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Registrera avhandling i DiVA

Registrera avhandling
Viktigt!
Om din avhandling är en sammanläggning, gå först igenom punkt 1-3.
Om din avhandling är en monografi kan du hoppa över punkt 1-3 och gå direkt till punkt 4.
För allmän information om publicering av avhandlingar se:
https://www.ltu.se/ltu/lib/Forskarstod/Publicera/Publicera-avhandling
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Inför spikningen: Avhandlingens delarbeten (artiklar och manuskript) och ramberättelse (kappan)
registreras i DiVA. Registreringen sker i tre steg:

1.

Delarbeten: Kontrollera vilka delarbeten som redan är registrerade i DiVA.
Sök i DiVA http://ltu.se/publikationer , till exempel på titel.
Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om du behöver ändra eller lägga till uppgifter ska
ändringarna göras i de befintliga delarbetena. Se manualen Ändra, kopiera eller radera
publikation

2.

Registrera: Registrera de delarbeten som saknas.
För att registrera manuellt, se manualen Registrera och publicera
Välj rätt publikationstyp och status för delarbetet:
• Om publikationen stämmer in på något av följande alternativ ska den registreras som Artikel
i tidskrift.
a) Published (artikeln är publicerad)
b) In press (under utgivning)
c) Accepted (accepterad för utgivning)
d) Submitted (skickad till en tidskrift)
• Om publikationen ännu inte är skickad till något förlag ska den registreras som Manuskript
(preprint).

3.

Länka: Länka delarbetena och registrera ramberättelsen (kappan).
När alla delarbeten är registrerade i DiVA ska du länka ihop dem med ramberättelsen samt fylla i
uppgifter om ramberättelsen och disputationen.

Tänk på att
•

Du kan spara en påbörjad registrering som ett utkast för att göra den färdig senare. Sparade
utkast hittar du under Mina utkast i vänstermarginalen på sidan Lägg till publikation/Ladda
upp filer. Ett utkast behåller samma urn:nbn när det publiceras.

•

Det är möjligt att publicera material som är direkt relaterat till avhandlingen (t.ex. mätdata) i
elektronisk form i samråd med biblioteket.
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4.

Logga in i DiVA: https://ltu.diva-portal.org/dream med universitetskontot och lösenord. Om du
använder ett ip-nummer från LTU bör du bli inloggad automatiskt. När du har loggat in, välj Lägg
till publikation / Ladda upp filer.
Saknar du inloggningsuppgifter till ditt universitetskonto?
Gå till http://www.ltu.se/ltu/it-support

5.

Välj publikationstyp: Välj Doktorsavhandling, sammanläggning (resp. Licentiatavhandling,
sammanläggning) och klicka på Fortsätt.

Hjälptexter som förklarar fälten
visas om du håller muspekaren
över frågetecknet.
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6.

Länka delarbeten: Sök fram dina delarbeten genom att söka på författarnamn, titel, urn:nbn
eller annan information. Markera dina delarbeten och klicka på Lägg till.

Delarbeten läggs till under Lista delarbeten. Du kan ändra ordning på dina delarbeten genom att
använda pilarna till vänster samt ta bort ett delarbete genom att klicka på det röda krysset X till
höger om delarbetet.

När alla delarbeten finns med i listan, klicka på Fortsätt för att fylla i uppgifter om ramberättelse
och disputation.
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7.

Författare: Ange författare genom att söka fram din information under Koppla personpost och
välj det alternativ som är aktuell för publikationen. Om du inte hittar din information när du
söker så går det att skapa en personpost genom att ange ditt fullständiga Efternamn, Förnamn,
Lokalt användarid (CAS användarnamn), ORCID (om författaren har ett) och affiliering. Klicka
sedan på knappen Skapa personpost.
Det är viktigt att fylla i ditt lokala användarid (CAS användarnamn) vid LTU i fältet Lokalt
användarid. Det fungerar som ett unikt person-id i DiVA och behövs bl.a. för att visa
publikationer på profilsidor. Du kan hitta ditt CAS användarnamn i Outlook. Öppna
adressboken och sök fram ditt namn, användarnamnet står längst till höger i listan.
Fyll även i ditt ORCID-id om du har ett. Om du inte har ett ORCID-id kan du skapa ett på
www.orcid.org/register

Tips! Spara inmatade
personuppgifter och
återanvänd dem när du
registrerar ytterligare
publikationer.

