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Syftet med universitetets forskningsdatabas är att göra infor-
mation om forskningen vid universitetet tillgänglig och sökbar 
via internet. I databasen kopplas uppgifter om forskningsan-
slag, forskare och projektbeskrivningar samman och presente-
ras på ett enhetligt sätt. Det är också möjligt att skapa listor 
för olika kanaler, exempelvis kan en institution presentera alla 
forskningsprojekt på sin webbplats.
  Forskare kan själva redigera texter om de projekt som de 
deltar i och sina egna sidor. Dessutom importeras information 
om beviljade externa anslag från forskningsfinansiärernas 
egna projektdatabaser via det nationella systemet Sweden 
ScienceNet. 
  Fördelarna med en gemensam forskningsdatabas är många. 
Till exempel blir det möjligt att visa upp en samlad bild av 
universitetets forskare, forskargrupper, forskningskontrakt 
(beviljade externa anslag) och forskningsprojekt vilket gör det 
lätt för besökare att få en överblick av universitetets forsk-
ning. Med forskningsdatabasen kan institutioner och forskare 
själva presentera den pågående forskningen för forsknings-
finansiärer, potentiella samarbetspartners och internt vid 
universitetet.

Koppling till Sweden ScienceNet
Sweden ScienceNet är ett Vinnovafinansierat projekt som 
syftar till att stödja utvecklingen av ett nationellt system för 
hantering av forskningsinformation. Sweden ScienceNets 
databas hämtar kontraktsinformation direkt från forsknings-
finansiärernas egna databaser. Stockholms universitets forsk-
ningsdatabas hämtar, i sin tur, information om universitetets 
forskningskontrakt från Sweden ScienceNet. Än så länge 
deltar Chalmers, KI, KTH, Linköpings universitet, Lunds univer-
sitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och 
Stockholms universitet samt finansiärerna VR, Formas, FAS 
och VINNOVA i Sweden ScienceNet. Målet är att expandera 
med fler lärosäten och finansiärer för att bli den mest heltäck-
ande informationskällan för pågående forskning i Sverige. 
Sweden ScienceNets webbplats: www.sciencenet.se

Forskningsdatabasens webbadress
Forskningsdatabasen finns under pilotfasen på adressen 
http://su.avedas.com. Vid lansering kommer adressen att 
bytas ut till en www.su.se-adress.

Informationstyper i forskningsdatabasen 
Något förenklat kan man säga att forskningsdatabasen inne-
håller tre olika informationstyper: 

•  Projekt – Pågående forskning beskriven av forskarna 
själva

•  Forskningskontrakt – Importerade uppgifter om forsk-
ningskontrakt från ekonomisystem och forsknings- 
finansiärer (det senare via Sweden ScienceNet)

•  Personer – personal inom Stockholms universitet verksam 
i pågående forskning

Vad behöver varje forskare göra?
•  Skriva en kort presentation av sig själv och sina forsk-

ningsintressen på engelska (500-1000 tkn) och lista sina 
viktigaste publikationer (ca 5 st)

•  Välja vilka SUKAT-uppgifter som ska synas utåt
•  Ladda upp en porträttbild
•  Eventuellt ladda upp andra filer (t ex CV)

Vad behöver varje projektledare göra?
•  Skriva sammanfattning på svenska om 400-500 tecken
•  Skriva sammanfattning på engelska om 400-500 tecken
•  Skriva artikel på engelska om 1000-3000 tecken
•  Koppla till kontrakt om externfinansiering finns
•  Koppla till medarbetare som arbetar i projektet
•  Eventuellt ladda upp bilder och dokument

Tidplan
Projektet går i december 2010 in i en pilotfas där två institu-
tioner, Filmvetenskapliga institutionen och Fysikum, kommer 
att lägga in information i databasen. I februari 2011 kommer 
fler institutioner att bjudas in att delta.

Vidare information: Daniel Holmberg, projektledare vid 
Forskningsservice, tfn 08-16 4940, daniel.holmberg@fs.su.se

Universitetets  forskningsdatabas



Så skriver du en kort presentation av dig själv 
Din ”personliga hemsida” ska innehålla en kort presentation 
av dig själv och dina forskningsintressen på engelska och vara 
500-1000 tecken lång. Den ska inte beskriva dina pågående 
forskningsprojekt eftersom dina forskningsprojekt och bevil-
jade anslag (kontrakt) är separata sidor i forskningsdatabasen 
som länkas till din ”personliga hemsida”. 

Börja med att beskriva din nuvarande befattning och din 
bakgrund, till exempel var och när du disputerade (om du har 
disputerat) och var du har arbetat tidigare. Skriv också gärna 
om eventuella utmärkelser, hedersuppdrag, och samverkan 
med det omgivande samhället. Länka gärna ifall material finns 
på nätet, eller ladda upp fulltextfiler, men tänk på att du inte 
får ladda upp upphovsrättsskyddat material utan tillstånd. 

