller case-databas. 
Detta betyder att inga poster under publikationskategorin Teaching Case ska 
ha publiceringsstatus Unpublished. En länk till dokumentet bör bifogas i 
LUCRIS. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår ej i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

1)   Länk till elektronisk resurs 
2)   Kontakta postskaparen 

 

7. Book/Report 
 

7.1 Book / Bok 

Beskrivning: Avser monografisk publikation bestående av en eller flera delar avsedd att 
utgöra en avslutad helhet som har beständiga bibliografiska uppgifter som t.ex. 
ISBN-nummer, utgivare, sidor, nummer, volym. 

Praxis: Hit ej rapporter. 
  
Hit lagkommentarer (med information om författarskap), även Karnovs 
Lexinokommentrarer som saknar vissa beständiga bibliografiska uppgifter. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

1)   Libris 
2)   Andra bibliotekskataloger  (Worldcat, Karlsruher Virtueller katalog) 
3)   Förlagshemsida 
4)   Kontakta postskaparen 

  
 

7.2 Anthology (editor) / Antologi (redaktör) 

Beskrivning: Avser publikation av typen antologi eller samlingsverk med en eller flera 
redaktörer som har beständiga bibliografiska uppgifter som t.ex. ISBN-nummer, 
utgivare, sidor, nummer, volym. 

http://libris.kb.se/
https://www.worldcat.org/
http://kvk.bibliothek.kit.edu/?lang=en&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
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Praxis: Redaktörskap för proceedings registreras som Conference proceeding (editor), 
redaktörskap för rapporter som Report med Role: Editor, redaktörskap för 
temanummer i tidskrifter som Special Issue (editor). 
Hit redaktörskap för utställningskataloger, tillsammans med särskild flaggning 
för konstnärlig forskning. 
Endast redaktören/erna läggs till, inte författare till enskilda kapitel. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Book 

  
 

7.3 Scholarly edition / Textkritisk utgåva 

Beskrivning: Textkritisk bearbetning eller översättning av bok eller artikel, med beständiga 

bibliografiska uppgifter som t.ex. ISBN-nummer, utgivare, sidor, nummer, 

volym. 

Praxis: Användningen i SwePub avser endast textkritisk bearbetat och kommenterad 

utgåva eller textkritiskt översättningsarbete av ett verk, t.ex. nytt eller reviderat 

förord.  

Övriga översättningar hanteras genom rollen översättare i kombination med 

andra outputtyper, t ex. översättare av en bok. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Book 

  
 

7.4 Report / Rapport 

Beskrivning: Avser publikation ingående i till exempel en rapportserie som sällan är 

sakkunniggranskade.  

Praxis: Hit redogörelser av en undersökning eller ett utfört uppdrag, till exempel 
redovisning av ett forskningsprojekt, som publiceras av den organisation som 
har gett uppdraget och/eller finansierat projektet, eller den organisation där 
författarna är verksamma.  



 

20 

 

Kännetecken för rapport är t.ex. att de ingår i en rapportserie eller kallas för 
rapport i titeln. 

Arbeten i working paper-serier hänföres till Working paper. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

1)   Libris 
2)   Andra bibliotekskataloger  (Worldcat, Karlsruher Virtueller katalog) 
3)   Förlagshemsida/utgivande organisations hemsida 
4)   Kontakta postskaparen 
Om det ej går att belägga själva verket, belägg serien 

  
 
 

7.5 Conference proceeding (editor) / Proceeding (redaktörskap) 

Beskrivning: Avser redaktörskap för konferensproceeding. 

Praxis: Avser redaktörskap för konferensproceeding. Hit även proceedings som endast 

finns tillgängligt på webbsida eller USB-minne. Redaktörskap för proceedings 

publicerade i tidskrifter registreras som Contribution to journal - Special Issue 

(editor). Redaktörskap för antologi med omarbetade konferensbidrag 

registreras som Book (editor). 

SwePub 

analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 

praxis: 

Som Book 

 

  

http://libris.kb.se/
https://www.worldcat.org/
http://kvk.bibliothek.kit.edu/?lang=en&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
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8. Working paper 
 

8.1 Working paper / Working paper 

Beskrivning: Avser bidrag utgivna i working paper-serier. Serien ska ha beständiga 
bibliografiska uppgifter i form av t.ex. utgivare och serietitel. 

Praxis: Bidrag utgivna i working paper-serier kan vara tidiga versioner av texter som 
sedan bearbetas vidare och publiceras i annan form, t ex som artikel. Hit ej 
preprints, som läggs under Other contribution med dokumentversion ”Submitted 
manuscript”. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

1)   Libris 
2)   Andra bibliotekskataloger  (Worldcat, Karlsruher Virtueller katalog) 
3)   Förlagshemsida/utgivande organisations hemsida 
4)   Kontakta postskaparen 
Om det ej går att belägga själva verket, belägg serien 

  
 

  

http://libris.kb.se/
https://www.worldcat.org/
http://kvk.bibliothek.kit.edu/?lang=en&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
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9. Non-textual form 
 

9.1 Artistic work / Konstnärligt arbete 

Beskrivning: Konstnärligt arbete. 

Praxis: Konstnärligt arbete där upphovspersonen är knuten till ett lärosäte där det 

bedrivs forskning på konstnärlig grund.  

