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Vad är LUCRIS? 
LUCRIS är ett forskningsinformationssystem, baserat på mjukvaran 
PURE, som syftar till att registrera och synliggöra inte bara LU:s 
forskningspublikationer utan även projekt, samarbeten och andra 
forskningsrelaterade aktiviteter. LUCRIS når du via http://lucris.lu.se  

LUCRIS består av ett registreringsgränssnitt endast tillgängligt för 
forskare och annan personal vid LU, samt en publik forskningsportal 
som visar upp delar av information från LUCRIS. Forskningsportalen 
ligger http://portal.research.lu.se, bland annat under respektive 
medarbetares profil i LUCAT. Dessutom kan flera andra webbplatser 
återpublicera informationen och därmed spridas till LU:s många 
interna och externa målgrupper.  

 

Illustration av hur information som läggs till i LUCRIS sprids via olika kanaler till 
LU:s många målgrupper. 

På medarbetarwebben hittar du mer riktad information om vad just 
du kan ha för uppgift eller roll i LUCRIS, utifrån din roll på LU som 
exempelvis prefekt eller doktorand: 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/lucris  

  

 
 
Relationsdatabas 

• • • 

LUCRIS är en 
relationsdatabas, vilket 
betyder att du kan 
skapa länkar och 
relationer mellan olika 
data i systemet. Du kan 
till exempel koppla 
publikationer till 
projekt, som du i sin 
tur kan koppla till 
kontrakt. Du kan 
synliggöra bidraget du 
publicerade efter en 
konferens som en 
relation till den 
keynote-föreläsning du 
höll på konferensen. Ju 
fler sådana relationer 
du skapar, desto bättre 
synlighet får dina 
forskningsresultat.  

 

 

 

 

 

 

 

http://lucris.lu.se/
http://portal.research.lu.se/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/lucris
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1. Kom igång med LUCRIS 
 

1.1 Logga in 
Du loggar in i LUCRIS registreringsgränssnitt med hjälp av din LUCAT-id (utan lu.se) och 
tillhörande lösenord på lucris.lu.se   

Informationen som läggs in kommer delvis och bland annat synas på LU:s forskningsportal: 
http://portal.research.lu.se/portal/  

1.2 Språk i systemet 
Inmatningsgränssnittet finns på svenska och engelska. Första gången du loggar in har du möjlighet 
att välja svenskt eller engelskt gränssnitt.  

För att ändra gränssnittspråk klickar du på ditt användarnamn i övre högra hörnet. Under Profile  
Language settings. Du kan du välja vilket språk du vill ha inmatningsgränssnittet (Language) på samt 
vilka av de svenska eller engelska rutorna som du vill se först i de fall du kan mata in information på 
båda språken (Default submission language). 

 

Viss information kommer (oavsett vilket inmatningsspråk man valt) kunna läggas till både på 
svenska och engelska. Man byter mellan det svenska inmatningsfältet och det engelska med hjälp av 
en svensk eller brittisk flagga. Flaggan finns antingen i direkt anslutning till ett specifikt fält eller så 
kan man ändra läge i övre vänstra hörnet. 

https://lucris.lub.lu.se/admin
http://portal.research.lu.se/portal/
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När du lägger till information under 
någon modul kan du alltid byta språk 
genom att klicka på den svenska eller 
den brittiska flaggan. Om du vill ha 
båda språken, fyll i på det ena språket 
och byt sedan språk. Du får då upp ett 
tomt fält. Strax under flaggan i övre vänstra hörnet har du också möjlighet att välja Translation. 
Genom att klicka där får du upp alla fält som har möjlighet att skrivas på både svenska och engelska 
och får på så sätt få överblick över vilka fält som saknar översättning. 

1.3 Personlig profil  
När du loggat in landar du på din personliga profilsida, en sida som visar vilken information som 
du eller någon annan lagt in eller som importerats från andra system på LU. Du ser publikationer, 
aktiviteter, projekt, kontrakt, utmärkelser, information från LUCAT samt personer och 
organisationer som genom dina publikationer och aktiviteter synliggör ditt nätverk. Denna flik 
kallas Personal Overview. 

 

Du kan också se hur din publika profil ser ut i Forskningsportalen genom att klicka på 
”View personal profile in the LU Research portal”. 

Är du administratör i LUCRIS består din första sida av en överblick över den enhet du administrerar 
under fliken Editor och om du har uppgifter som ligger och väntar på dig i systemet, så kallade 
editorial tasks. För dig som ska granska output i LUCRIS, se separat manual för detta. 

 
1.4 Vad ska jag göra först? Miniminivå 
I införandeprocessen av LUCRIS togs en så kallade miniminivå för inmatning i LUCRIS fram. 
Miniminivån ska säkerställa att det viktigaste om varje person finns på plats. Notera att det kan 
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finnas lokala arbetsprocesser och uppdelningar av arbete som påverkar miniminivån. Kontakta 
gärna din lokala support (exempelvis via servicedesk@lu.se) om du har frågor! 

Checklista för miniminivå: 
� Klicka på ”Edit profile”  

- Fyll i en beskrivning av din forskning på svenska och engelska under Research - prioriterat är 
den engelska texten (det finns möjlighet att även beskriva Samverkan, undervisning, 
konstnärlig forskning etc.). Kom ihåg att lägga in information på båda språken eftersom 
information exempelvis inlagd i den engelska rutan endast visas på den engelska sidan i 
Forskningsportalen, om svensk text saknas kommer ingen information visas på den svenska 
sidan.  

- Lägg till profilfoto  
- Lägg till UKÄ-klassning av ditt forskningsområde under rubriken: Nyckelord/ Keywords – 

UKÄ Subject Classification. Genom att lägga en ämnesklassning kan man söka fram forskare i 
olika ämnen i Forskningsportalen oavsett organisatorisk hemvist. 

-  Kontrollera synlighetsnivå på personprofil längst ner. Om din profil ska vara publik men 
inte har status ”Public” under Visibility – ändra. 

� Projekt: Projektbeskrivningar kan anges både vetenskapligt och populärvetenskapligt samt både 
på engelska och svenska. De vetenskapliga engelska texterna prioriteras. 
 
OBS! När du kopplar en LU medarbetare till ett projekt så läggs projektet till på dennes profil. 
Lägger du till en extern person (utanför LU) måste du ha personens godkännande. 
 
- Externt finansierad forskning: skapa relationer till inlästa extern finansierade kontrakt 

(Awards).1  
- Doktorandprojekt: Alla avhandlingsprojekt ska registreras som Project av typen Dissertation.  
- Övriga projekt: Ej externfinansierade projekt kan också registreras i LUCRIS. Notera eventuell 

lokal praxis. 
� Forskningsoutput: Kontrollera gärna att din publikationslista. Om du ser felaktigheter kan du 

klicka på det lilla kugghjulet till höger efter publikationens titel och ”Disclaim/Friskriva dig” från 
publikationen. Det är obligatoriskt att registrera alla forskningsoutput som du publicerat i 
egenskap av forskare vid LU i LUCRIS. Du kan också registrera publikationer som du gjort 
innan/utanför din anställning på LU, var god se till att ange korrekt affiliering på dessa.  

� Aktiviteter och Priser: Frivilligt, eller enligt lokal (fakultetsvis) och eventuell framväxande LU-
gemensam praxis. Externa personer som läggs till på aktivitet eller pris måste ge sitt samtycke till 
detta. 

Övrigt: 

� Organisation: Har du ansvar för en organisatorisk enhet vid LU som bedriver 
forskningsverksamhet så ska den finnas i LUCRIS. Alla sådana grupper som finns i LUCAT ska 
där lägga till en kort beskrivning av sin forskningsverksamhet på både engelska och svenska. 
Övriga texter, t ex för forskargrupper läggs in direkt i LUCRIS. 

                                                      
1 I framtiden kommer du också kunna söka upp dina aktuella kontrakt via modulen Awards i 
vänstermarginalen och skapa projekt direkt från dem. 

mailto:servicedesk@lu.se
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1.5 Inställning av e-post och meddelande från LUCRIS 
LUCRIS meddelar dig via e-post om förändringar i systemet som rör den information du lagt 
till/blivit tillagd i ditt namn. Dessa meddelanden skickas så att du vet vad som importerats eller 
lagts till i ditt namn. Om något är fel kan du upptäcka det direkt och gå in i systemet och Disclaim 
content – dvs. tala om att du inte är rätt författare till en specifik publikation. Du kan också se 
information någon lagt till i ditt namn och gå in och berika posten om det saknas information. 

Du kan alltid ändra dina meddelande- och e-postinställningar genom att klicka på ditt 
användarnamn i övre högra hörnet när du är inloggad i LUCRIS.   

 

Menyn, som fälls ut till vänster när du klickat på ditt användarnamn, innehåller bland annat:  

• Meddelandeinställningar (Message settings): innebär att du själv slår på eller av vilken information 
du vill få från de olika modulerna i systemet. 
 

• E-postinställningar (E-mail settings): du kan ställa in frekvensen av meddelande/e-post från olika 
delar av systemet. Exempelvis meddelar systemet om förändringar i den information du själv 
lagt in eller om någon annan lagt in information i ditt namn. 
Vi rekommenderar att du har inställningen att e-post skickas direkt, dvs. Mails are sent instantly. 

