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Outputs  
i enlighet med Nationella riktlinjer  

för dataleverans till SwePub 

 

 
Version 1.1  

19 december 2014 

 

Detta dokument innehåller  beskrivningar av de outputs som används vid leverans 

till SwePub, i enlighet med Nationella riktlinjer för dataleverans till SwePub.  

 

De tidigare publikationstyperna i SwePub ersätts med nya namnformer, för att 

kunna rymma nytt innehåll. Tidigare publikationstyper har justerats så att 

innehållet kan beskrivas mer precist. Särskilt fokus har legat på kategoriseringen av 

konferensbidrag och för konstnärlig forskning.  

 

Outputslistan korrelerar med ett arbete att överföra SwePubs publikationstyper 

som en svensk profil i CASRAI1, som standard för svenska outputs från forskning. 

Syftet med det arbetet är att innehållet i detta dokument ska överföras till 

casrai.org istället för att som idag ha en egen proprietär vokabulär för dessa.  
 
Till dags dato saknas MODS-terminologi för outputs och kan användas först när 

formatet är uppdaterats.  
 
En mappningstabell mellan SwePubs tidigare publikationstyper och nya outputs 

finns tillgänglig här 

https://docs.google.com/document/d/15wFPSPfC63DLgmOcsfI7xAmi5YjKxE1wL

3Fti-pTK2I/edit?usp=sharing.  
 

 

 

Arbetsgruppen Praxis  

Tuija Drake, Pieta Eklund, Mikael Graffner, Bodil Gustavsson, Jessica Lindholm, Marie 

Lövgren, David Scheutz, Karin Sundén, Viveka Svensson och Taeda Tomic 

 

 

                                                
1 CASRAI är ett standardiseringsinitiativ för beskrivning av forskningsinformation. CASRAI 
http://casrai.org syftar till att främja robust, återanvändbar och sammanhängande data för cv, projekt, 
ekonomisk redovisning, etikprövning och forskningsoutput. Tanken är att data skapas en gång och kan 
sedan återanvändas.  

https://drive.google.com/file/d/0ByeGRYpSSPV_bmpZeXZhUmg0aTQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15wFPSPfC63DLgmOcsfI7xAmi5YjKxE1wL3Fti-pTK2I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15wFPSPfC63DLgmOcsfI7xAmi5YjKxE1wL3Fti-pTK2I/edit?usp=sharing
http://casrai.org/
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Omslagsillustrationen här hämtad från http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unraveling_ball_of_string.jpg 
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Outputs 

Konstnärlig output  

Konstnärlig output bygger på konstnärliga utvecklingsprocesser och/eller 

forskningsprocesser. Den inkluderar alla konstarter och fokuserar det konstnärliga arbetet 

utifrån perspektiven verkshöjd, reflektion och utveckling av ny kunskap. I kategorin 

konstnärlig output bör även åtföljande icke gestaltande element (reflekterande text, 

teoretiskt arbete och dokumentation) som sammanhänger med det gestaltande arbetet 

registreras. 

 

Konstnärlig output (övergripande kategori) 

 

SwePub- 
definition: 

Samlingskategori för alla konstnärliga arbeten.  

Praxis: Hit alla konstnärliga arbeten, inspelade verk, liveframföranden och 
curerade utställningar som ej kan beskrivas på mer detaljerad nivå - i det 
fall lärosätet väljer denna mer övergripande kategori som praxis vid 
inmatning. 

CASRAI: Ingår i den kommande svenska CASRAI-profilen, modifiering av 

http://dictionary.casrai.org/research-personnel-

profile/contributions/outputs/artisticperformance  

 

Konstnärligt arbete 

 

SwePub- 
definition: 

Konstnärligt arbete.  

Praxis: Konstnärligt arbete med verkshöjd och originalitet där upphovspersonen är 
knuten till ett lärosäte.  
 

