


Välkomna till årets ORCID 
Workshop
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Workshopen är uppdelad i två delar:

• Måndag eftermiddag

• Syfte och mål med workshopen

• Kortare uppdatering om ORCID

• Nuvarande kända ORCID integrationer i Sverige

• Tisdag förmiddag

• Diskussion runt om hur vi kan stödja forskarna med hjälp av ORCID



Syfte och mål med 
workshopen
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Hur hjälper vi forskarna på bästa sätt med att minska deras arbetsinsats runt 

publikations- och meritlistor mm?

Idag är integrationerna med ORCID i Sverige få, om och hur går vi vidare för 

utöka användningen?

Och sist men inte minst, träffas och prata ORCID…



Presentationsrunda
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Presentera dig på ca en minut:

• Namn

• Varifrån är du?

• Är din organisation medlem i det Svenska ORCID-konsortiet?

• Använder ni idag ORCID inom er organisation eller planerar ni att göra 

det? – Fem integrationer presenteras under eftermiddagen.

• Vad förväntar du dig av workshopen?



Det svenska ORCID-
konsortiet
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Det svenska ORCID-konsortiet 
– syfte och mål
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• Sunet är värd för det svenska ORCID-konsortiet

• Är formellt en tjänst i Sunets tjänsteutbud även om det är ett 

medlemskonsortium

• Pål Axelsson är produktägare

• Det primära syftet är att ge akademiska sektorn i Sverige tillgång till 

ORCID till bästa möjliga pris med högsta möjliga nivå

• Medlemsavgiften täcker premiummedlemskap plus Sunets kostnader

• ORCID-konsortiet har även som mål att bygga en ”community” runt 

ORCID i Sverige



Nuvarande medlemmar i det 
svenska ORCID-konsortiet
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• Chalmers tekniska högskola*

• Göteborgs universitet

• Handelshögskolan i Stockholm

• Karolinska institutet*

• Kungliga biblioteket

• Linköpings universitet

• Luleå tekniska universitet**

• Lunds universitet*

• Malmö universitet

• Stockholms universitet

• Sveriges lantbruksuniversitet*

• Södertörns högskola

• Vetenskapsrådet*

*  Har en aktiv integration

** Integration är nästan klar



Hur många svenska ORCID iD
finns det?
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Det korta svaret är att det vet vi inte!

Det lite längre svaret är

• Det finns drygt 60500 e-postadresser som slutar på .se i ORCID

• Men en användare kan ha mer än en e-postadress registrerad på sitt 

ORCID

• Svenska användare kan även ha e-postadresser som inte slutar på 

.se, t.ex. om de använder en privat e-postadress i ORCID



ORCID i ett nötskal

ORCID iD är en profil inte ett CV

Ämne / Talare9



Vilka uppgifter kan finnas 
kopplade till ett ORCID iD

• Enkla personuppgifter; Namn, e-postadress, land, webbadresser, 

nyckelord och kopplade identiteter

• Organisationstillhörighet(affiliation); Anställningar, studier, inbjudna 

positioner och medlemskap i organisationer

• Artiklar och andra publikationer både som författare

• Genomförd peer review för artiklar och andra publikationer

• Forskningsanslag

• NYHET! Forskningsresurser; Forskningsinfrastrukturer, datasamlingar, 

forskningsutrustningar och tjänster (t.ex. beräkningskluster)

Uppgifter kan läggs in av 

• Innehavaren

• en organisation

• en organisation på uppdrag 

av en annan organisation



Personuppgifter i ORCID

OBS! Detta är organisationen ORCIDs syn på GDPR, inte Sunets!

• ORCID är en non-profit organisation med hemmasäte i USA

• Eftersom ORCID är non-profit kan de inte formellt använda överenskommelsen Privacy Shield

men följer dess principer

• ORCID använder alltid samtycke som rättslig grund

• Kräv därför inte att forskare och andra har ett ORCID iD utan uppmuntra dem att ha ett

• Det tyska ORCID-projektet tog under 2017 fram en GDPR-utredning

• https://orcid.org/blog/2018/04/18/orcid-and-data-privacy-germany

https://orcid.org/blog/2018/04/18/orcid-and-data-privacy-germany


ORCID 
generella 
arbetsflöde

Ur forskarens perspektiv ska 

ORCID förenkla och minska 

behovet av att alltid på nytt 

skriva in sina meriter

Detta går under devisen

Enter Once – Reuse Often
Resarch resource•



Authenticate iDs
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• Personer ska aldrig skriva in sitt ORCID iD manuellt i era tjänster utan man 

ska alltid få ORCID iD via inloggning för att säkerställa att det är rätt ORCID 

iD som fås

• Tillgängligt för medlemmar och ickemedlemmar.

