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Hieronymus Bosch: Lustarnas trädgård [Public domain], källa: The Prado in Google Earth



Bakgrund: LUP 2007-2016

• Lund University Publications (LUP), egenutvecklat 
system

• Täckning av LU:s publikationer från 2002-
• Förhållandevis god datakvalitet men fokus låg 

framför allt på visning och spridning



Bakgrund: LUP 2007-2016Det här kommer aldrig 
att hålla i längden.



Yttre krav gör sig påminda

• För att uppfylla SwePubs krav behövde vi göra 
omfattande förbättringar

• Ämnesklassning enligt UKÄ/SCB saknades
• Enkelt klassifikationssystem (19 klasser), inga 

hierarkier
• Affiliering fanns endast på postnivå, ej kopplat till 

författare
• Arbetet utfördes 2014-2015
• I april 2016 ersattes LUP med Pure (CRIS från 

Elsevier)



UKÄ/SCB-klassning: tillvägagångssätt

• Fokus på poster från 2012-

• Även poster för äldre publikationer kompletterades med 
informationen

• I möjligaste mån användes djupaste nivån (5-ställig)

• Ämnesklassningen gjordes med hjälp av:
• mappning av organisatoriska avdelningar mot UKÄ
• mappning av en framtagen lista av UKÄ-klassade tid-

skrifter inom medicin, fysik och kemi
• viktning och regler styrde slutlig klassning av posterna
• kontroll och manuella justeringar av fakultets-

biblioteken



Författaraffilieringar: tillvägagångssätt

• Sammanställning av samtliga LU-författares organisatoriska 
hemvist(er) enligt sparad information från personalkatalogen

• I varje post matchades denna information med de 
avdelningar/institutioner som posten var kopplad till för att 
bestämma enskilda författares affiliering

• Om ingen direkt match fanns testades matchning på högre nivå i 
organisationshierarkin



Resultat och lärdomar

• Samtliga poster berikades med information

• I tveksamma fall fick informationen lyftas upp på mer generell nivå
- klassning på 3-ställig nivå istället för 5-ställig
- affiliering på institutionsnivå istället för avdelning

• Att arbeta under tidspress leder till ökad benägenhet att nöja sig med 
”good enough-nivå”

• Idag hade vi använt LiU:s klassificeringsverktyg eller motsvarande 
istället för mappningsschema för retroklassning av poster



Nästa steg: förbättrad praxis

• Övergången till Pure innebär ett bra 
tillfälle att utarbeta en detaljerad praxis för 
registrering av forskningsoutput

• Harmonierar med SwePubs praxis men 
innehåller lokala anpassningar

• Underhålls och utvecklas av en 
arbetsgrupp med representanter från 
fakultetsbiblioteken och UB

• E-postlista för diskussion kring praxisfrågor
• Tolkningshjälp behövs fortlöpande







Breddad användning av ämnesklassning



Rutiner för kontroll
av metadata
• Nätverk av granskare

• Regelbundna kvalitetsrapporter för att
kontrollera:
• Interna personer utan affiliering

• Saknar klassning enligt UKÄ/endast klassning 
enligt toppnivå 

• Ofullständig beskrivning av fulltexter - dokumentversion och tillgänglighet

• Felaktigt DOI-format

• Inaktuell publiceringsstatus

• Automatiserat jobb för att kolla mot CrossRef och uppdatera poster 
som fått fullständiga bibliografiska uppgifter



mikael.graffner@ub.lu.se