Upphov till det konstnärliga verket registreras en gång, inte flera, trots flera 
framföranden eller visningar av verket.  
 
Hit skönlitteratur, musikkompositioner, visuell konst, design/arkitektur, 
konsthantverk samt artists’ books. 

CASRAI: Ingår i den kommande svenska CASRAI-profilen.  

 

Inspelat konstnärligt arbete 

 

http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/artisticperformance
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/artisticperformance
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SwePub- 
definition: 

Inspelat konstnärligt arbete.  

Praxis: Inspelat konstnärligt arbete med verkshöjd och originalitet där 
upphovspersonen är knuten till ett lärosäte.  
 
Hit film, video, TV och radio.  
 

Hit ej dokumentationer av liveframföranden, se Liveframförande av 
konstnärligt arbete. 

CASRAI: Ingår i den kommande svenska CASRAI-profilen.  

 

Liveframförande av konstnärligt arbete 

 

SwePub- 
definition: 

Liveframförande av konstnärligt arbete.  

Praxis: Publikt liveframförande av konstnärligt originalverk med verkshöjd och 
originalitet  där upphovspersonen är knuten till ett lärosäte.  
 
Hit performance, teater, musik, dans och cirkus. 

CASRAI: Ingår i den kommande svenska CASRAI-profilen.  

 

Curerad/producerad utställning 

 

SwePub- 
definition: 

Curerad/producerad utställning.  

Praxis: Hit curerade/producerade utställningar med verkshöjd och originalitet  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 samlingsverk eller 
Samlingsverk (redaktörskap), tillsammans med särskild flaggning för 
konstnärlig forskning.  

CASRAI: Ingår i den kommande svenska CASRAI-profilen.  
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Publikationer 

Bok  
 

SwePub- 
definition: 

Avser monografisk publikation bestående av en eller flera delar avsedd att 

utgöra en avslutad helhet, där författarskapet beskrivs.  

Praxis: Hit ej  rapporter.  

 

Hit lagkommentarer (med information om författarskap). 

CASRAI: Books. “Books written by a single author or collaboratively based on 
research or scholarly findings generally derived from peer reviewed 
funding.” http://dictionary.casrai.org/research-personnel-
profile/contributions/outputs/publications/books  

 

Samlingsverk (redaktörskap) 

 

SwePub- 
definition: 

Avser publikation av typen antologi eller samlingsverk, där redaktörskapet 

beskrivs.  

Praxis: Hit ej redaktörskap för proceedings, rapporter eller temanummer i 
tidskrifter. 
 
Hit redaktörskap för utställningskataloger, tillsammans med flaggning för 
konstnärlig forskning.  

CASRAI: Edited Books. “Books edited by a single author or collaboratively for the 
dissemination of research or scholarly findings that generally result from 
peer reviewed funding.” http://dictionary.casrai.org/research-personnel-
profile/contributions/outputs/publications/edited-books  

 

Kapitel i samlingsverk 

 

SwePub- 
definition: 

Självständig del av monografisk publikation, där författarskapet beskrivs. 

Ingår ofta i samlingsverk, ett antal fristående verk som utgivits tillsammans, 

eventuellt under redaktionell styrning till ett visst tema.  

Praxis: Hit bokkapitel, somliga omarbetade konferensbidrag. Hit även bidrag till 

utställningskatalog  och avsnitt i lagkommentar.  

 

Omarbetat konferensbidrag publicerat i antologi registreras som kapitel i 
samlingsverk. Hit hör omarbetade konferensbidrag publicerade i antologier 
av typen  ”Collection of revised papers originally read at the International 
Conference xxx”. 

http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/books
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/books
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/edited-books
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/edited-books
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Häri omfattas ej paper i proceeding, kapitel i rapport eller bidrag i 

encyklopedi.  