Om du undervisar kan du sedan ange vilka kurser det handlar 
om, och länka till kurssidorna i universitetets utbildningskata-
log SISU. http://sisu.it.su.se/search/en 

Lista sedan dina viktigaste publikationer under rubriken 
Selected publications. Välj helst inte mer än 5 titlar och max 
10. Välj helst inte heller publikationer som är äldre än 5 år. 
(En koppling till publikationsdatabasen DiVA är planerad. När 
denna koppling är på plats kommer alla dina publikationer i 
DiVA att visas på din sida). 

Bifoga gärna din CV som pdf-dokument som du ger namnet 
”Curriculum Vitae for [ditt namn]”. Under dina viktigaste pu-
blikationer kan du skriva t ex ”For a full listing of publications, 
see Curriculum Vitae.”

Porträttbild
Din porträttbild kan komponeras som närbild eller halvfigur. 
Bilden ska tas i miljö inom- eller utomhus och inte mot fond i 
studio. Det är bra om bakgrunden inte blir för rörig då det blir 
små bilder på webben.  Bilden ska vara liggande och redigeras 
i ett bildbehandlingsprogram. Bilden kan vara i formaten jpg, 
gif eller png.  
  Om du inte har något bildbehandlingsprogram eller inte vet 
hur man gör kan du mejla din bild till daniel.holmberg@fs.su.se 
så får du hjälp med att redigera och ladda upp din bild.

Så loggar du in och redigerar din profil 
1. Gå till http://su.avedas.com och klicka »Login« längst upp i 
högra hörnet (adressen kommer att ändras vid lansering)

2. Använd login-uppgifterna för ditt vanliga universitetskonto

3. Du får eventuellt en varning om du vill godkänna säkerhets-
certifikatet. Svara »Fortsätt till den här webbplatsen (rekom-
menderas inte)«, »Fortsätt ändå«, »Godkänn« eller liknande. 
Exakt vilka svarsalternativ du får beror på vilken webbläsare 
du använder.

4. Första gången du loggar in måste du godkänna använ-
darvillkoren. Läs igenom villkoren och klicka »Accept« om du 
samtycker.

5. Nu kommer du till din startsida, My pages. Klicka »EDIT 
PROFILE« för att börja redigera din profil.

6. På sidan Key information räcker det att fylla i Academic
title, Description och Keywords. Ditt namn finns redan i sys-
temet, eftersom det har hämtats från andra system inom 
universitet.

Om du klistrar in text från en annan webbsida ska du använda 
klistra-in-ikonen med T. Ikonen med W används för att klistra 
in text  från Word. När du är klar klickar du »Next« för att gå 
till nästa sida.

7. På sidan Contact information kan du fylla i adress och 
telefonnummer. E-postadress och organisationstillhörighet 
hämtas automatiskt från Sukat. Om du vill att dina kontakt-
uppgifter ska synas utåt behöver du klicka i boxen »Show 
contact information«. Klicka »Next« för att gå vidare.



8. På sidan Thematic areas and groups ska du välja vilken 
rubrik i vänstermenyn på utsidan din profil ska synas under. 
Lättast är att söka efter ditt ämne på engelska, t ex »Cinema 
studies« eller »Physics« och klicka »Search«. Du kan även välja 
att se alla ämnen antingen i trädvy (Tree view) eller i alfa-
betisk ordning (List view). Klicka »Add« när du har hittat ditt 
ämne och klicka »Next« för att gå vidare.

9. På sidan Pictures and files ska du ladda upp en bild (jpg, gif 
eller png) och eventuellt också andra filer, t ex din CV (doc, 
ppt, xls, pdf eller rtf). Se till att du har dn bild sparad på din 
hårddisk. Klicka »Upload« under rubriken PHOTO.

Välj fil i fönstret som öppnas ock klicka »Öppna«.

Ange fotografens namn i fältet »Caption«.

Om du vill ladda upp din CV eller någon annan fil, gör du lika-
dant som ovan, fast du klickar »Upload« under rubriken FILES 
istället.

Namnge filen i fältet »Caption«. Det du skriver i detta fält 
kommer att bli en klickbar länk på din sida.

Klicka »Save« för att slutföra.

Så skriver du en projektbeskrivning
Projekten i forskningsdatabasen ska presentera universitetets 
pågående forskning. Ett projekt ska förstås som en bredare 
forskningsaktivitet som inte nödvändigtvis har givna start- 
och slutdatum och som finansieras av ett eller flera forsknings-
kontrakt som handlar om ungefär samma sak. Projekt kan 
också vara helt ofinansierade (fakultetsanslag). Dina forsk-
ningskontrakt och din personliga sida är egna informationsobjekt 
i forskningsdatabasen, och dessa relateras till ditt projekt. 