Kom ihåg att alla ändringar måste sparas innan du går vidare, genom att klicka på  längst 
ner på sidan. 

 

1.6 Roller i systemet 
Vilka möjligheter du har i LUCRIS beror på vilken roll du har/har blivit tilldelad i systemet. Det 
finns en rad olika roller som man kan ha i systemet och som kan läggas till vid behov. Alla med ett 
LUCAT-id har automatiskt rollen Personal user, vilket betyder att man kan logga in och redigera 
information om sig själv samt registrera publikationer, projekt, aktiviteter etc. i eget namn. 

Det finns möjlighet att delegera redigeringsrätten till en sk trusted user. Detta är en person som har 
inloggning till LUCRIS och medges att agera för någon annans räkning, t ex redigera den personliga 
profilen. Den som är trusted user får då samma behörigheter som personen som delegerade bort 
rättigheterna och kan utföra allt i systemet som denne kan. Den som är trusted user loggar in som sig 
själv och kan sedan byta till den andra personens konto. Du lägger till en trused user via 
inställningarna i din profil: 
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1.7 Administrativ roll i LUCRIS 
I specifika fall, t ex för bibliotekarier som ska granska publikationer i LUCRIS eller personer som ska 
skapa rapporter för en organisatorisk enhet, behövs andra behörigheter/roller i LUCRIS. Det flesta 
rollerna man kan ansöka om har karaktären ”Editor”. En editor/granskare är ansvarig för en specifik 
typ av innehåll vid en specifik organisatorisk enhet. Den som är granskare kan skapa, läsa, 
uppdatera, ta bort, godkänna/validera information. Alla roller som börjar med ”Administrator” är så 
kallade globala roller och kan inte begränsas till en specifik organisatorisk enhet utan låter 
innehavare arbeta med hela LU:s bestånd. 

1.7.1 Söka administrativ behörighet/roll i LUCAT: 
För att söka en behörighet/roll i LUCRIS gör du så här:  

1) Ansökan sker till fakultetsrepresentant alt. annan vid fakulteten utsedd person (är du osäker på 
vem det är maila servicedesk@lu.se). 

2) Vid ansökan anger man vilken behörighet man ansöker om och för vilken organisation 
(verksamhetsorganisation) den ska gälla.  

3) Ansökningarna skickas från fakultetens representant i LUCRIS övergripande arbetsgrupp till 
servicedesk@lu.se  

4) Ansökan godkänns och rollen läggs till i LUCRIS av Förvaltningsgruppen.  

Roller att söka i LUCRIS kring modulen Research Output: 
Roll Rollens möjligheter Roll ansöks via: 
Administrator  Har tillgång till alla moduler 

och kan ändra, lägga till, slå 
ihop och radera. 

Endast systemförvaltaren/ 
förvaltningsgruppen. För att 
få kontakt med 
Administrator kontakta 
servicedesk@lu.se 

Administrator of External 
Organisations 

Kan ändra och slå ihop 
information om externa 
organisationer. 

Endast systemförvaltaren/ 
förvaltningsgruppen. För att 

mailto:servicedesk@lu.se
mailto:servicedesk@lu.se
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få kontakt använd 
servicedesk@lu.se 

Administrator of External  
Persons 

Kan ändra och slå ihop 
information om externa 
personer. 

Endast systemförvaltaren/ 
förvaltningsgruppen. För att 
få kontakt använd 
servicedesk@lu.se 

Administrator of Journals Uppdaterar och godkänner 
information om tidskrifter. 

Endast systemförvaltaren/ 
förvaltningsgruppen – för 
att få kontakt med 
Administrator of Journals 
kontakta servicedesk@lu.se  

Administrator of Events Uppdaterar och godkänner 
information om events (ex. 
information om konferenser, 
utställningar etc). 

Fakultetsansvarig för 
LUCRIS 

Deduplicator of Research 
Output 

Kan slå ihop dubbletter, 
oavsett organisatorisk enhet. 

Fakultetsansvarig för 
LUCRIS 

Editor of Research Output En granskare kan skapa, 
läsa, uppdatera, ta bort, 
godkänna/validera 
forskningsoutput och 
avhandlingar från en viss 
organisatorisk enhet. 
 

Fakultetsansvarig för 
LUCRIS 

Submitter of Research 
Output 

En submitter kan lägga in 
forskningsoutput för någon 
annan inom en viss 
organisatorisk enhet, dock 
inte validera den samma. 

Fakultetsansvarig för 
LUCRIS 

 

Roller att söka i LUCRIS kring modulen Person profile: 
Roll Rollens möjligheter Roll ansöks via: 
Administrator Har tillgång till alla moduler 

och kan ändra, lägga till, slå 
ihop och radera. 

Endast systemförvaltaren/ 
förvaltningsgruppen. För att 
få kontakt med 
Administrator kontakta 
servicedesk@lu.se 

Editor of Persons Kan uppdatera 
profilinformation och 
exempelvis profilfoto för 
personer inom en viss 
organisatorisk enhet. 

Fakultetsansvarig för 
LUCRIS 

 

mailto:servicedesk@lu.se
mailto:servicedesk@lu.se
mailto:servicedesk@lu.se
mailto:servicedesk@lu.se
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Roller att söka i LUCRIS kring modulen Activities: 
Roll Rollens möjligheter Roll ansöks via: 
Administrator Har tillgång till alla moduler 

och kan ändra, lägga till, slå 
ihop och radera. 

Endast systemförvaltaren/ 
förvaltningsgruppen. För att 
få kontakt med 
Administrator kontakta 
servicedesk@lu.se 

Editor of Activities Kan uppdatera och radera 
aktiviteter för personer 
inom en viss organisatorisk 
enhet. 

Fakultetsansvarig för 
LUCRIS 

 

Roller att söka i LUCRIS kring modulen Prizes: 
Roll Rollens möjligheter Roll ansöks via: 
Administrator Har tillgång till alla moduler 

och kan ändra, lägga till, slå 
ihop och radera. 

Endast systemförvaltaren/ 
förvaltningsgruppen. För att 
få kontakt med 
Administrator kontakta 
servicedesk@lu.se 

Editor of Prizes Kan uppdatera och radera 
priser och utmärkelser för 
personer inom en viss 
organisatorisk enhet. 

Fakultetsansvarig för 
LUCRIS 

 

Roller att söka i LUCRIS kring CV: 
Roll Rollens möjligheter Roll ansöks via: 
Administrator Har tillgång till alla moduler 

och kan ändra, lägga till, slå 
ihop och radera. 

Endast systemförvaltaren/ 
förvaltningsgruppen. För att 
få kontakt med 
Administrator kontakta 
servicedesk@lu.se 

Editor of CV Används framför allt för att 
stödja arbete med 
highlighted content CV 
(highlighted publications). 

Fakultetsansvarig för 
LUCRIS 

 
Roller att söka i LUCRIS kring modulen Projects: 

Roll Rollens möjligheter Roll ansöks via: 
Administrator Har tillgång till alla moduler 

och kan ändra, lägga till, slå 
ihop och radera. 

Endast systemförvaltaren/ 
förvaltningsgruppen. För att 
få kontakt med 
Administrator kontakta 
servicedesk@lu.se 

Editor of Projects Kan lägga till och ändra 
information om ett specifikt 

Fakultetsansvarig för 
LUCRIS 

mailto:servicedesk@lu.se
mailto:servicedesk@lu.se
mailto:servicedesk@lu.se
mailto:servicedesk@lu.se
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projekt inom en viss 
organisatorisk enhet. 

 
1.7.2 Administrativ profil 
Notera att med roller kommer nya flikar, relaterade till dina roller, att dyka upp när du loggar in i 
LUCRIS. Framförallt kommer du ha en flik som heter Editor och en som heter Personal (om du inte 
ser fliken Personal, se instruktioner nedan under ”Administrativ personprofil”). Det finns också 
något som kallas Dashboard som ger dig möjlighet att följa inläggning etc. av för dig relevant 
informationstyper.  

1.7.2.1 Administrativ personprofil 
Om du har en administrativ roll i LUCRIS och samtidigt har en egen profil i LUCRIS som ska vara 
synlig i forskningsportalen/uppdaterad så måste fliken för personprofilen göras synlig. När du läggs 
in som granskare i systemet göms fliken för den egna profilen per automatik. Detta slås på igen 
under inställningar under din inloggnings-id uppe i högra hörnet. 

 

Om du vill ha din profil synlig I LUCRIS slå på ”Always show the personal workspace”. Notera att detta 
inte gör din profil synlig i forskningsportalen, utan att det bara skapar en flik som heter ”Personal” 
där du kan redigera din profil. För att göra din profil synlig i portalen (du är automatiskt satt som 
synlig om du har en forskningsorienterad titel i LUCAT) går du till din personliga profil, klickar Edit 
profile… och längst ner ändrar du Visibilty till Public. 

