
Hur och när ska jag synas i forskargrupperna? 
 

Nu finns Socialhögskolans forskningsområden inlagda i LUCRIS:  

• Barn, unga och familj 
• Civilt samhälle och sociala rörelser 
• Migration och mobilitet 
• Missbruk och beroende 
• Professioner och organisering 
• Social utsatthet och ojämlikhet 
• Socialpolitik och hållbarhet 
• Äldre och åldrande 

Det ser ut såhär i Forskningsportalen. 

Det innebär att du nu finns tillagd i för dig relevanta forskargrupper. Detta styrs via LUCAT och har du 
frågor om det eller vill göra ändringar, kontakta Sandra Jeppsson: sandra.jeppsson@soch.lu.se.  

Koppla rätt  
För att kunna visa vad du har publicerat och projekt du har jobbat med gäller det nu att du får rätt på 
detta i förhållande till forskargrupperna. Affilieringen, det vill säga tillhörigheten till ett lärosäte, 
institution eller forskargrupp, visar var du har publicerat och arbetat med vad. Affilieringen styr 
sådant som hur nätverkskartorna i Forskningsportalen ser ut. När du lägger in information om 
publikationer eller projekt i LUCRIS är det därför viktigt att du ser till att din affiliering är den rätta för 
den aktuella publikationen eller projektet.  

1. Som anställd på Socialhögskolan ska du alltid vara affilierad till Socialhögskolan, vad gäller 
publikationer och projekt som du jobbat med eller publicerat under din anställning här 
(sådant du gjort vid andra lärosäten ska affilieras dit).  

2. Om publikationer eller projekt också har koppling till en eller flera forskargrupper som du är 
kopplad till, ska du se till att även den affilieringen stämmer. 

När du loggar in i LUCRIS och ska lägga till information om t.ex. en publikation, ser rutan för dig och 
dina affilieringar ut såhär (nedan). Nu kommer de förbockade affilieringarna att läggas till den här 
publikationen. För att göra ändringar, klicka på Edit. 

https://portal.research.lu.se/sv/organisations/?search=socialh%C3%B6gskolan&pageSize=25&showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=PartOfNameOrTitle
mailto:sandra.jeppsson@soch.lu.se


 

 

  



Affilieringen för Socialhögskolan ska alltid finnas med för sådant du har publicerat under din 
anställning här och då vara förbockad. 

 

 

  



Affilieringen för forskargruppen ska vara förbockad om det är relevant för just den här publikationen 
eller projektet. Om det inte är relevant ska du bocka ur den. 

 

 

  



Se till att allt stämmer och klicka sedan på Update för att ändringarna ska slå igenom. 

 

 

 

Har du frågor om affilieringar eller annat som rör LUCRIS, hör av dig till Samhällsvetenskapliga 
fakultetens bibliotek! Du når enklast alla som jobbar med forskarstöd genom adressen 
ref@sambib.lu.se.  
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