Målgrupp
Målgruppen för projektbeskrivningen är en forskningsintres-
serad allmänhet, journalister, näringsliv, forskningsfinansiärer 
och forskare/medarbetare på universitet och högskolor (natio-
nellt och internationellt) som vill ha en överblick av universitetets 
forskning.  Exempel på skarpa söksituationer:
• En forskare/medarbetare vid annat universitet/högskola 

söker samarbetspartners
• En forskningsfinansiär orienterar sig inom ett nytt område
• Affärsutvecklare inom näringslivet letar beröringspunkter 

med akademisk kunskap
• Student eller medarbetare vid universitetet vill få överblick 

över forskningen eller information om en viss person
• Journalist vill ha tag på expert inom område x
• En driven gymnasieelev letar efter befintlig forskning 

inom område x

Projektbeskrivningens innehåll
Texten ska vara populärvetenskaplig och skrivas i tre delar: 

1. Kort sammanfattning på svenska om 400-500 tecken inkl. 
blanksteg under rubriken Swedish summary

2. Kort sammanfattning på engelska om 400-500 tecken 
inkl. blanksteg under rubriken English summary

3. Artikel på engelska om 1000-3000 tecken inkl. blanksteg 
under rubriken English article

Du bör utgå från att målgruppen inte har någon förkunskap 
om ditt forskningsområde. Därför bör artikeln inledas med en 
övergripande bakgrundsbeskrivning som sätter din forskning 
i ett bredare sammanhang. Vid textskrivandet bör du tänka 
på att texten bör vara såväl informativ som intresseväckande. 
Undvik fackspråk och förkortningar. Använd korta, men fullständiga 
meningar. Se till att texten språkgranskas innan du lägger in 
den. Texten ska ge svar på följande frågor:

• Vad är det du/ni forskar om?
• Varför är din/er forskning viktig/nödvändig?
• Vad har du/ni redan gjort?
• Hur går du/ni tillväga? – material och metod

Nämn gärna publikationer som projektet resulterat i och länka 
till titeln i DiVA eller till url/dokument med fulltext.

Projekttitel
Att skriva en bra projekttitel är viktigt om du vill få besökare. 
Välj en projekttitel som ger läsaren information om vad 
projektet handlar om och som lockar till läsande. Det är bra 
att placera dina nyckelord så tidigt som möjligt i rubriken om 
du vill positionera dig bättre i sökmotorer. Projekttiteln ska 
skrivas på engelska.



Så publicerar du din projektbeskrivning
1. När du har loggat in i forskningsdatabasen och befinner dig 
på My pages, klickar du på »Add new« under rubriken Projects.

2. På sidan Key information räcker det att fylla i fälten Name, 
Description och Keywords. Start- och slutdatum samt extern 
webbadress för projektet fyller du i om du vill.

Om du klistrar in text från en annan webbsida ska du använda 
klistra-in-ikonen med T. Ikonen med W används för att klistra 
in text  från Word. När du är klar klickar du »Next« för att gå 
till nästa sida.

3. På sidan Participants kan du lägga till fler projektdeltagare. 
Lättast är att söka på namn, men du kan även få fram en lista 
på personer i alfabetisk ordning (List view). Klicka »Add« för 
att lägga till en projektdeltagare. Om den person du söker inte 
finns i systemet kan du skriva till daniel.holmberg@fs.su.se.

Om det finns projektdeltagare från externa organisationer 
kan du lägga till dessa genom att söka på (del av) organisatio-
nens namn på engelska. Klicka »Add« för att lägga till partner-
organisation. Om organisationen inte finns med kan du lägga 
till en ny genom att klicka »Add new«. Organisationen måste 
då godkännas av en av forskningsdatabasens administratörer 
innan den syns utåt.

Om du vill lägga till namn på projektdeltagare från en extern 
organisation klickar du »edit relation attributes«.

Sedan skriver personens namn i fritextfältet. Klicka »Done« 
och sedan »Next« för att gå till nästa sida.

4. På sidan Areas, files and pictures ska du välja vilken rubrik 
i vänstermenyn på utsidan din projektbeskrivning ska synas 
under. En lista presenteras i trädvy (Tree view). Du kan även 
välja att att söka efter ditt ämne på engelska, t ex »Cinema 
studies« eller »Physics« och klicka »Search« eller se alla i alfabe-
tisk ordning (List view). Klicka »Add« när du har hittat ditt ämne.

Om du vill ladda upp filer eller bilder klickar du »Upload« 
under rubriken Project documents respektive Pictures. Klicka 
»Next« för att gå vidare.

5. På sidan Contracts ska du relatera ditt projekt till ett eller 
flera kontrakt om du har beviljats externa anslag för din forsk-
ning. Sök på (del av) kontraktets engelska titel. Klicka »Add« 
för att lägga till ett kontrakt. Om det kontrakt du söker inte 
finns i systemet kan du skriva till daniel.holmberg@fs.su.se.

6. För att publicera projektbeskrivningen ska du ändra statusen 
från »Draft« till »Published« i vänstermenyn. Klicka sedan »Save« 
för att slutföra.


