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Allmänna instruktioner 

• Börja alltid med att söka i DiVA efter publikationen du ska registrera, så 

du ser om den redan är registrerad. Om den inte är registrerad så följer du 

instruktionerna nedan. 

• Logga in via denna länk: https://mchs.diva-portal.org/dream/login.jsf 

med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator. 

• Du kan alltid spara din registrering som utkast genom att klicka på 

“Avbryt/Spara utkast” och välja “Spara utkast”. Påbörjade registreringar 

hittar du under ”Lägg till publikation / Ladda upp filer” --> “Mina 

utkast”: 

 

• Ett frågetecken ? i registreringsformuläret i DiVA visar att det finns en 

hjälptext. Håll muspekaren över frågetecknet så får du en hjälptext för det 

fältet. 

• När du har registrerat din publikation blir den synlig i DiVA och på din 

presentationssida inom ett par minuter. Registreringen granskas inom ett 

par dagar av en bibliotekarie, och efter det syns även eventuella bifogade 

fulltextfiler i DiVA-posten. 

• Om den publikation du har registrerat inte finns fritt tillgänglig på 

internet behöver du skicka en kopia till bibliotekets diva-adminstratörer. 

Det kan du göra via mail till diva@mchs.se eller med internposten (skriv 

“biblioteket/diva” på kuvertet). 

  

Här ligger 

dina utkast 

https://mchs.diva-portal.org/smash
https://mchs.diva-portal.org/dream/login.jsf
https://www.mchs.se/arkiv/listning-anstallda.html
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Importera uppgifter om din publikation 

Du kan importera uppgifter med hjälp av DOI, PubMedID eller som en fil från till 

exempel Web of Science. 

• Gör så här om publikationen har en DOI. Klicka på “Lägg till publikation / 

Ladda upp filer”: 

 

Välj rätt publikationstyp. Klistra in publikationens DOI i formuläret och välj “Hämta” 

så hämtar DiVA resterande information från Crossref. Kontrollera så uppgifterna 

stämmer och ändra eller lägg till det som behövs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ange DOI enligt 

exempel 

10.1001/12345 
2. Klicka 

på hämta 

https://www.crossref.org/
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• Om publikationen finns i till exempel PubMed eller Web of Science kan du 

importera information om den. Välj “Importera uppgifter om publikation”: 

 

Klicka sen på ”Importera från externa databaser”: 

 

Sen får du välja vilken typ av information du vill importera. Du kan välja att importera 

direkt med PubMedID eller så kan du importera en fil: 

 
 

Klicka på 

Importera från 

externa databaser 

högst upp till 

höger. 

Klistra in PubMedID 

här… 

…eller välj att importera en 

fil här. Välj format, välj fil, 

och klicka sen på Importera. 
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Kontrollera så uppgifterna stämmer och ändra eller lägg till det som behövs. 

 

Exempel Gör så här för att importera en fil från till exempel Web of Science: 

Sök fram publikationen/publikationerna i Web of Science och bocka i den/dem i 

resultatlistan. Klicka på Export (precis ovanför resultatlistan) och välj filformatet 

”Plain text file”. Välj Record Content: Full record. Klicka på Export. Nu sparas en fil i 

txt-format. När du importerar denna fil från Web of Science i DiVA ska du välja 

formatet ISI (som på bilden ovan). 
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Registrera publikationer manuellt 

Om det inte är möjligt att importera information om en publikation registrerar du 

uppgifterna manuellt. Nedan presenteras de fält i registreringsformuläret som vi 

använder vid MCHS. Det finns fler fält än så i formuläret. Alla fält beskrivs i 

nationella DiVA-praxis. 

• Klicka på “Lägg till publikation / Ladda upp filer”: 

 

• Publikationstyp. Välj publikationstyp i menyn. Formuläret ser lite 

annorlunda ut beroende på vilken publikationstyp du väljer, eftersom olika 

publikationstyper har olika uppgifter som behöver registreras. 

 

https://wiki.epc.ub.uu.se/display/divainfo/Gemensam+DiVA-praxis
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• Underkategori. Finns att välja om du har valt publikationstyp “Artikel i 

tidskrift”. Välj underkategori om artikeln inte är en forskningsartikel utan av 

typen Editorial material, Letter, Meeting Abstract eller Dagstidningsartikel/nyhet. 

• Upphovsman. Beroende på publikationstyp fyller du i författare eller 

redaktör här. Namn ska anges som det står i publikationen. För 

verksamhetens forskare skrivs dock hela förnamnen in. Ange alla 

upphovspersoner i den ordning och med den organisationstillhörighet som de 

uppges i publikationen. 

 

• Antal upphovsmän. Anges om det är väldigt många författare och inte alla 

anges i posten. 

• Titel. Ange titel och eventuell undertitel samt vilket språk som titeln är på. 

Använd inte kursiverad text även om det används i själva publikationen, 

eftersom det kan bli fel i publikationslistan på personalsidorna då. 