2. Söka i LUCRIS 
När du är inloggad i LUCRIS kan du se all information som ligger inne på din profil via Personal 
overview. 
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Klickar du på någon av de andra modulerna exempelvis Research Output kan du söka fram inte bara 
dina egna utan även kollegornas publikationer. Genom de olika modulerna eller sökrutan längst 
upp till höger inne i LUCRIS kommer du åt hela LU:s inlagda information. Notera att all information 
i LUCRIS inte är synlig i den publika Forskningsportalen men att du som anställd alltså kan söka 
fram den via LUCRIS. 

 

Gör så här: 
1) Klicka på modulen du vill söka inom, exempelvis Research Output.  
2) Du får upp en söklista med dina egna publikationer. För att söka utanför dina egna publikationer 

måste du klicka bort filtret My content. 

 
 

3) Gör en sökning i systemet. Du får nu träffar bland allt som ligger i databasen, även det som ännu 
inte granskats i systemet och blivit publikt i Forskningsportalen. 
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4) Notera skillnaden mellan en publikations status (publicerad/opublicerad etc.) och publikationens 
status i granskningsarbetsflödet (dvs. väntar på att bli validerad av biblioteket). De som ännu inte 
är granskade ligger som `For validation´, de som är validerade har status validated. 
 

 

  

Status i granskningsprocessen 

Publiceringsstatus 
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3. Lägga till ny information! 
 

Systemets logik bygger på att du: 

1) Väljer vad du vill lägga till: publikation (Research Output), aktivitet (Activities) eller projekt 
(Projects) etc. 
 

2) Valet gör du antingen via a) den gröna knappen till höger ”Add New” eller genom b) att klicka på 
+ som dyker upp när du för muspekaren över den modul du vill lägga information under.  

 
3) Använder du knappen ”Add new” får du upp en Submission guide, vilken ger förslag på de 

vanligaste informationstyperna.  

 
4) Du får nu möjlighet att Choose submission. Detta innebär att du väljer vilken specifik information 

du vill lägga till: aktivitet, forskningsoutput etc. Det du lägger till blir direkt synligt på din profil i 
Forskningsportalen förutom information som du lägger till under modulen Research output, 
vilken först kommer granskas innan den görs publik. 

a) 

b) 
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5) Oavsett vilken modul du väljer så får du en rad toppval under varje modul. När du klickar på ett 
av toppvalen visas vilka underkategorier som finns, exempelvis under Research Output  
Contribution to Journal så hittar du en rad olika publikationstyper som kan finnas i en tidskrift. 

 
 

6) Du kan också importera information från en databas eller mha olika filformat som exempelvis 
RIS. Läs mer om hur du gör det i kapitlet ”Importera information”. 
 

7) Du fyller i information. Alla fält markerade med en röd asterisk * är tekniskt sett obligatoriska i 
systemet. Övriga fält är frivilliga, men ju mer korrekt information du matar in i systemet desto 
bättre och mer användbar blir informationen man kan hämta ut. Ambitionsnivån beror på dig 
som forskare och på eventuell lokal praxis. 
 

8) När du är klar väljer du under Visibility vilken synlighet din post ska ha i systemet.  Du kan välja 
mellan: 
• Public – no restriction, dvs. synlig för alla som söker på LU:s forskningsportal 
• Campus – restricted to specific IP range, dvs. endast åtkomligt inom LU/LTH 
• Backend – restricted to LUCRIS users, dvs. endast för andra som är inloggade i LUCRIS 

registeringsgränsnitt på LU. 
• Confidential – Restricted to associated users and editors, dvs. endast tillgängligt för den 

som lagt in materialet och dess eventuella redaktörer och administratörer.  
 

OBS! Alla poster som läggs in i LUCRIS ska ha status Public. Om man vill begränsa synligheten på 
en specifik fil gör man detta i relationen till filen. Systemet inte kan hantera material som är 
sekretessbelagt. 
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9) Hur man sparar sin post/gör den publik görs lite olika beroende på vilken modul man är i och om 
det finns en process för kvalitetssäkring eller inte. 
 
• Projekt, Aktiviteter och Priser 
 Klicka Save längst ner. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Publikationer  Välj status och sen klicka ”Save”.  

Du kan välja mellan att spara och fortsätta senare genom att välja status Entry in progress och 
sen Save, alternativt om du vill skicka vidare din publikation för granskning till ditt lokala 
bibliotek; välj For validation och sen Save.  
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3.1 Importera information 
I vissa moduler kan man hämta in information från andra källor. I exempelvis modulen Research 
Output kan du lägga in publikationer genom att importera RIS- och/eller BiBTex-filer (från 
exempelvis referenshanteringssystem som EndNote) alternativt göra sökningar i olika databaser. 

Observera att det finns en del felaktigheter som kan smyga sig ni 
när man importerar, se Bilaga 1 i slutet av denna manual. 

Välj antingen Import from online source eller Import from file. 

 

3.1.1 Interna och externa personer vid import 
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När man gör importerar vill systemet hjälpa till och matcha ihop personer som redan ligger i 
systemet med namn i posten man importerar. Exempelvis namnet Anna Andersson kopplas till en 
Anna Andersson som är anställd vid LU. Ibland blir detta felkopplat, därför är det viktigt att noga 
kolla så att författarinformationen stämmer. Korrekt författarinformation, namn och affiliering, är 
förutsättningen för att korrekt data ska kunna hämtas ur systemet bland annat om interdisciplinära 
samarbete och extern samverkan.  

3.1.1.1 Interna personer 
LU-anställda, nuvarande och tidigare anställda, ska var inlagda som interna personer och deras 
affiliering ska överensstämma med den som anges i publikationen. Interna personer illustreras med 
svart siluett och när en sådan finns, finns även en koppling till personens LUCAT. Det är också det 
som gör att publikationen dyker upp i personens lista över forskningsoutput. Även personer som 
lägger in publikationer från en tidigare/parallell anställning på ett annat lärosäte ska ligga som 
interna MEN det nuvarande affilieringen vid LU ska bockas ur. Läs mer under Ändra affiliering 
nedan. 

3.1.1.2 Externa personer 
En extern person illustreras av en vit siluett och har ingen koppling till någon i LUCAT. Personens 
affiliering ska läggas till (se hur under Ändra affiliering nedan). Extern affiliering ska läggas till på 
lärosätesnivå, dvs aldrig avdelning/institution utan exempelvis Uppsala University. Lärosätena 
skrivs alltid på engelska, många finns redan inlagda så sök först i listan. Om affilieringen inte finns, 
klicka på Create new för att lägga till den. 

3.1.1.3 Ändra affiliering eller extern/intern 
För att ändra/lägga till affiliering eller ändra en person från extern-intern (eller omvänt) på en 
person klicka Edit. 

 

 

Om du ska ändra från extern till intern eller tvärtom klicka på 
Change person i övre högra hörnet. 

 Sök där efter rätt intern person genom att välja Replace eller 
Make external. 

Ändra eller ta bort interna affileringar genom att klicka ur 
rutorna under namnet. Notera att endast affileringar som står i 
publikationen ska vara med. 

Lägg till externa affilieringa via Affiliate to External organisation. 
Spara genom att klicka Update. 
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3.2 Vad gör jag om jag upptäcker felaktigheter i min information? 

3.2.1 Lägg till/ta bort dig själv 
Om du har blivit felaktigt tillagd på en publikation/projekt etc. kan du Not mine -disclaim content, 
dvs. ta bort kopplingen mellan dig och informationen ifråga. Samma sak gäller om du hittar 
information i LUCRIS som du borde vara kopplad till, men där du av misstag blivit satt som extern 
istället för intern. 

Så här gör du: 

1) Sök fram informationen i LUCRIS 
2) Klicka på kugghjulet som dyker upp efter publikationens namn i listan när du för muspekaren 

över, klicka ”Mine -Claim content” alternativt ”Not mine – disclaim content”. 

 

 

3.2.2 Ändra felaktig information 
Om du upptäcker fel i en forskningsoutput som redan är publik kan du gå in i LUCRIS, söka upp 
outputen och göra din ändring. Posten kommer då skickas åter för granskning/validering och 
ändringen slår igenom i portalen så fort den blivit godkänd av din lokala granskare. 

Fel i övriga moduler kan du ändra själv och förändringen kommer slå igenom omgående i 
Forskningsportalen. 
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4. Uppdatera din profil i LUCRIS 
4.1 Personal overview (Forskarpresentation) 
 

4.1.1 Redigera din profil… 
… som forskare 
För att lägga till eller ändra information på din personliga profil går du till Personal overview och 

klickar sedan på knappen  
 
… som administratör 
Om du ska redigera en profil för någon annan går du fliken Masterdata och väljer sedan Persons i 
vänstermenyn och söker fram personen i fråga. Möjligheten att göra detta bygger på att du har 
rollen Editor of Persons som du ansöker om via din fakultetsrepresentant i LÖAG eller via annan vid 
fakulteten utsedd person. Är du osäker på vem det är hör av dig till supporten: servicedesk@lu.se 

 4.1.2 Information som kan läggas in: 
En del information hämtas direkt från LUCAT. Här följer en genomgång av vilka fält som finns och 
hur de ska fyllas i samt om de syns i Forskningsportalen eller inte. 