CASRAI: Book Chapters. “Texts written by a single author or collaboratively based on 
research or scholarly findings and expertise in a field.” 
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-
profile/contributions/outputs/publications/book-chapters  

 

Kapitel i rapport 

 

SwePub- 
definition: 

Kapitel i rapporter, exempelvis rapportserier.  

Praxis: Bidrag i working paper-serier hänföres till Working paper.  

CASRAI: Ingår i den kommande svenska CASRAI-profilen.  

 

Rapport 

 

SwePub- 
definition: 

Avser publikation ingående i till exempel en rapportserie. 

Praxis: Arbeten i working paper-serier hänföres till Working paper. 

CASRAI: Reports. “Reports disseminating the outcomes and deliverables of a 
research contract. May entail a contribution to public policy.” 
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-
profile/contributions/outputs/publications/reports  

 

Artikel i vetenskaplig tidskrift 

 

SwePub- 
definition: 

Avser artikel i sakkunniggranskad tidskrift, som publicerar orginalartiklar. 

Praxis: Konferensbidrag publicerat i tidskrift skall registreras som tidskriftsartikel, 
se praxis för Paper i proceeding. 

CASRAI: “Articles in peer-reviewed publications that disseminate the results of 
original research and scholarship.” http://dictionary.casrai.org/research-
personnel-profile/contributions/outputs/publications/journal-articles  

 

Forskningsöversiktsartikel 
 

http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/book-chapters
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/book-chapters
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/reports
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/reports
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/journal-articles
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/journal-articles
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SwePub- 
definition: 

Forskningsöversikt avser översiktsartiklar i vetenskaplig tidskrift. 

Praxis: Avser ej recensioner, materialet ingår i det sakkunniggranskade  
vetenskapliga materialet.  

CASRAI: Ingår i den kommande svenska CASRAI-profilen.  
 

Inledande text i tidskrift/proceeding (letters, editorials, comments, 

notes) 

 

SwePub- 
definition: 

Inledande presentationstext i tidskrift eller proceeding, som en åsikts- eller 
policyförklaring från namngiven person. Även texter från en eller flera 
författare till utgivaren av publikationen som kommenterar en artikel i 
publikationen, eller kortare notiser om nya forskningsrön.  

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

CASRAI: Ingår i den kommande svenska CASRAI-profilen.  

 

Recension 

 

SwePub- 
definition: 

Avser recension av t ex bok i tidskrift eller dagstidning, men även annat 

som recenseras i tidskrifter, exempelvis programvaror och andra 

tidskrifter.  

Praxis: Avser recension av t ex bok i tidskrift eller dagstidning, men även annat 
som recenseras i tidskrifter, exempelvis programvaror och andra 
tidskrifter.  

CASRAI: Book Reviews. “Critical review of works of fiction or non-fiction 
highlighting the contributions to an art, field or discipline” 
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-
profile/contributions/outputs/publications/book-reviews.  
Begreppet är alltså utvidgat i SwePub i förhållande till CASRAI. 

 

Artikel i övriga tidskrifter 

 

SwePub- 
definition: 

Artikel i övriga tidskrifter.  

Praxis: Avser tidskrifter som inte är sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter, 
exempelvis populärvetenskapliga tidskrifter såsom Forskning och framsteg 
och liknande. 

CASRAI: Magazine Articles. “Articles in thematic publications published at fixed 
intervals.” http://dictionary.casrai.org/research-personnel-

http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/book-reviews
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/book-reviews
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/magazine-articles
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profile/contributions/outputs/publications/magazine-articles.  
 

Artikel i dags-/nyhetstidning 

 

SwePub- 
definition: 

Artikel i dags-/nyhetstidning som vänder sig till allmänheten.  

Praxis: Artikel i dags-/nyhetstidning som vänder sig till allmänheten.  
 

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

CASRAI: Newspaper Articles. “Articles in a daily, weekly or monthly publication 
reporting on news and social issues aimed at the public. May entail critical 
analysis based on expertise in the field.” 
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-
profile/contributions/outputs/publications/newspaper-articles.  

