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Städa gamla LUP-projekt i LUCRIS 
I samband med att vi lanserade LUCRIS förde vi över alla projekt som legat i LUP, men eftersom 
informationen i LUP om projekt har varit så pass bristfällig har vi valt att göra alla projekt 
”osynliga” till dess att de uppdaterats med relevant information. Det betyder att alla överförda 
projekt har fått synlighet: Backend – Restriced to LUCRIS users, vilket betyder att posterna endast syns 
inne i inmatningsgränssnittet och inte i den publika forskningsportalen. 

 I LUP fanns inte deltagare listade under ett projekt, utan projekten har lagts på den/de personer 
som har haft en publikation knuten till projektet. 

När ett projekt blir synligt i portalen (när man ändrar synligheten till Public – no restriction) så skapas 
en specifik sida för projektet i forskningsportalen (http://portal.research.lu.se/portal/). På sidan kan 
man se information, beskrivning, deltagare samt publikationer, aktiviteter, kontrakt etc. knutna till 
projektet. Notera att alla externfinansierade projekt ska läggas in i LUCRIS i enlighet med 
Samhällsvetenskapliga fakultetens minimikrav.  

För att projektet ska bli synligt krävs att det uppdateras med information och får en ändrad 
synlighetsstatus. Du som forskare kan själv editera informationen om projektet, t ex lägga till en 
bättre titel, deltagare, svensk/engelsk text, lägga till fler publikationer osv. samt ändra så att 
projektet blir synligt.  

Vi på Sambib och Campus Helsingborgs bibliotek kan också hjälpa dig med detta om den relevanta 
informationen skickas direkt till oss via e-postadressen servicedesk@lu.se  

Hur mycket du lägger till är frivilligt men titel och deltagare är obligatoriskt. 

 

Så här gör du steg för steg: 
1) Sök upp dina projekt genom att antingen: 

Klicka på din personliga profil (Personal overview) och se alla listade där: 

 

http://lucris.lu.se/
http://portal.research.lu.se/portal/
http://www.sambib.lu.se/sites/sambib.lu.se/files/lucris_miniminiva_s-fak.pdf
mailto:servicedesk@lu.se
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eller klicka på modulen Projects: 

 
 

2) Klicka på ett projekt. 
 
 

3) Uppe i vänstra hörnet ser du ett öga och en penna.  
 

 
 
Under ögat ser du den informationen som ligger inne, klickar du på pennan kan du redigera. 
 

4) Du kan lägga till eller ändra följande information: 

-          Titel (svenska/engelska) 

-          Vetenskaplig projektbeskrivning på (svenska/engelska) 

-          Nature of activity type (klassificering för olika typer av projekt följande går att välja:  

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 
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o Individual research project: Individuellt forskningsprojekt 

 

-          Startår (ev. slutår) 

-          Huvudansvarige (Primary Investigator, PI i systemet) 

-          Ämnesområde (enligt UKÄ) 

-          Eventuellt koppling till kontrakt (alla externfinansierade kontrakt kommer in i LUCRIS via 
diarieföringssystemet) 

-          Synlighet: Ändras till Public – no restriction. 

 
5) Projekt som inte berikas och görs synliga kommer att successivt rensas ut. 
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