• First name: visas alltid (hämtas från LUCAT) 
• Last name: visas alltid (hämtas från LUCAT) 
• Gender: visas inte (genereras från personnumret) 
• Date of birth: visas inte (hämtas från LUCAT) 
• Nationality: inte obligatoriskt och visas inte (används dock i vissa lokala utvärderingar) 
• Name variant: Läggs till vid behov.  

Alternativ som finns är: 
o Default publishing name – nuvarande namn. Visas inte i portalen.  
o Former name - importeras från LUP inledningsvis; vid förändringar i LUCAT i framtiden, 

sparas namnhistoriken här. Visas i högerspalten i Forskningsportalen, under namnet.  
o Known as name – alternativa namnformer t. ex. isländska namn, andra stavningsvarianter. 

Ersätter First name och Last name i visningen i Forskningsportalen om detta fält läggs in. 
o Portal sort name – för att styra sorteringen i portalen. Läggs in av forskaren vid behov. Visas 

inte i portalen.  
• Title: Alla titlar visas under namnet. 

Alternativ som finns är:  
o Title / Tjänstetitel, hämtas från LUCAT, som hämtas från Primula. Visas under 

namnet/huvudrubriken. Ej editerbart. 
o Academic degree / akademiska titlar, läggs in manuellt. Visas i högerspalten, direkt under 

namnet i forskningsportalen. 
o Honorary title/ Hederstitel, , läggs in manuellt. 
o Legal title / Lega titel, läggs in manuellt.   
o Post-nominal title / post-nominal titel, läggs in manuellt. 
o Designation / Tilltal, läggs in manuellt. 
o  Other titles / Övriga titlar, läggs in manuellt. 

• ID. :  
o Scopus author ID –  läggs in av forskaren. Visas inte.  
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o Researcher ID –  läggs in av forskaren Visas inte. 
o Mendeley profile ID – läggs in av forskaren. Visas inte. 
o ORCID –  hämtas från LUCAT. Visas under Links. 

• Profile photos: visas i Forskningsportalen.  
• Links:  

Det finns flera olika alternativ: 
o Personal – länk till personlig hemsida, hämtas från LUCAT om det lagts där, eller lägg till.  
o Övriga val – välj passande alternativ från menyn. Visas under Links i Forskningsportalen  

• Profile information: textfält (på både svenska och engelska).  
Följande rubriker visas i denna ordning, om motsvarande fält innehåller text: 

o Research / Forskning – övergripande beskrivning av forskningsverksamheten. Alltid 
placerad överst.  

o Artistic work / Konstnärligt arbete - används främst av konstnärliga fakulteten. 
o Teaching / Undervisning - för de som vill använda personprofilen i LUCRIS som den enda 

personliga presentationssidan går det bra att infoga en kortare beskrivning av sin 
undervisning. 

o Professional work / Yrkesarbete - t ex yrkesverksamma - konsulter, arkitekter etc. 
o Outreach / Samverkan – övergripande beskrivning av all samverkan med omvärlden, 

detaljer läggs under Aktiviteter. 
o Societal impact / Forskningsgenomslag – beskrivning av vilka effekter 

samverkansinsatserna har fått. 
• Start date as an independent researcher / retirement date: visas inte. 
• Affiliations: visas alltid (hämtas från LUCAT) 
• Positions outside of LU: Lägg till anställningar utanför LU, nuvarande och tidigare. Frivilligt, kan 

återanvändas i CV modulen.  
• Education/Academic qualification: Lägg till akademiska och professionsspecifika kvalifikationer. 

Frivilligt, kan återanvändas i CV modulen.  
• Professional qualifications: kan återanvändas i CV modulen.  
• Keywords:  

o UKÄ: Alla bör klassa sitt forskningsområde med UKÄ. OBS! UKÄ-klassificeringen är 
nödvändig för att person ska komma upp när man använder UKÄ för att filtrera 
informationen i portalen.  

o Keywords: Möjlighet att lägga till fria ämnesord.  
• Visibility: Visas ej, men valet styr om personprofilen visas överhuvudtaget i Forskningsportalen. 

 

4.1.3 Återanvändning av information från LUCRIS till lokala webbsidor  
Information som du lägger till om dig själv kan återanvändas bland annat av lokala webbplatser. 
Kontakta ansvariga för din institutionssida för att få reda på hur just din institution/fakultet arbetar 
med återanvändning av forskarpresentationerna. 
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5. Moduler i LUCRIS 
 

LUCRIS består av ett antal moduler som fylls i separat men som sedan kan kopplas till varandra. På 
så sätt kan relationer mellan exempelvis en publikation och ett projekt eller en finansiär synliggöras. 
 

Modulmenyn finns i vänsterspalten.  

PURE som programvara kan erbjuda en rad olika moduler. I 
LU:s installation av PURE, dvs. LUCRIS, har vi valt att inte slå 
på alla tillgängliga moduler, vilket betyder att fler moduler kan 
komma att läggas till i ett senare skede. Vissa moduler kan inte 
slås av även om vi inte använder dem, exempelvis Applications 
och Ethical reviews. 

 
 
 
 
 

LUCRIS moduler just nu är: 
 

Research Output, se kapitel 5.1 

Activities, se kapitel 5.2 

Prizes and distiction, se kapitel 5.3 

Curricula Vitae, se kapitel 5.4 

Awards, se kapitel 5.5 

Projects, se kapitel 5.6 
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5.1 Research Output (Publikationer och andra uttryck för 
forskningsresultat) 
 

LUCRIS hanterar publikationer, men även andra former av forskningsoutputs. Kungliga biblioteket 
och Vetenskapsrådet använder beteckningen ”forskningsoutput”, vilken vi anammar som den 
svenska beteckningen på Research outputs i LUCRIS. Hanteringen av Research outputs i LUCRIS 
beskrivs ingående i LUB praxisdokument (dessa finns att ladda ner från 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/lucris ). Här redogörs enbart för de övergripande delarna. 

I LUCRIS kan du registrera de olika outputtyper som efterfrågas i de nya SwePub-riktlinjerna samt 
några övriga. Om det finns tvivelaktigheter kring vilken publikationstyp som skall användas, hör av 
dig till din granskare/supporten. 

All forskningsoutput som registreras eller centralt importeras från olika databaser blir granskade 
innan den blir publik. Detta betyder att när en output har registrerats skickas den For validation, när 
en granskare sedan validerat posten blir den publik i portalen. Innan den blivit validerad syns den 
endast på forskarens egen LUCRIS-sida. 

5.1.1 Information som kan läggas in 
I följande matris ser du vilka olika forskningsoutput du kan registrera i LUCRIS. Hjälptexterna inne 
i systemet syftar till att underlätta valet av output, kontakta annars supporten för hjälp. 

Huvudkategori Underkategori 
Swe- 
Pub 
krav 

Contribution to Journal     
  Article Yes 
  Letter Yes 
  Debate/Note/Editorial Yes 
  Review Book/Film/Exhibition etc.  Yes 
  Special issue (editor) Yes 
  Published Meeting Abstract   
 Review article  
Chapter in Book/ Report 
/Conference proceeding     

  Book chapter Yes 
  Entry for encyclopedia/dictionary Yes 
  Chapter in Report Yes 
  Preface to Conference proceeding Yes 
  Foreword/postscript   
  Paper in Conference proceeding  Yes 
Contribution to conference     
  Paper, not in proceeding Yes 
  Poster Yes 
  Abstract Yes 
  Other   
Contribution to specialist 
publication/newspaper     

  Specialist publication Article Yes 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris
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  Review (Book/Film/Exhibition etc.)  Yes 
  Newspaper article Yes 
Other contribution     
  Miscellaneous   
 Web publication/Blog post  
Book/Report     
  Book Yes 
  Anthology (Editor) Yes 
  Scholarly edition Yes 
  Report  Yes 
 Conference proceeding (editor) Yes 
Working paper     
  Working paper Yes 
Patent     
  Patent Yes 
  Other Yes 
Non-textual form     
  Artistic work Yes 
  Curated/ produced exhibition/ event Yes 
 Software   
 Web publication/site  
 Other  
Thesis     
  PhD thesis (monograph) Yes 
 PhD thesis (compilation) Yes 
 PhD thesis (artistic)  
  Master thesis   
  Licentiate thesis Yes 
   

 

5.1.2 Automatiska hämtningar från andra system 
Publikationer som har minst en affilierad författare från Lunds universitet hämtas in centralt från 
databasen Scopus. Har du några frågor kring vilka poster vi hämtar ner centralt och hur lång tid det 
brukar ta vänd dig till supporten.  
 
Du kan också sätta upp bevakningar i exempelvis Scopus för att ladda ner information om dina 
publikationer som indexerats där. Dessa bevakningar sätts upp via Research Output  Import from 
Online Source.  Kontakta LUCRIS-supporten om du behöver hjälp. 

5.1.3 Återanvändning av information 
Information om ett stort antal publikationer skickas till den nationella forskningsdatabasen SwePub, 
men även till DART och Open AIRE. Forskningsoutput som skickats till SwePub kan sedan sökas 
upp i bland annat PRISMA.  

