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Kalenderdelning – vad är det?

Kalenderdelningen är en tjänst som möjliggör ökad synlighet för evenemang på LU. 
Kalenderdelningen finns alltså till för att underlätta för den som smidigt vill publicera ett 
evenemang i flera kalendarier samtidigt.

Med Kalenderdelningen kan ni publicera evenemang lokalt via de olika webbpubliceringssystem 
som finns vid universitetets olika verksamheter. 

Via tjänsten för kalenderdelning kan du även publicera evenemang i det övergripande 
kalendariet på Lunds universitets huvudwebbplatser lu.se.

Alla medarbetare vid Lunds universitet kan logga in och använda kalenderdelningen, och 
publicera händelser i kalendariet på den universitetsövergripande webbplatsen lu.se.

https://www.lu.se/
http://lu.se/


Publicera i kalendariet på lu.se

Kalendariet på lu.se visar upp aktiviteter och evenemang från hela universitetet som vänder sig till 
externa besökare.

En händelse/aktivitet som läggs in i det övergripande lu.se-kalendariet ska därför

• vara öppen för externa besökare, exempelvis allmänhet och skolor, och gärna ha någon av dessa 
som huvudsaklig målgrupp
• ha Lunds universitet som huvudarrangör eller medarrangör samt
• äga rum på, eller i närheten av, någon av universitetets verksamhetsorter (eller ske digitalt).

Om du behöver ställa in ett evenemang låter du händelsen ligga kvar i kalendariet markerad 
”Inställt” först i rubriken, samt eventuellt på fler ställen i själva händelsen.

http://lu.se/
http://www.lu.se/


Hur skaffar man då en kalender i Kalenderdelningen?

Du som ska vara Calendar
admin/administratör anmäler ert intresse 
för en ny kalender till oss på 
Webbavdelningen via ett 
anmälningsformulär som finns länkad på vår 
Lathund: 
https://calendar.prodwebb8.lu.se/formular/
anmalan-om-ny-kalender

Och när det är klart loggar man in här: 
https://calendar.prodwebb8.lu.se/user, med 
sitt Lucat ID.

https://calendar.prodwebb8.lu.se/formular/anmalan-om-ny-kalender
https://calendar.prodwebb8.lu.se/user


Hur administrerar jag redaktörer/Calendar editor på min kalender?

För att kunna lägga till en person som editor i en 
kalender måste ni först be dem logga in på 
calendar.prodwebb8.lu.se/user med sitt Lucat ID. Då 
skapas en profil till dem på Kalenderdelningen.

Efter det kan sedan gå in på edit i listan under List all 
content > Calendars > Edit (till höger om kalendern) 
och skriva in deras Lucat ID i en ruta > Spara. 



Hur kan jag och andra dela evenemang på min sajts kalender?

När du skapar ett nytt evenemang i 
calendar.prodwebb8.lu.se kommer du längre 
ner i Edit-läge se Calendar ID. 

Du söker i rutan under rubriken Calendar ID på 
t.ex. ”Lunds universitet www.lu.se” > får fram 
och lägger till, så delas denna kalenderhändelse 
på lu.se/calendar. Man söker alltså fram sin 
egen kalender/kalendrar efter vad den/de 
döpts till.

http://www.lu.se/


Hur får man andras evenemang att delas på min sajts kalender?

För att dela andras evenemang på din egen kalender, kontaktar du den personen som skapat 
evenemanget. Personens namn står på evenemanget, exempel https://www.lu.se/evenemang/kaos-
eller-ordning-myntningen-i-lund-under-1000-talet. Skicka då URL-adressen på evenemanget och vad er 
kalender heter till personen.
De kan då lägga till er kalender i just det evenemangets Calendar ID, och då delas det på er kalender.

Får ni inte kontakt med dem, maila oss via servicedesk@lu.se så kan vi på Webbavdelningen hjälpa er. 
Skicka då URL-adressen på evenemanget och vad er kalender heter.

https://www.lu.se/evenemang/kaos-eller-ordning-myntningen-i-lund-under-1000-talet
mailto:servicedesk@lu.se


Hur kan jag dela mina evenemang på andras kalendrar?

När du skapar ett nytt evenemang i calendar.prodwebb8.lu.se 
kommer du längre ner i Edit-läge se Calendar ID. Det är här 
du kan dela på andra kalendrar som du fått behörighet att 
dela på.

Du söker i rutan under rubriken Calendar ID på t.ex. ”Lunds 
universitet www.lu.se” > får fram och lägger till, så delas 
denna kalenderhändelse på lu.se/calendar. Man söker alltså 
fram kalendrarna här efter vad de döpts till.

Tänk på att det kan ta en stund innan det slår igenom på alla 
kalendrarna, så syns det inte direkt på en annan kalender än 
er egna, avvakta en stund och uppdatera sidan.

http://www.lu.se/


Skapa ett evenemang på Kalenderdelning



Skapa ett evenemang på Kalenderdelning



Skapa ett evenemang på Kalenderdelning

Calendar ID:
Det är här du kan söka 
upp kalendern som du 
vill dela evenemanget 
på, ex. ”Lunds 
universitet www.lu.se”



Kategorisering på evenemang via Kalenderdelningen

I vanliga fall, när man skapar ett evenemang på sin egen sajts kalender, kan man skapa sekundär 
kategorisering.

Men i Kalenderdelning kan man inte skapa en sekundär kategorisering med andra ämnen än de som 
kalendrarna man vill dela till har. T.ex. på lu.se/calendar, de har en kategorisering som administreras på 
lu.se av publicister, ”Konst, kultur och vetenskap”. De kan användas på sajten som delningen sker, men 
enbart om den finns inlagd på den sajten. Det finns dock fasta kategorier så som exempel ”disputation” 
eller ”konferens” som ni kan använda er av.

TIPS! De kalendrarna ni har behörighet att publicera på, kan ni undersöka deras kalendrar och se om de 
har de kategorisering som ni önskar, annars får ni kanske skippa kategoriseringen. 
Eller så kan man gå till deras sajt (t.ex. lu.se/calendar, undersök deras kategoriseringsflik/filter, eller 
kontakta redaktören eller webbplatsansvarig för sajten och fråga dem vilka sekundära kategoriseringar de 
använder och som ni kan använda er av. 
Får ni inte kontakt med dem, maila oss via servicedesk@lu.se så kan vi på Webbavdelningen hjälpa er. 
Skicka då URL-adressen på evenemanget och vad er kalender heter.

mailto:servicedesk@lu.se


Frågor?