• Typ av innehåll. Välj typ av innehåll, det vill säga publikationens nivå av 

granskning och målgrupp. Enligt DiVA-praxis tillämpas de olika nivåerna 

som följer: 

o Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats 

av oberoende referenter och accepterats för presentation och/eller 

publicering. 

o Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig 

karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte 

genomgått refereegranskning. 

o Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av 

populärvetenskaplig karaktär eller annat material som riktar sig mot 

allmänheten. 

• Status. Anges för artiklar. Published är förvalt. Endast artiklar som ingår i en 

avhandling kan registreras med annan status är Published. 

• Ingår i bok. Anges för bokkapitel. Redaktörer separeras med semikolon. 

• Ingår i tidskrift. Anges för artiklar. Börja skriv in tidskriftens namn och välj 

från listan som visas. Om tidskriften inte finns med i listan så fyller du i 

information om den i fältet nedanför som heter Annan tidskrift. 

Om författaren är affilierad till 

MCHS kan du skriva in 

personens namn och sen välja 

Koppla personpost. Då fylls 

resterande uppgifter i. 

Kontrollera att organisationen 

stämmer med affilieringen som 

den anges i publikationen. 

Ange eventuell annan 

affiliering. Fler 

affilieringar separeras 

med semikolon. 



 
Sid 8 (9) 

• Konferens. Anges för Artikel i tidskrift och Artikel, forskningsöversikt samt 

Konferensbidrag och Proceedings (redaktörskap). Skriv konferensens namn, 

ort och datum. 

• Övriga uppgifter. Anges för artiklar: år, volym, nummer, och sidnummer. 

Anges för bok och bokkapitel: år, upplaga och sidnummer/antal sidor. Anges 

för rapport: år och antal sidor. 

• Utgivare. Anges för bok och bokkapitel. 

• Identifikatorer. Ange DOI om publikationen har det. Om DOI-numret 

leder till en fri fulltext bockar du i rutan för det. För böcker och bokkapitel 

anges (värdpublikationens) ISBN. Om du vill länka till en för publikationen 

relevant webbsida, till exempel en officiell, beständig sida för 

konferensabstract, kan du göra det under URL. Ange gärna ”Benämning på 

URL”, till exempel ”FULLTEXT”. Om URL:en leder till en ”Fri fulltext” 

bockar du i rutan för det. 

• Nationell ämneskategori. Används för beskrivning av publikationens 

innehåll. Nationell ämneskategori används i den nationella söktjänsten 

SwePub, där forskningspublikationerna blir synliga när de läggs in i DiVA. 

Välj en så specifik kategori som möjligt. Du kan välja flera kategorier för att 

bäst beskriva publikationens ämne(n). Det går att söka eller klicka direkt i 

ämnesträdet, och du kan få förslag på nationell ämneskategori. Om du inte 

vet vilken nationell ämneskategori du ska välja kan du även använda en tjänst 

från Linköpings universitetsbibliotek. Tjänsten hjälper till genom att generera 

nationella ämneskategorier på detaljerad nivå utifrån abstract och ISSN. 

 

• Nyckelord. Anges som de står i publikationen, det vill säga ta inte bort och 

lägg inte till ytterligare nyckelord. Ange nyckelord med versal 

begynnelsebokstav och sätt kommatecken mellan nyckelorden. 

• Abstract. Anges som det står i publikationen.  

• Forskningsfinansiär. Om publikationen tillkommit inom ett projekt som 

har stöd av en forskningsfinansiär söker du fram finansiär eller väljer från 

alfabetiska listan. När ett val från listan görs visas ett nytt fält där 

projektnummer kan anges. Finanisärer som inte finns med i listan skrivs med 

fördel in i anmärkningsfältet. 

• Klicka på Fortsätt. Om du har missat att fylla i information i ett obligatoriskt 

fält kommer DiVA informera dig om det. 

1. Klicka på 

”Förslag…” 

2. …så 

kommer 

förslag till 

höger i bild.  

3. Du kan söka på termer 

eller klicka dig vidare i 

ämnesträdet under ”Välj 

nationell ämneskategiori”. 

en
https://swepub.kb.se/
https://ep.liu.se/hsv_categories/index.en.asp
https://ep.liu.se/hsv_categories/index.en.asp
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• Ladda upp filer. Om du har rätt att parallellpublicera din publikation gör du 

det på denna sida. Vill du inte ladda upp någon fil utan enbart registrera 

uppgifterna om publikationen klickar du på “Fortsätt”. 

• Godkänn publiceringsvillkoret. Läs igenom och godkänn 

publiceringsvillkoret om du har laddat upp en fil. 

• Kommentar till DiVA-administratör. Här kan du lämna en kommentar, till 

exempel om du har tillstånd från utgivaren att parallellpublicera 

publikationen. 

• Granska/Publicera. Kontrollera uppgifterna. Klicka på “Tillbaka” om du 

vill ändra något. Klicka på “Skicka in” när du är färdig. 