5.1.4 Granskningsflödet av Research output 
Efter att du har registrerat din publikation och sparat den som For validation skickas den via 
systemet till din ansvariga granskare. Granskaren styrs av vilken enhet du har valt under Research 
output managed by… (automatiskt tilldelas granskningen den enhet du huvudsakligen är affilierad 
till), men du kan alltid kontakta supporten vid frågor kring din registrering och granskning.  
När granskaren har validerat dina uppgifter görs de publika i portalen. Vid eventuella frågor kring 
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registreringen så skickas posten tillbaka till dig och hamnar i läget Entry in Progress istället. Du får 
då ett meddelande om detta från LUCRIS. 

5.1.5 Filtreringsmöjligheter på Research Output 
När du går in i modulen Research Output som en vanlig användare har du möjlighet att se dina egna 
publikationer, men även söka fram andras publikationer i LUCRIS.  

5.1.5.1 Förinställda filter 
Förinställt finns två ”filter”, dvs. två permanenta sökningar som du bara behöver klicka på, vilka 
ligger till vänster i menyn under modulens namn när du klickat på den. Dessa heter Editable och My 
Research Output.  

 

Editable innehåller alla de poster som fortfarande är i någon form av redigeringsläge. D.v.s. poster 
som du lagt in, men a) inte skickat vidare för validering dvs. de som har status Entry in progress, eller 
b) de poster som du skickat vidare för validering men som ännu inte är validerade, dvs. de med 
status For validation. Inga av dessa poster syns i den publika portalen förrän de har validerats av en 
granskare, då försvinner de även från listan över Editable. 
Den här listan kan innehålla fler/andra outputs om du exempelvis har en roll i systemet som är 
kopplad till modulen Research Output. 

My research output söker fram all forskningsoutput som ligger i LUCRIS kopplat till dig. Det gäller 
såväl de som validerats om det som väntar på validering eller som ligger som Entry in progress. 

5.1.5.2 Sätt upp egna filter 
Du kan sätta upp egna filter och egna sökningar som du kan spara så att de alltid ligger på din 
profil. Ett exempel är att du som prefekt/forskningsledare vill hålla dig uppdaterad med vilka 
publikationer som publicerats vid en specifik organisatorisk enhet.  
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Sökningen gör du i sökfältet. Ta bort eventuellt tidigare sökningar (exempelvis är My Content 
förinställt, klicka bort detta genom att klicka på det lilla krysset innan filtrets namn). Du bygger 
sedan din sökning genom att klicka på den lilla trattsymbolen:  

Du kan välja mellan en rad filter och sedan bygga upp din sökning genom att lägga till olika filter 
efter varandra.  

När du är nöjd klickar du på den lilla nålen i slutet av alla filter. 

 

Namnge din sökning.  

 

 

 

och den kommer sparas under de andra sökningarna till vänster under Research Output. 

 

 

Sökningen ligger nu kvar på din profil tills du tar bort den. Varje gång du vill informera dig om 
exempelvis nya avhandlingar på Samhällsvetenskapliga fakulteten klickar du bara på din sökning. 

5.1.6 Importera/ Lägg befintlig publikationslista i LUCRIS 
Om du vill lägga till en redan befintlig publikationslista till din LUCRIS profil, exempelvis även det 
du författat utanför din tjänst på LU, så går det bra.  Fördelen är att det ger sammanhållen bild av 
din forskargärning samt att du kan återanvända det som finns inlagt när du exempelvis använder 
CV-modulen.  



Manual till LUCRIS 
• • • 

Moduler i LUCRIS  28 

Notera att det är viktigt att du kontrollerar varje post du lägger till eller importerar och ändrar din 
affiliering till den du hade vid publiceringstillfället. Det är affilieringen i publikationen som styr 
vilken affiliering som ska användas i registreringen. Du ska fortfarande ha kopplingen till ditt 
LUCAT men du ska bocka ur nuvarande affiliering (se 5.1.6.4 Ändra affiliering i en post). 

Posterna kan du få in på en rad olika sätt, beroende på om du har dem sparade någonstans. Tyvärr 
kan du inte importera en publikationslista som finns i word eller liknande format, då måste de 
registreras manuellt. 

Har du publikationerna i ett referenshanteringssystem, exempelvis EndNote eller RefWorks (se 
5.1.6.1 Importera från referenshanteringssystem/RIS-fil) eller om de flesta av dina publikationer 
finns indexerade i en databas såsom Scopus eller PubMed så kan de importeras direkt inifrån 
LUCRIS (se 5.1.6.2 Importera från databas). Ligger posterna i andra databaser kan man oftast spara 
ner dom som en fil som du sedan kan importera in i LUCRIS (se 5.1.6.3 Skapa RIS-fil). 

5.1.6.1 Importera från referenshanteringssystem/RIS-fil 
Om du har en publikationslista sparad som RIS – eller BibTex-fil (vilket kan göras från de flesta 
referenshanteringssystem och bibliografiska databaser) så kan du importera denna till LUCRIS 
genom att: 

1) Klicka på ”Add new” uppe till höger, eller  ’+’ efter Research output i vänstermenyn. 
 

2) Klicka på ”Import from file” 

 
3) Välj vilken filtyp du har sparat i. 

 
4) Ladda upp filen och granska att dina poster har förts över korrekt. 

 

Det finns också kortare filmer på Medarbetarwebben som visar hur man gör: 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris-system-for-
forskningsinformation/moduler-i-lucris/forskningsoutput  

 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris-system-for-forskningsinformation/moduler-i-lucris/forskningsoutput
http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris-system-for-forskningsinformation/moduler-i-lucris/forskningsoutput


Manual till LUCRIS 
• • • 

Moduler i LUCRIS  29 

5.1.6.2 Importera från databas 
Om dina publikationer finns indexerade i Scopus eller PubMed kan du göra importer direkt till 
LUCRIS. 

5) Klicka på ”Add new” alternativ ’+’ efter Research output i vänstermenyn. 
6) Klicka på ”Import from online source” 

 
7) Välj vilken källa du vill söka i och gör din sökning. 
8) Klicka på ”Import” på de publikationer du vill lägga till. Notera att du måste godkänna 

affilieringar i första steget. Det finns en del problem med den automatiska 
affilieringsmatchningen om vilka det går att läsa i Bilaga 1. 

9) Sedan klickar du på ”Import and review” som ger en möjlighet att granska så att informationen 
kommit in korrekt. 

Det finns också kortare filmer på Medarbetarwebben som visar hur man gör: 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris-system-for-
forskningsinformation/moduler-i-lucris/forskningsoutput  

 

5.1.6.3 Skapa RIS-fil 
I de flesta bibliografiska databaser finns möjligheten att samla och spara ner en lista i olika 
maskinläsbara format, exempelvis RIS-format. Leta reda på de publikationer du vill föra över till 
LUCRIS, leta sedan efter möjligheten att exportera referenserna i RIS-format. Spara ner RIS-filen på 
din dator och följ instruktionerna för uppladdning av RIS-fil i LUCRIS som beskrivs i 5.1.6.1 
Importera från referenshanteringssystem/RIS-fil. 

 

 

 

 

 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris-system-for-forskningsinformation/moduler-i-lucris/forskningsoutput
http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris-system-for-forskningsinformation/moduler-i-lucris/forskningsoutput
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5.1.6.4 Ändra affiliering i en post 

1) Klicka på ”Edit” efter ditt namn 

 

2) Klicka ur eventuella affilieringar som inte var aktuella vid tillfället för publiceringen 

 

3) Lägg till en extern affiliering genom att klicka ”Affiliate to an external organisation…”, notera att du 
endast behöver lägga till lärosätet samt land (inte detaljerad affiliering med institution, avdelning 
etc). De flesta lärosäten finns redan inlagda så sök på lärosätets namn på engelska. Om det inte 
finns inlagt, klicka på ”Create new…”). 
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5.2 Activities (Forskningsrelaterade aktiviteter) 
Forskningsrelaterade aktiviteter är ett sätt att beskriva den del av LU:s forskning som inte 
presenteras i form av någon output utan istället handlar om hur och var forskning presenteras, 
kommuniceras och synliggörs. 

5.2.1 Information som kan läggas in 
I LUCRIS kan du registrera följande forskningsrelaterade aktiviteter: 

Huvudkategori Underkategori 

Publication peer-
review and editorial 
work 

 

 Journal editor 

 Editor of series 

 Member of journal or series’ editorial board/committee  

 Journal/Manuscript peer review 

 Member of peer review panel or committee 

Participating in or 
organising an event 

 

 Participation in conference 

 Organisation of conference 
 

 Participation in workshop/seminar/course 

 Organisation of workshop/seminar/course 

 Participation in public lecture/debate/seminar 

 Organisation of public lecture/debate/seminar 

 Participation in festival/exhibition/concert /performance 

 Organisation of festival/exhibition/concert /performance 

Talk or presentation  

 Invited talk 

 Presentation 

 Public lecture/debate/seminar 

 Performance 

Consultancy, expert 
advice and 
memberships 

 

 Consultancy 
 Consultancy (in kind) 
 Member of peer review panel or committee (not publications) 
 Expert assignment 
 Work for advisory/policy/evaluation group or panel (non-public/non-government/industry) 
 Work for advisory/policy/evaluation group or panel (public/government/UN/EU etc) 
 Member of external research organisation 
 Member of board/committee/council etc 
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Visiting an external 
institution 

 

 Research or teaching at external organisation 

Hosting a visitor  

 Hosting a visitor 

Examination and 
supervision 

 

 External Reviewer of PhD thesis/Opponent 

 Examination 

 Supervision 

 Supervision of PostDoc 

 Supervision of PhD Students 

 Supervision of licentiate students 

 Supervision of masters students 

Other  

 Business cooperation 

 Commissioned education 

 Media participation 

 Schools engagement 

 

5.2.2 Rekommendationer för inläggning av aktiviteter 
Aktiviteter ingår inte i den LU-gemensamma miniminivån om vad som ska registreras i LUCRIS. 
Fakulteterna kan ha egen praxis, t ex gällande vissa aktivitetstyper som ska registreras av 
fakultetens forskare. Det är fritt fram för alla LU-forskare att lägga in de aktiviteter man vill ska 
synas utåt på personprofilen. Det finns således inget fakultetsöverskridande beslut och praxis för 
inläggning av aktiviteter, så som det finns för forskningsoutput. Följande kapitel avser dock att 
beskriva hur användningen av LUCRIS aktivitetsmodul är tänkt att fungera.  