 

Bidrag till encyklopedi 
 

SwePub- 
definition: 

Bidrag till encyklopedi eller referensverk där författaren är namngiven.  

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

CASRAI: Encyclopedia Entries. “Authored entries in a reference work or a 
compendium focusing on a particular domain or on all branches of 
knowledge.” http://dictionary.casrai.org/research-personnel-
profile/contributions/outputs/publications/encyclopedia-entries.  

  

Doktorsavhandling 

 

SwePub- 
definition: 

Avser godkänd avhandling för doktorsexamen. 

Praxis: Avser godkänd avhandling för doktorsexamen. 
CASRAI: Dissertations. “Treatise advancing an original point of view resulting from 

research: a requirement for a doctoral degree.” 
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-
profile/contributions/outputs/publications/dissertations.  

  

Licentiatavhandling 

 

http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/magazine-articles
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/newspaper-articles
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/newspaper-articles
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/encyclopedia-entries
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/encyclopedia-entries
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/dissertations
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/dissertations
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SwePub- 
definition: 

Avser godkänd avhandling/uppsats inför licentiatexamen. 

Praxis: Avser godkänd avhandling/uppsats inför licentiatexamen 

CASRAI: Ingår i det vidare begreppet Dissertations i CASRAI, se definition under 
Doktorsavhandling.  

  

Textkritisk översättningsutgåva 

 

SwePub- 
definition: 

Textkritiskt översättningsarbete av bok eller artikel .  

Praxis: Användningen i SwePub avser endast textkritisk översättning som t ex nytt 
eller reviderat förord .  
 

Övriga översättningar hanteras genom rollen översättare i kombination 
med andra outputtyper, t ex översättare av en bok. 

CASRAI: Translations. “Translations of books and articles that identify modifications 
to the original edition, such as a new or revised preface” 
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-
profile/contributions/outputs/publications/translations  

 

Working paper 

 

SwePub- 
definition: 

Avser bidrag utgivna i working paper-serier. 

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 beskrivs som en Publiceringsstatus (se riktlinjer).  

CASRAI: Ingår i den kommande svenska CASRAI-profilen.  

 

Special-/temanummer av tidskrift (redaktörskap) 

 

SwePub- 
definition: 

Avser namngivna redaktörer (guest editors) till special-/temanummer av 

tidskrift.  

Praxis: Hit ej skrivna inledande/omgivande texter i tidskrifter. De registreras med 
författarskap av Inledande text i tidskrift/proceeding (letters, editorials, 
comments, notes).  
 

I beskrivningen skall finnas en referens till ett specifikt nummer av 

http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/translations
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/publications/translations
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tidskriften.  
 
Hit ej ordinarie redaktörskap för tidskrifter. Detta kan ej beskrivas inom 
SwePub.  

CASRAI: “Special journal issues are produced by editors with an established record 

of scholarship in the field and able to provide the direction of the theme. 

Journal issues bear a unique number of reference for publication.” 

 

Konferensoutput 

Särskiljda från publikationstyper finns konferensbidragen, d.v.s. publikationer och 

presentationer som härrör från konferenser. Det finns en komplexitet i materialet, avseende 

dess tillgängliggörande, sakkunnigbedömning och glidningar mot att vara bidrag i böcker 

och tidskrifter. 

 

Det material som en forskare producerar i samband med en konferens kan manifestera sig 

på olika sätt, i olika kanaler och värderas olika inom olika vetenskapsområden. Ett 

deltagande vid en konferens kan resultera i en muntlig presentation som inte publiceras i 

någon form, en poster, ett publicerat abstract, eller ett paper som publiceras i sin helhet. 

Vidare kan ett paper publiceras i proceedings, i en tidskrift, i en antologi, på en 

konferenswebbsida, på en webbsida annan än konferensens egen webbsida, eller i en 

publikationsdatabas. Samma paper kan publiceras flera gånger och i reviderad form.  