• Som medlem begär organisationen godkännande av innehavaren vilka av 

övriga delar i arbetsflödet som de får använda framöver

• Som ickemedlem kan organisationen bara hantera sin egen koppling till 

innehavarens ORCID iD

• OBS! Det går inte att uppgraderas en ickemedlemskoppling till en 

medlemskoppling

AUTHENTICATE



Spara och visa autentiserat 
ORCID iD
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• Organisationer som har autentiserat ett ORCID iD får spara detta ORCID 

iD i sina system

• Kan visa innehavarens ORCID iD enligt ORCIDs riktlinjer efter 

innehavarens godkännande

https://orcid.org/0000-0002-1825-0097

DISPLAY

https://orcid.org/0000-0002-1825-0097


Lägg till information på ett 
autentiserat ORCID iD
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Endast för organisationer som är medlemmar i ORCID

Om rättighet begärdes och accepterades av innehavaren vid autentiseringen kan

• förlag och tidskrifter kan lägga till artiklar och andra publikationer

• forskningsfinansiärer kan lägga till beviljade forskningsbidrag

• ägare av forskningsresurser kanlägga till att resursen har använts av innehavaren

• lärosäten och andra forskningsorganisationer kan lägga till innehavaren 

organisationstillhörighet men även gå i god för artiklar och andra publikationer

CONNECT



Hämta information från ett 
autentiserat ORCID iD
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Endast för organisationer som är medlemmar i ORCID

• För ett autentiserat ORCID iD kan en tjänst hämta ner innehavarens 

registrerade information i ORCID om tjänsten begärt att göra detta vid 

autentiseringsögonblicket samt fått godkännande av innehavaren

• För alla uppgifter förutom de enkla personuppgifterna finns källa angiven

• Det är möjligt att ta hänsyn till källan vid hämtningen från ORCID

Här kommer vinsten för forskaren

COLLECT



Att automatiskt hämta och lägga 
till från ett autentiserat ORCID iD
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Endast för organisationer som är medlemmar i ORCID

• Genomföra CONNECT & COLLECT automatiserat med jämna mellanrum

• Automationen ska ske utan mänsklig inblandning efter att automationen 

har satts upp

Här kommer vinsten för forskare, lärosäten och andra 

forskningsorganisationer

SYNCHRONIZE



Urval av nyheter i ORCID 
i samband med att 
version 3 släpptes i våras
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Obligatoriska 
organisationsidentifierare

• Från och med APIv3 måste en unik organisationsidentiferare användas 

vid registrering av organisationstillhörighet och forskningsfinansiering

• Organisationsidentifieraren kan vara av typerna Ringgold Identifier, 

Crossref Funder Register Identifier (FundRef) och Global Research 

Identifier Database (GRID) Identifier



Användning av 
forskningsresurser
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• ORCID har lagt till möjligheten att registrera användning av tilldelade 

forskningsresurser;

• forskningsinfrastrukturer,

• datasamlingar,

• forskningsutrustningar och

• Tjänsteresurser (t.ex. beräkningskluster)



Länka flera versioner av 
samma arbete
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• Nu finns möjlighet att länka samma flera versioner av samma artikel och 

andra publikationer, inkl. förarbeten



När fungerar inte längre 
ORCID v2?
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• Sedan nu i oktober är APIv3 den API-version som används om inte annat 

anges i anropet till APIet

• ORCID har än så länge inte satt något slutdatum för APIv2

• När ORCID sätter ett slutdatum för äldre API-version sätts datumet till 

minst ett år framåt i tiden från att beslutet tagits



Fika
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Presentationer från aktiva 
integrationer i Sverige
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Sunet
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Identifiering med eduID

• eduID är ett användarkonto för användning inom utbildningssektorn i Sverige

• Studenter och andra kan använda eduID för att ansöka om plats på utbildning 

och aktivera användarkonto på drygt 20 lärosäten

• Personer med närakoppling till utbildningssektorn som inte tillhör lärosäten och 

andra organisationer i sektorn kan skapa sig användarkonto i eduID för att 

enklare kunna samarbeta med verksamma i sektorn

• Tillhandahåller säkervinloggning i webbtjänster för de användare inom sektorn 

vars hemmaorganisationer ännu inte kan erbjuda detta



Varför har eduID stöd för 
ORCID?
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• Ett autentiserat ORCID iD är en bra global unik identifierare som kan 

användas i fler fall än de traditionella, t.ex. att underlätta när en forskare 

byter organisation

• Sunet håller på att bygga en tjänst baserad på eduID för de allra minsta 

organisationerna inom utbildningssektorn i Sverige som ger deras 

anställda och studenter inloggningsmöjlighet i webbtjänster på samma 

sätt som de övriga organisationerna har, s.k. SWAMID-inloggning 



Demo eduID

Authenticate
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Demo eduID

Authenticate
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Demo eduID

Authenticate
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Demo eduID

Authenticate
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Hur det ser ut i ORCID efter 

att jag gett eduID tillgång till 

mitt ORCID iD

Finns under Account settings



Demo eduID

Authenticate
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Ta bort rättigheten för eduID 

att hämtas mitt ORCID iD

OBS!!!

Tar inte bort hämtat ORCIDiD

från eduID



Chalmers
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Karolinska institutet
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Kungliga tekniska 
högskolan
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Lunds universitet

Ämne / Talare36



Avslutning måndag
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Kommentarer och frågor?
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Avslutning
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Avslutningsrunda

40

Vi började workshopen med att all presenterade sina förväntningar av 

workshopen, har de uppfyllts?

Vad saknade du?

Vad tar vi med oss?

Är det något medlemsorganisationerna vill att Sunet ska göra?



Nästa steg från ORCID
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ORCID kommer att börja ta kontakt med alla medlemsorganisationer i 

Sverige som ännu inte har någon integration för att lista ut om det är något 

de kan hjälpa till med



Kommentarer och frågor?
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Tack för att ni kom

Pål
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