5.2.3 Granskningsförfarande 
Det finns inget granskningsförfarande för aktiviteter. Registrerade aktiviteter blir synliga direkt i 
portalen (om synligheten = publik). Enheter som önskar editera sina forskares aktiviteter kan utse en 
användare som tilldelas rollen Editor of Activities. 
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5.2.4 Synlighet i portalen 
Det är frivilligt för forskare att göra sina aktiviteter synliga i portalen. Lokala rekommendationer 
kan råda. Aktiviteterna syns på en persons profilsida samt om man kopplat dessa till exempelvis ett 
projekt eller en forskningsoutput. 

5.2.5 Användningen av de olika aktivitetstyperna 

5.2.5.1 Indelning 
Indelningen är ingen exakt vetenskap och några av kategorierna kan kännas överlappande. OBS! 
Det är den undre nivån som primärt syns i portalen, CVn osv.  Det viktigaste är alltså att den undre 
nivån känns relevant för forskaren. 

Viktigaste principen för val av aktivitetstyp:  
använd den undertyp som känns mest rätt för den aktuella 

aktiviteten.  

Om du som forskare eller ni på institutionen/fakulteten uppfattar att någon kategori saknas, eller att 
man saknar en form av uppdelning som vore önskvärd, ber vi er höra av er till supporten så att 
kategorin kan läggas till. Vi kommer successivt förbättra modulen framöver baserat på den input vi 
får. Beslut om nya kategorier fattas av förvaltningsorganisationen efter förankring i LUCRIS 
övergripande arbetsgrupp ”LÖAG”. 

5.2.5.2 Relationer 
Kopplingar till annat innehåll, 
t ex publikationer eller projekt, 
kan göras där det är önskvärt. 
Dessa kopplingar blir också 
synliga i portalen. Dessa 
kopplingar görs under 
Relations. 

Det är möjligt att koppla flera 
interna personer till en 
aktivitet. Då syns aktiviteten 
även på de andra personernas sida. Du gör detta mha add person och söka fram rätt person bland 
LU-anställda. När du kopplat en LU-affilierad person till din aktivitet står det ”Internal person” 
under deras namn – detta indikerar att det finns en koppling till personens LUCAT vilket möjliggör 
att informationen blir synlig på personens egen lista/sida också. Det är även möjligt att knyta externa 
personer, då bör man be om deras samtycke till att deras namn visas i portalen. 
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5.2.5.3 Roller 
Under varje aktivitetstyp finns en rad roller definierade, 
det är viktigt att man går in och anpassar/justerar rollen 
på den specifika aktiviteten eftersom det finns många 
olika. Rollerna ligger när du klickat Edit efter ditt namn 
och sedan i en rull-lista. 

Notera att alla tillagda personer till en aktivitet ska ha en 
roll i systemet. 

 

5.2.5.4 Byta aktivitetstyp 
Det är möjligt att byta aktivitetstyp genom att använda 
knappen ”Change template” i högra hörnet. Obs att om man byter till en typ med andra fält i 
formuläret kan information gå förlorad. Den förlorade informationen återfinns då i History and 
Comments (till vänster i formuläret). 

5.2.6 Aktivitetstyper 

5.2.6.1 Publication peer-review  
Här registreras aktiviteter som rör peer review av publikationer. Välj den undertyp som passar bäst. 
Obs! Former som inte rör vetenskapliga publikationer utan te x ansökningar, ska läggas under Consultancy, 
expert advice and memberships. 

I formulären är det möjligt att registrera information om ett av följande tre: tidskrift, förlag eller 
event. Anges en tidskrift blir förlag indirekt kopplat till posten. 

Undertyper: 

• Journal editor  
• Editor of Series 
• Member of journal or series’ editorial board/committee 
• Journal/manuscript peer review  
• Membership of peer review panel or committee 

 

5.2.6.2 Participating in or organising an event 
Här registreras aktiviteter som har att göra med deltagande (utan eget specifikt bidrag) eller 
organisering av ett event, t ex en konferens. Obs. om man hållit ett enskilt bidrag med egen titel som 
skiljer sig från eventets titel, ska detta i stället läggas under Talk or presentation. 

För att registrera enbart deltagande i ett event, utan att man deltagit i organisationen av det eller 
hållit något eget bidrag, använd kategorierna ”Participation in…”. 
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För att registrera att man deltagit i organiseringen av konferensen, använd kategorierna 
”Organisation of”. Ofta har man kanske både organiserat och deltagit, men det är i så fall tillräckligt 
att registrera enbart organiserandet. Har man både organiserat och hållit en egen presentation, 
registreras det lämpligen som två aktiviteter. Då mycket av metadata är samma kan det i sådana 
situationer vara arbetsbesparande att använda sig av dupliceringsknappen (nedre vänstra hörnet) 
och på så sätt bara ändra exempelvis sin roll i den nya posten. 

 

Kom ihåg att anpassa rollen till underkategorin, dvs. om du lägger till Organisation of conference så 
skall rollen vara Organiser (se hur man gör under 5.2.5.3 Roller). 

Undertyper: 

• Participation in conference 
• Organisation of conference 
• Participation in workshop, seminar, course 
• Organisation of workshop, seminar, course 
• Participation in public lecture/debate/seminar 
• Organisation of public lecture/debate/seminar 
• Participation in festival/exhibition/concert/performance.  

Hit aktiviteter inom konstnärlig forskning men även deltagande i evenemang som t ex 
Kulturnatten 

• Organisation of festival/exhibition/concert/performance.  

5.2.6.3 Talk or presentation 
Här registreras aktiviteter när man haft ett eget specifikt bidrag vid ett event, t ex en konferens. där 
ens bidrag haft en specifik titel som skiljer sig från eventets titel. Bidragets titel ska anges i fältet för 
titeln. 

Undertyper: 

• Invited talk  
- kan används för akademiska och icke-akademiska sammanhang där man varit inbjuden talare. 

• Presentation  
- kan användas för andra sorters presentationer av alla slag, även muntliga presentationer av 
posters. Observera att skriftliga bidrag t ex i form av proceedings eller en poster ska registreras 
som Research Output. 

• Public lecture/debate/seminar  
- kan användas för att urskilja att det är en publikt event. 

• Performance  
- avser olika framträdanden, främst konstnärlig forskning, men använd Research Output typer 
om möjligt. 
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5.2.6.4 Consultancy, Expert advice and memberships 
Här registreras aktiviteter som är t ex konsultuppdrag, expertuppdrag, och deltagare i olika 
sammanhang med anknytning till forskarens professionella roll. Som titel anges det som ska synas 
som är lämplig titel i listvisningen i portalen, det kan vara en mycket kort beskrivning av vad det 
handlar om så att detta framgår redan i listvisningen. Där underkategorierna är överlappande kan 
forskaren själv avgöra vilken som passar bäst. 

Undertyper: 

• Consultancy 
• Consultancy (in kind)   

Använd denna om det är av intresse att urskilja att konsultarbetet skett utan ersättning. 
• Member of peer-review panel  or committee (not publications).,  

t ex av ansökningar. 
• Expert assignment:  

För olika sorters expertuppdrag. 
• Work for advisory/policy/evaluation group (non-public/non-governement)  
• Work for advisory/policy/evaluation group (public/government /EU/UN) 
• Member of external research organisation 
• Member of board/committee/council. 

5.2.6.5 Visiting an external institution 
Här registreras besök vid externa organisationer i forskar- eller lärarrollen. Det är obligatoriskt att 
ange vilken institution det gäller och institutionens namn blir titelfält i listvisningar osv. 

Undertyp: 

• Research or teaching at external organisation 

5.2.6.6 Hosting a visitor 
Här registreras om värdskap för extern gäst. Det är obligatoriskt att ange namnet. Då namnet på 
personen kommer visas i portalen är det viktigt att hen gett sitt godkännande till det. 

