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Miniminivå för inläggning i LUCRIS för Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 
 
Under våren 2016 inför LU ett gemensamt forskningsinformationssystem, 
LUCRIS (Lund University Current Research Information System). LUCRIS 
kommer att ersätta LUP (Lund University Publications) som registreringsgränssnitt 
för publikationer. Systemet kommer även att innehålla annan 
forskningsinformation, som information om forskare, grupper, projekt och 
forskningsrelaterade aktiviteter inom t ex samverkan. LUCRIS består av ett 
användargränssnitt för inmatning och hantering av informationen och en publik 
portal för en samlad visning av den forskning som bedrivs vid LU. Samtliga LU-
medarbetare med LUCAT-id kan logga in i LUCRIS men enbart medarbetare med 
forskningsrelaterade verksamhetsroller kommer att vara synliga i den publika 
forskningsportalen.    
 
Varje enskild medarbetare ansvarar för att ens egna uppgifter läggs in och även för 
att redan inlagd information hålls uppdaterad. Huvudregeln är att de uppgifter som 
fakulteten beslutat ska finnas inlagda är synliga i forskningsportalen (det förvalda 
alternativet ”Publik – inga restriktioner” ska finnas angivet i fältet synlighet).  
 
Samtliga lärare och doktorander och andra medarbetare aktiva inom forskning 
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska lägga in följande uppgifter i LUCRIS: 
 
Personprofil (”Profile overview”) 
Du som forskare ansvarar för att porträttbild och en aktuell populärvetenskaplig 
beskrivning av forskningen på svenska och engelska finns i Lucris. 
Webbredaktörerna på respektive institution kommer i lanseringsskedet att ha ett 
övergripande ansvar för att porträttbilder och forskningsbeskrivningar från de 
personliga hemsidorna på institutionernas webbplatser förs in i Lucris.  
 
All forskandepersonal ska dock lägga in: 
 
• Ämnesklassificering UKÄ (max 3 alternativ) i den personliga profilen.  
Detta fungerar som ett underlag för sökning i Forskningsportalen. 
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Forskningsoutput: 
Publikationer och annan forskningsoutput ska läggas in som tidigare, i enlighet 
med rektors beslut. Inlagda publikationer blir synliga i forskningsportalen först 
efter att bibliotekens granskningsförfarande är klart.  
 
Projekt: 
Dessa projekttyper är obligatoriska enligt fakultetens miniminivå, övriga 
projekttyper läggs in efter intresse eller institutions riktlinjer: 
 
Externfinansierade projekt (huvudsökande ansvarar för att projektet är inlagt), 
ska läggas in med följande information: 

• Titel (svenska/engelska) 
• Vetenskaplig projektbeskrivning på (svenska/engelska)  
• Nature of activity type (klassificering för olika typer av projekt ex: 

tvärvetenskapligt, internationellt, samarbete näringsliv osv) 
• 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) 
 
Doktorandprojekt: Alla doktorander ska registrera sitt pågående 
doktorandprojekt, via modulen Project, med följande information: 

• Titel   
• Projektbeskrivning från individuell studieplan 
• Startår (ev. slutår) 
• Handledare (lägg till handledaren som projektdeltagare och välj roll 

handledare) 
• Ämnesklassificering (enligt UKÄ) 

 
Organisation: 
Organisatoriska enheter vid fakulteten som har forskningsverksamhet ska i 
LUCAT se till att det finns en beskrivning av forskningen på svenska och engelska 
samt att enhetens namn är översatt till engelska. Denna information exporteras 
sedan till LUCRIS. Eventuellt foto läggs in i LUCRIS.  
 
Support! 
Frågor kring LUCRIS på S-fak besvaras av Maja Carlson, Hanna Voog och Ann-
Sofie Zettergren på Sambib och Sara Rondahl på Campus Helsingborgs bibliotek. 
Du kan också nå S-faks support via servicedesk@lu.se  Se mer information här: 
www.sambib.lu.se/lucris. 
 
Ovanstående uppgifter grundar sig på den LU-gemensamma mininivån för vilken 
information som ska läggas in i systemet. 
 
Senast den 30 augusti 2016 ska samtliga medarbetare vid fakulteten med synlig 
profil i portalen ha lagt in ovanstående uppgifter.  
 
 
 
//Ann-Katrin Bäcklund 
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