Begreppet sakkunniggranskning är inte helt tydligt när det gäller konferensbidrag: vad 

innebär sakkunniggranskning av ett konferensbidrag? Vilka typer av bidrag kan 

överhuvudtaget anses granskade? Avser granskningen ett inskickat abstract för ett paper 

som sedan presenteras/publiceras i sin helhet?  

 

Allmänt 

●  Endast konferensbidrag som publicerats i sin helhet skall registreras som fullvärdigt 

konferensbidrag. Övrigt konferensmaterial (bidrag som enbart presenterats 

muntligt eller ej förlagspublicerats) skall registreras med annan 

konferenspublikationstyp. 

●  Ett konferensbidrag skall anses offentliggjort om det finns i tryckt eller elektronisk 

form, t ex på en webbplats, i ett elektroniskt arkiv eller ett USB-minne. 

 

 Papers 

●  Paper publicerat i proceeding registreras som Paper i proceeding. 

●  Sammanställning av fullängdspapper från en konferens. Många gånger är det svårt 

att avgöra om en konferensartikel har omarbetats och genomgått 

kvalitetsgranskning för senare publicering som tidskriftsartikel eller bokkapitel. 

Avgörande för om en konferensartikel skall klassas om, är att den har genomgått en 

omarbetning och ev. kvalitetsgranskning. Exempel på en serie som ibland kan 

innehålla omarbetade artiklar, ibland inte, är ”Lecture Notes in Computer Science”. 
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Serien innehåller ofta utökade konferensartiklar och vad som särskiljer den artikel 

som klassas som tidskriftsartikel eller konferensartikel är inte alltid klart. Vid 

osäkerhet utgå från klassningen i ISI i det här fallet. Kanallistan kommer att avgöra 

om de används i analys eller ej. 

●  Paper på konferenswebbsida registreras som Konferensbidrag. Kanallistan kommer 

att avgöra om de används i analys eller ej. 

●  Paper i publikationsdatabas registreras som Konferensbidrag. Kanallistan kommer 

att avgöra om de används i analys eller ej. 

●  Paper publicerat i tidskrift registreras som artikel i tidskrift. 

Om det i tidskriften eller på dess hemsida framgår att ett tidskriftsnummer 

innehåller konferensartiklar som omarbetats skall dessa anses som 

tidskriftsartiklar.  

Vidare om artiklarna finns i ISI och är dubbelklassade som konferensartikel 

respektive tidskriftsartikel – välj klassningen tidskriftsartikel. I övrigt se under 

rekommendationen Proceeding (redaktörskap). 

●  Paper publicerat i bok registreras som Kapitel i samlingsverk. 

Inom framför allt samhällsvetenskap och humaniora kan konferenser resultera i att 

bidragen publiceras, efter viss redigering och mer eller mindre noggrann 

kvalitetsgranskning, i tryckta antologier. 

●  Konferensbidrag publicerat i omarbetad form i en antologi av typen ”Collection of 

revised papers originally read at the International Conference ...” skall registreras 

som Kapitel i samlingsverk. 

 Redaktörskap för proceedings 

●  Proceedings (redaktörsskap) registreras som Proceedings (redaktörskap).  

 

Abstracts, posters, redaktörskap för book of abstracts, key notes,  

muntliga presentationer, powerpoints, posters 

●  Book of abstracts (redaktörskap) registreras som Konferensbidrag. 

Book of abstracts är en sammanställning av sammanfattningar av presentationer vid 
en konferens. Dessa är ofta kvalitetsgranskade. Även om ett abstract är 
kvalitetsgranskat är det långt ifrån säkert att den presentation som den hänger 
samman med är det. 