Undertyp: 

• Hosting a visitor 

5.2.6.7 Examination and supervision 
Här läggs information om examinering (t ex opponentskap) och handledning. Obs! det är 
handledaren/examinator som ska fylla i information om sina handlednings/ examinationsuppdrag – inte 
studenten. Information om doktoranden/student/examinerad person kan fyllas i men detta är 
frivilligt. Namnet på student läggs i titel-fältet. 

Undertyper: 

• External reviewer of PhD thesis/Opponent 
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• Examination.  
Kan användas för sådan examination som inte är handledning av doktorander men som 
forskaren ändå anser är meriterande.  

• Supervision  
• Supervision of PostDoc 
• Supervision of PhD students 
• Supervision of licentiate students 
• Supervision of masters student 

5.2.6.8 Other 
Här läggs aktiviteter av typer som inte passar i de övriga kategorierna. 
Listan av tillgängliga typer kommer att utvecklas. 

Undertyper: 

• Business cooperation 
• Commissioned education 
• Media participation.  

Alla sorters mediaframträdanden (förutom egenförfattade artiklar som registreras som 
forskningsoutput!).  

• Schools engagement 

 

5.2.2 Återanvändning av information kring aktiviteter 
Vissa fakulteter och institutioner kommer att samla in information om vissa aktivitetstyper för 
lokala redovisningar. Kontakta din prefekt/dekan för mer information.  



Manual till LUCRIS 
• • • 

Moduler i LUCRIS  38 

5.3 Prizes and distinction 
Syftet med modulen är att visa information om priser och andra professionella utmärkelser som 
tilldelats forskare. Det är frivilligt att registrera, eller enligt lokal (fakultetsvis) och eventuell 
framväxande LU-gemensam praxis. 

5.3.1 Information som kan läggas in 
I LUCRIS kan följande forskningsrelaterade priser registreras: 

Huvudkategori Undertyper 

Prizes and distinction Prize (including medals and awards) 

 National/international honour 

 Election to learned society 

 Appointment 

 Other distinction 

 

• Prize (including medals and awards): Priser, medaljer och andra utmärkelser 
• National/international honour: Hedersutmärkelse (nationella/internationella), inkluderar även 

hedersdoktor 
• Election to learned society: Utsedd till ledamot i lärda samfund/sällskap, t.ex. Kungliga 

vetenskapsakademin, Kungliga fysiografiska sällskapet etc. 
• Appointment: Utnämningar 
• Other distinction: Annan utmärkelse 

5.3.2 Rekommendationer för inläggning av Priser 
Priser ingår inte i den LU-gemensamma miniminivån om vad som ska registreras i LUCRIS. 
Fakulteterna kan ha egen praxis gällande priser, men än så länge är det mest en möjlighet att 
synliggöra och koppla ytterligare händelser som hör till forskningsgärningen. Det är fritt fram för 
alla LU-forskare att registrera de priser och utmärkelser man vill ska synas utåt på personprofilen. 
Det finns således inget fakultetsöverskridande beslut och praxis för inläggning av Priser, såsom det 
finns för forskningsoutput.  

5.3.3 Granskningsförfarande 
Inget granskningsförfarande är påslaget för priser. Registrerade Priser blir direkt synliga i portalen 
(om synligheten = publik). Enheter som önskar editera sina forskares Priser kan utse en användare 
som tilldelas rollen Editor of Prizes.  

5.3.4 Synlighet i portalen 
Det är frivilligt för forskare att göra sina priser synliga i portalen. Lokala rekommendationer kan 
råda. Priserna syns på en persons profilsida samt om man kopplat dessa till exempelvis ett projekt 
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eller en forskningsoutput. Synligheten sätts sist i formuläret vid inmatningen: synligt, back-end eller 
dolt. 

5.3.5 Registrera olika typer av priser 
Prizes and distinction är huvudkategorin, du väljer sedan typen av utmärkelse mha undertyperna 
och beskriver utmärkelsen i formuläret. Inifrån formuläret kan du byta undertyp via den första 
rullisten under Type. Formuläret är detsamma för samtliga typer av priser. 

 

5.3.5.1 Relationer och roller 
Det går att skapa kopplingar till annat innehåll, t.ex. projekt, aktivitet eller publikationer. 
Kopplingar görs under Relations. Dessa blir också synliga i portalen. 

 

Det är möjligt att koppla flera interna personer till en utmärkelse. Det blir då synligt även på den 
andra personens sida. Du gör detta genom att lägga till person och söka bland LU-anställda. När du 
kopplat en LU-affilierad person till utmärkelsen står det ”internal person” under dennes namn, det 
indikerar att det finns en koppling till personens LUCAT vilket gör det möjligt att informationen 
visas på personens profil. Det går även att lägga till externa personer, du bör då be om personens 
samtycke att informationen visas i portalen. 

Samtliga tillagda personer får automatiskt rollen Recipient (mottagare av utmärkelse). 
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5.4 Curricula Vitae (CV-modul) 
CV-modulen syftar till att kunna snabbt och enkelt återanvända den data som ligger inne i systemet 
i ett valbart och editerbart CV-format. Du bestämmer själv vilken av den information du matat in i 
systemet som du vill återanvända i CV-modulen.   

5.4.1 Skapa ett CV 
• Klicka på ’+’ som dyker upp när du för muspekaren över Curricula Vitae. 
• Välj något av CV-formaten. 

Private – CV:et ligger bara i din LUCRIS profil och inte synligt på Forskningsportalen. 
Public – läggs på din profil på Forskningsportalen i en egen flik. 
Highlighted content CV – välj ut de publikationer som du vill ska lyftas fram i din översiktssida i 
Forskningsportalen.  
NIH Biosketch CV/Canadian Common CV/Euro Pass CV – Ett urval av övriga CV format finns 
valbart, vi arbetar för att få in fler CV-format i systemet. 

• Klicka i de fält du vill ha med. 
• Du kan editera CV:t och sedan spara ner det i en rad olika format, exempelvis Word eller PDF. 

På Medarbetarwebben finns ett par korta filmer kring hur man skapar CV:n: 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris-system-for-
forskningsinformation/support/manualer  

  

http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris-system-for-forskningsinformation/support/manualer
http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris-system-for-forskningsinformation/support/manualer
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5.5 Awards (Kontrakt) 
Extern finansiering av forskning (bidrags- eller uppdragsforskning) definieras via respektive 
kontrakt (Awards i LUCRIS, inte att förväxla med de awards i betydelsen utmärkelser som finns 
under Forskningsrelaterade aktiviteter). Ett kontrakt är det dokument som upprättas mellan 
forskare vid LU och en extern part (finansiär) efter att extern finansiering för forskning beviljats. 

Observera att ansökningar och ansökningsprocessen inte alls hanteras av LUCRIS, utan det är enbart 
själva kontrakten, d v s finansierade ansökningar, som finns med. Modulen Applications är dock 
fortfarande synlig i systemet eftersom det inte är tekniskt möjligt att dölja denna modul. Möjligheten 
att skapa ansökningar i systemet är inaktiverad. 

5.5.1 Inläggning av kontrakt 
I LUCRIS hanteras enbart metadata om kontrakten och alla kontrakt läggs in centralt i LUCRIS. Den 
centrala hanteringen av kontrakt syftar till att förbättra täckning och datakvalitet i diariet och i 
LUCRIS samt att effektivisera hanteringen lokalt vid fakulteter och institutioner.  

Administratörer och ekonomer på institutionerna skickar skannade kopior av kontrakten 
tillsammans med uppgift om lokal handläggare till funktionsadressen: kontrakt@fsi.lu.se. 
Funktionsadressen bemannas av Sektionen Forskning, Samverkan och Innovation som ansvarar för 
att diarieföring av inkomna kontrakt samt att registrering i LUCRIS sker.  

När kontrakten finns inlästa i LUCRIS är det möjligt att koppla dem till exempelvis ett eller flera 
forskningsprojekt.   

5.5.2 Kontraktens synlighet i portalen 
Kontrakten blir när de läses in i LUCRIS endast synliga i LUCRIS, dvs. inte i Forskningsportalen. 
Kontrakt som knyts till ett projekt kommer att bli synliga på själva projektet inom något dygn efter 
att du kopplat det till ett projekt. Det är bara titel, finansiär och datum som syns ut i den publika 
forskningsportalen. 

 

  

mailto:kontrakt@fsi.lu.se
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5.6 Projects (Projekt) 
Kännetecknande för projekt är att det är tidsbegränsad och avgränsad forskningsverksamhet, till 
skillnad från en organisatorisk enhet. Ibland är projekt kopplat till speciell finansiering, 
projektmedarbetare kan både vara externa och interna personer (till skillnad från forskargrupper 
som är en organisatorisk enhet och enbart kan ha interna medlemmar). 

I LUCRIS finns följande huvudklassificering av projekt: 

Huvudkategori Svensk beteckning 

Research Forskning 

Comissioned research Uppdragsforskning 

Dissertation Avhandling 

Network Nätverk 

Other Övrigt 

 

5.6.1 Registrering av projekt 
Alla användare i LUCRIS kan skapa projekt. Det bör dock vara projektledaren eller den som 
projektledaren utser som skapar projektet. När man lägger till en medarbetare inom LU till ett 
projekt meddelas denna att projektet har skapats. Meddelande går dock inte ut till externa 
medlemmar som lagts till ett projekt. Om externa personer läggs till bör man be om deras samtycke 
att deras namn visas i portalen. Projekten blir direkt synliga i forskningsportalen. 