Ange din organisationstillhörighet vid Luleå Tekniska Universitet. Bläddra till den lägsta nivån i
hierarkin och välj den organisation som motsvarar tillhörigheten i artikeln.
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Om du registrerar en publikation som du skrev när du var verksam vid ett annat lärosäte, fyll i
uppgifter i fritextfältet Annan organisation. Det är också möjligt att använda det här fältet om
du vid tillfället du skrev avhandlingen hade en extern tillhörighet utöver Luleå Tekniska
Universitet.

8.

Titel och alternativ titel: Ange Titel, eventuell Undertitel och publikationens Språk. När du fyller i
dessa fält ska du ange det språk som din uppsats är skriven på. Vill du ange titel och eventuell
undertitel på andra språk än vad uppsatsen är skriven på ska du ange detta under Alternativ
titel.
För engelska titlar gäller att de första bokstäverna i betydelsebärande ord ska skrivas med
versaler. Undvik kolon i huvudtiteln, fundera istället på att dela upp titeln i huvudtitel och
undertitel.
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9.

Övriga uppgifter: Ange publiceringsår.

10. Serie: Välj den serie som din avhandling ska publiceras i ur listan.

11. Utgivare: Ange Luleå i fältet Ort. I fältet Utgivare söker du fram Luleå tekniska universitet och
väljer det. Lämna rutan för Förlag blankt.

12. Identifikatorer: Här behöver du inte fylla i något. Vi på biblioteket fyller i ISBN.
Om du skriver in en länk i fältet URL visas länken automatiskt med texten Extern länk när posten
är publicerad. Vill du att någon annan text ska visas anger du den under Benämning på URL.
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13. Nationell ämneskategori: Nationell ämneskategori används i den nationella söktjänsten
SwePub. Är det svårt att specificera, välj någon av de övergripande kategorierna. Precis som vid
val av Institution, avdelning eller program (punkt 6) går det att både söka eller bläddra fram
ämne. Med hjälp av + kan du se fler nivåer.
Forskningsämne: Forskningsämne är en lista över ämnen vid Luleå Tekniska Universitet. Välj det
ämne du disputerar i från listan. Kom också ihåg att lägga till eventuella Starka forsknings- och
innovationsområden som din publikation tillhör.
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14.Nyckelord och abstract: Ange Nyckelord och Abstract för att andra lättare ska kunna hitta
publikationen.

Klicka för att
ange nyckelord
på flera språk.

Klicka här för att
lägga till abstract
på flera språk.

Om du klistrar in från Word,
klicka på
och klistra in
texten i fönstret som öppnas.
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15. Handledare och opponent: Ange Efternamn, Förnamn och Institution, avdelning eller program
för handledare och opponent. Är personen ansluten till ett annat lärosäte, ange detta i
fritextfältet Annan organisation. För att ange flera handledare/opponenter, klicka på Ytterligare
handledare respektive Ytterligare opponent.
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16. Disputation: Välj datum och tid för disputationen i kalendern till höger om datumfältet. Ange
vilket språk disputationen hålls på och fyll i lokal, ort och lärosäte för disputationen.
När du har fyllt i alla uppgifter klicka på Fortsätt.

17. Ladda inte upp någon fil! Gå direkt vidare genom att klicka på Fortsätt. Avdelningen Grafisk
produktion laddar upp den slutgiltiga avhandlingsfilen.

18. Granska/Publicera: Kontrollera ifyllda uppgifter. Vill du ändra något, använd länken Ändra
uppgifter eller klicka på Tillbaka för att komma till formuläret och genomföra ändringarna. När
uppgifterna stämmer, klicka på Skicka in.

Speciella rutiner finns för doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar. Dessa publiceras aldrig
direkt utan granskas alltid av en bibliotekarie innan de publiceras.
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19. Skicka in: När alla uppgifter stämmer klickar du på Skicka in. Information om spikning hittar du
här: https://www.ltu.se/ltu/lib/Forskarstod/Publicera/Publicera-avhandling

När du har klickat på Skicka in kan du inte längre själv se eller ändra dina uppgifter. Kontakta
biblioteket om du behöver ändra något i efterhand.
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