●  Abstract registreras som Konferensbidrag (offentliggjorda, men ej förlagsutgivna). 
●  Poster m/u abstract registreras som Poster.  
●  Muntlig presentation, key note presentation, invited speech registreras som 

Konferensbidrag (offentliggjorda, men ej förlagsutgivna) i de fall lärosätet 

registrerar den här typen av konferensbidrag.  

 

Paper i proceeding 

 

SwePub- 
definition: 

Paper publicerade i proceeding.  
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Praxis: Paper publicerade i proceeding.  

 

●  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 klassas 

som tidskriftsartikel eller konferensartikel är inte alltid klart. Vid 

osäkerhet utgå från klassningen i ISI i det här fallet. Kanallistan 

kommer att avgöra om de används i analys eller ej. 

●  Paper publicerat i tidskrift. Konferensbidrag publicerat i tidskrift 

skall registreras som tidskriftsartikel, oavsett om tidskriftsnumret 

är definierad som en proceeding eller ej.  

●  Paper publicerat i bok. Omarbetat bidrag publicerat i antologi 

registreras som Kapitel i samlingsverk.  

●  Konferensbidrag publicerat i omarbetad form i en antologi av typen 

”Collection of revised papers originally read at the International 

Conference xxx” skall registreras som Kapitel i samlingsverk.  

●  Paper på konferenswebbsida skall registreras som Konferensbidrag.  

●  Paper i publikationsdatabas skall registreras som Konferensbidrag. 

CASRAI: Conference Papers “Papers written alone or collaboratively, presented at an 

academic conference, and published in the proceedings (not in scholarly 

journals).”. http://dictionary.casrai.org/research-personnel-

profile/contributions/outputs/conferences/conference-papers  

 

Poster 

 

SwePub- 
definition: 

Konferensposter. 

Praxis: En poster kan innehålla både text och/eller grafik. 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 i 
proceeding. 

CASRAI: Conference Posters. “Posters displayed in a conference setting and 

conveying research highlights in an efficient manner by compelling 

graphics. They may be peer-reviewed prior to acceptance and be published 

in the proceedings.” http://dictionary.casrai.org/research-personnel-

profile/contributions/outputs/conferences/conference-posters  

 

Proceeding (redaktörskap) 

 

http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/conferences/conference-papers
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/conferences/conference-papers
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/conferences/conference-posters
http://dictionary.casrai.org/research-personnel-profile/contributions/outputs/conferences/conference-posters
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SwePub- 
definition: 

Avser redaktörskap för konferensproceeding.  

Praxis:  

CASRAI: Ingår i den kommande svenska CASRAI-profilen.  

 

Konferensbidrag (offentliggjorda, men ej förlagsutgivna) 

 

SwePub- 
definition: 

Offentliggjorda men ej förlagsutgivna bidrag på konferenswebbsida/-

databas, key notes, invited speeches, muntliga presentationer, abstracts och 

powerpoints.  

Praxis: Hit bidrag som ej tillhör övriga konferenskategorier. Hit offentliggjorda men 
ej förlagsutgivna bidrag på konferenswebbsida/-databas, key notes, invited 
speeches, muntliga presentationer, abstracts och powerpoints.  
 

I de fall lärosätet lägger in den här typen av övriga konferensbidrag är vår 
rekommendation kring lokal praxis att för förståelsen bör posten innehålla 
länkar till underlag som abstract, presentationen eller inspelning.  

CASRAI: Ingår i den kommande svenska CASRAI-profilen.  

 

Immaterialrättslig output 

Patent 

 

SwePub- 
definition: 

Patent.  

Praxis: Patent.  

CASRAI: A form of IP protection that defines the exclusive right by law for inventors 

and assignees to make use of and exploit their inventions, products or 

processes, for a limited period of time.  

 

Övrig output 

Dataset 
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SwePub- 
definition: 

Dataset 

Praxis: Dataset.  

CASRAI: A series of structured observations, measurements or facts identified from 

the research which can be stored in a database medium. 

 