Alla projekttyper har samma uppsättning av fält, i vilka man beskriver projektet.  

• Nature of activity type: 
Välj bland följande (en eller fler kan väljas): 

o Interdisciplinary research: Tvärvetenskaplig forskning 
o International collaboration: Internationellt samarbete 
o National collaboration: Nationellt samarbete 
o Collaboration with industry: Samarbete med industri 
o Collaboration with municipalities and county councils: Samarbete med kommuner och 

landsting 
o Collaboration with schools: Samarbete med skolor 
o Internal collaboration (LU): Internt samarbete (LU) 
o Clinical research: Forskning i universitetssjukvården 
o Artistic research: Konstnärlig forskning 
o Teaching: Undervisning 
o Individual research project: Individuellt forskningsprojekt 
o Other collaboration: Övriga samarbeten  
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• Title: Lägg till titel både på Svenska och engelska om möjligt. Språk växlar du i övre vänstra 
hörnet, alternativt klickar du på Translation i vänstermenyn. 

• Short title 
• Acronym 
• ID: Här visas samma ID-alternativ som för Awards.  
• Description: Kortare projektbeskrivning, max 400 tecken, helst på både svenska och engelska, med 

målgrupp forskarsamfundet. 
• Layman's description: Kortare populärvetenskaplig beskrivning, helst på både svenska och 

engelska. 
• Participants: Interna eller externa personer/organisationer (Participants/Collaborator).  

o Externa personer som läggs till på ett projekt måste ge sitt samtycke till detta. 
o Om en person läggs till, följer även information om vilka organisationer denne är kopplad 

till med. Icke relevanta organisationskopplingar måste bockas ur. 
o Varje person som läggs till måste få en roll tilldelad i projektet:  

 PI - primary investigator (PI): forskningsledare (PI) 
 CoI - co-investigator (CoI), project participant: forskare, projektmedlem 
 Researcher: forskare  
 Research student: forskarstuderande 
 Supervisor: handledare 
 Assistant supervisor: biträdande handledare 
 Administrator: administratör 
 Project communication officer: projektkommunikatör 
 Project coordinator: projektkoordinator 
 Research engineer - forskningsingenjör 
 Research assistant - forskningsassistent 

 
• Project managed by: Institution eller annan organisation vars administratör kan understödja vid 

registrering/redigering av projektet. Sätts av den som lägger in projektet, men kan ändras. 
• Collaborative partners: Klicka för yes om detta är ett samarbetsprojekt, då kommer 

organisationernas under Participants ovan dyka upp. Du kan redigera listan om du vill. Sök fram 
samarbetspartner/organisation under Add collaborator..., om de inte finns med i databasen kan du 
lägga till en ny genom att klicka Create new.... Organsationer ska läggas till enligt formen 
"Organisation (universitet eller dyl.), Land" ex. Copenhagen University, Denmark. OBS! En av 
samarbetspartnerna måste markeras som Lead. 

• Life cycle: Startår/slutår för projektet. Slutår kan lämnas tomt om så önskas. 
• Curtailed: Om projektet avslutats i förtid kryssas detta i här. 
• Files and access: Lägg till dokument: Möjlighet att t ex. lägga till längre projektbeskrivning - den 

vetenskapliga presentationen av projektet kan bifogas som pdf, t ex den som är inskickad till 
finansiären. 

• Links: Länka till projektwebbplats utanför LUCRIS. 
• Relations: Koppling till publikationer, aktiviteter, kontrakt, huvudprojekt etc. Notera att 

publikationer som är skrivna (enbart) av LU-externa författare som ingår i ett LU-projekt kan ej 
läggas in i LUCRIS.  

• Keywords: Klassificering enligt UKÄ och fria ämnesord. 
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6. Support och förvaltningsorganisation 
 

LUCRIS-supporten består av både en central och en lokal supportorganisation. Tekniska frågor, 
utvecklingsfrågor och förslag på förbättringar besvaras av LUCRIS förvaltningsorganisation. Frågor 
kring inmatning och policy kring inmatning besvaras av din lokala support. Vissa fakulteter har 
egna, lokala supportvägar men du kan alltid vända dig till Servicedesk med ditt ärende så slussar vi 
det rätt. 

Servicedesk och LUCRIS-supporten nås via: 

 E-post: servicedesk@lu.se 
 Webbformulär på: support.lu.se 
 Telefon: 046-222 90 00 (måndag-fredag 8:00-17:00 

Mer information finns på: http://www.medarbetarwebben.lu.se/lucris  

  

http://support.lu.se/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/lucris
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Bilaga 1 

Problem vid Scopus-import 
Vid import från Scopus visas först en lista över importkandidater som matchar sökningen som 
gjorts. När man klickar på en titel, alternativt klickar på Import-knappen, visas ett nytt fönster med 
förslag till hur författarna och författaradresserna ska matchas mot befintliga uppgifter om personer 
och organisatoriska enheter i LUCRIS. Till vänster i tabellen visas information som hämtats ur 
publikationen i Scopus och till höger den informationen som finns (eller kommer att skapas i 
LUCRIS). Tyvärr finns det många problem i den här matchningen och systemet föreslår ofta 
matchningar som blir helt felaktiga. Därför är det alltid en god idé att redan från början följa Scopus-
länken eller DOI för att verifiera mot uppgifterna som finns i publikationen.  

 

Det går förstås att göra ändringar i nästa redigeringssteg som ger tillgång till hela 
registreringsformuläret med all metadata. Risken är dock att den automatiska matchningen redan 
gjort felaktiga kopplingar till personer och organisationer som blir komplicerade att reda ut. Enklast 
är därför att försöka städa upp informationen så långt det är möjligt redan i det första importsteget. 

Du som granskar poster som forskare vid LU själva importerat till LUCRIS bör alltid ta fram 
publikationen i Scopus eller på tidskriftens webbsida för att jämföra informationen mot det som 
finns i registreringsformuläret. 

Följande problem har uppmärksammats i samband med import från Scopus: 

1. LU-författare identifieras inte alls. 
När detta händer får man avvakta tills posten är importerad. I formuläret väljer man sedan att 
editera författaren. I fönstret som öppnas väljer man Replace och söker därefter fram rätt LU-
författare. Lägg sedan till korrekt affiliering och klicka på Update. 
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2. LU-författare identifieras men matchas mot fel Internal person 
 

 
När systemet hittar flera matchningar för ett namn väljs ibland fel person. Använd den 

nedåtriktade pilen för att visa de andra personer som matchar och välj vilken matchningen ska 
ske mot. 
 

3. LU-författare identifieras men affiliering blir fel.  
a. LU-affiliering skapas som ny extern organisation. Om affilieringen som anges i 

publikationen inte matchar exakt mot den som finns i Lucat händer det att LUCRIS 
skapar en ny extern organisation istället trots att författaren i själva verket ska kopplas till 
en LU-organisation. Exempel: om det står ”Department of Combustion Physics” i 
författaradresser matchas inte detta mot ”Combustion Physics” som enheten heter i 
Lucat. Istället skapas det en ny extern organisation med namnet ”Department of 
Combustion Physics”. Ta bort den felaktiga organisationen med minustecknet till höger. 
Lägg till korrekt affiliering genom att trycka på ”plustecken och hus”-ikonen. 
Det förekommer också att organisationen som angetts i en publikation inte längre finns 
kvar i LU:s organisationsträd. Välj i sådant fall motsvarande aktiv organisatorisk enhet 
eller gå upp ett steg i hierarkin från avdelningsnivå till institutionsnivå eller 
motsvarande. 
 

b. Affiliering på fel nivå. Ofta anger författare sin affiliering på institutionsnivå istället för 
avdelningsnivå. Matchningen för en affiliering kan vara rätt utifrån informationen i 
publikationen men eftersom riktlinjerna för LUCRIS anger att det är den detaljerade 
nivån för affiliering som ska användas bör man justera informationen. Exempel: ändra 
från institutionen Department of Energy Sciences till avdelningen Heat Transfer om 
författaren i en post tillhör denna enhet. 
 

4. LU-författare identifieras men namnformen är fel 
I de fall författaren har bytt namn ska det namn som anges i publikationen användas. Initialer 
behöver ej överensstämma. 
 

5. Extern författare matchas felaktigt mot LU-forskare 
Klicka på den nedåtriktade pilen vid författarnamnet och välj att författaren istället ska läggas till 
som External person. 
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6. Extern författare matchas felaktigt mot annan extern forskare 
Välj att författaren istället ska läggas till som en ny External person. 
 

7. Extern författare får fel affiliering 
Korrigera uppgiften om det blivit uppenbart fel. Ibland delas en författaradress felaktigt upp i två 

organisationer vid importen. Om en författare exempelvis angett att hen tillhör ”Institute for 
Food Safety and Hygiene, University of Zurich” skapas institutionen och universitetet som två 
separata externa organisationer. Eftersom det räcker att ange lärosäte för externa författare tar 
man helt enkelt bort raden med institutionsnamnet med hjälp av minustecknet. 
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