Upphov till det konstnärliga verket registreras en gång, inte flera, trots flera 
framföranden eller visningar av verket. 
Hit alla typer av konstnärliga verk, även inspelningar och liveframförande. Hit 
skönlitteratur, musikkompositioner, visuell konst, design/arkitektur, 
konsthantverk, artists’ books, film, video, TV, radio, performance, teater, musik, 
dans och cirkus. 
I de fall det finns beskrivande underlag som recensioner eller dokumentation 
om originalverket registreras dessa som länkar i posten för det konstnärliga 
arbetet. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Praxis får utarbetas när databasen börjar användas 

  
 

9.2 Curated/produced exhibition/event / Curerad/producerad utställning/event 

Beskrivning: Curerad/producerad utställning. 

Praxis: Hit curerade/producerade utställningar och event, exempelvis tematiskt 
organiserade musikfestivaler, där upphovspersonen är knuten till ett lärosäte. 
Övriga utställningar till Konstnärligt arbete. 
Utställningar som förekommer vid flera tillfällen registreras en gång, såvida 
inte en ny komponent av forskning/arbete har introducerats. 
Utställningar som återkommer exempelvis årligen eller vartannat år med nytt 
innehåll registreras som nya och unika event. 
Bidrag till utställningskataloger registreras som Kapitel i antologi eller 
samlingsverk eller Antologi (redaktörskap), tillsammans med särskild flaggning 
för konstnärlig forskning 
 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 
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Beläggnings- 
praxis: 

Praxis får utarbetas när databasen börjar användas 

  

9.3 Software 

Beskrivning: Mjukvara eller datorprogram definieras som organiserade samlingar av data 
och maskininstruktioner avsedda att utföra vissa uppgifter i ett datorsystem. 

Praxis: 
  

Formuläret är för närvarande inte anpassat för mer detaljerad beskrivning av 
datorprogram. Använd gärna Abstractfältet för att i fritext ange programspråk, 
tekniska plattformar, typ av programvara etc 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår ej i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Ingen i nuläget. 

 

9.4 Web publication/site 

Beskrivning: Bidrag publicerade på internet som inte platsar under övriga kategorier.  

Praxis: 
  

Hit såväl enskilda bidrag som hela webbplatser. Använd abstractfältet för att 
beskriva innehåll och typ. Ska innehålla länk. 
 
Hit endast icke-textbaserade bidrag. Textbaserade bidrag hänföres till Other 
contribution->Web publication/blog post. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår ej i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Länk till elektronisk resurs. 

 

9.5 Other / Övrigt 

Beskrivning: Övrig icke-textbaserad output som inte är konstnärlig, ex. instruktionsfilmer.  

Praxis: 
  

Möjlighet att specificera format under ”utgivningsformat”.  

SwePub 
analysbehov: 

Ingår ej i Svensk indelning av vetenskaplig output. 
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Beläggnings- 
praxis: 

Länk till elektronisk resurs. 

10. Thesis 
 

10.1 Doctoral Thesis (monograph) / Doktorsavhandling (monografi) 

Beskrivning: Avser godkänd avhandling för doktorsexamen. 

Praxis: Avser godkänd avhandling för doktorsexamen. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output men ej uppdelad på 
monografi/sammanläggning. 

Beläggnings- 
praxis: 

1)   Libris 
2)   Andra bibliotekskataloger  (Worldcat, Karlsruher Virtueller katalog) 
3) ProQuest Dissertations & Theses A&I (ext) 
4) Universitetshemsida (ext) 
5) Kontakta postskaparen 

  
 

10.2 Doctoral Thesis (composite) / Doktorsavhandling (sammanläggning) 

Beskrivning: Avser godkänd avhandling för doktorsexamen. 

Praxis: Avser godkänd avhandling för doktorsexamen. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output men ej uppdelad på 
monografi/sammanläggning. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Doctoral Thesis (monograph) 
 
 

  
 

10.3 Doctoral Thesis (artistic) / Doktorsavhandling (konstnärlig) 

Beskrivning: Avser godkänd avhandling för doktorsexamen. 

Praxis: Avser godkänd avhandling för doktorsexamen. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output men ej uppdelad på 
monografi/sammanläggning. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Doctoral Thesis (monograph) 
 

http://libris.kb.se/
https://www.worldcat.org/
http://kvk.bibliothek.kit.edu/?lang=en&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
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10.4 Licentiate Thesis / Licentiatavhandling 

Beskrivning: Avser godkänd avhandling/uppsats inför licentiatexamen. 

Praxis: Avser godkänd avhandling/uppsats inför licentiatexamen 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

Som Doctoral Thesis (monograph) 

  
 

10.5 Master's Thesis 

Beskrivning: Avser godkänd uppsats på masternivå. 

Praxis: 
  

Hit även magisteruppsats. 
 
Används inte för aktiva studenter vid Lunds universitet utan för forskare som 
vill registrera master/magisteruppsats. 

SwePub 
analysbehov: 

Ingår ej i Svensk indelning av vetenskaplig output. 

Beläggnings- 
praxis: 

 

 
 
 



Bilaga 1  

 
Konferenspublikationer i LUCRIS: vad hamnar var? 

 Contribution to conference Chapter in book/…. Contribution to 
journal 

Book/report 

Paper, not in 
proceeding 

Poster Abstract Other Preface to 
conference 
proceeding 

Paper in 
conference 
proceeding 

Book chapter Article Publishe
d 
meeting 
abstract 

Conference 
proceeding (editor) 

Offentliggjort men ej 
förlagspublicerat 
konferensbidrag (t ex på 
webbsida eller databas) 

          

Omarbetat konferensbidrag 
publicerat i tidskrift 

          

Konferensbidrag publicerat i 
antologi registreras som Book 
chapter 

          

Konferensbidrag publicerat i 
proceeding 

          

Redaktörskap för proceedings           
Förord till proceedings           
Poster           
Abstract, förlagspublicerat           
Abstract, ej förlagspublicerat           
Övrigt           
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