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Registrera/publicera i DiVA
En lathund för manuell registrering

Registrera/publicera i DiVA

Registrera en publikation manuellt:
1.

Sök i DiVA för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.
http://ltu.se/publikationer
Är publikationen redan registrerad i DiVA?

Ja: Vill du göra ändringar? Publikationer som är granskade av bibliotekspersonal eller har en
uppladdad fil kan bara ändras av bibliotekspersonalen. Kontakta biblioteket. För publikationer
som inte innehåller uppladdade filer och som ännu inte granskats, se Ändra, kopiera eller
radera publikation i DiVA för mer information.
Nej: Gå till Publicera / registrera och registrera publikationen enligt instruktionerna nedan.
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2.

Logga in i DiVA 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.

3.

Välj publikationstyp: För en förklaring av de olika publikationstyperna, se Publikationstyper i
DiVA.

Hjälptexter som förklarar fälten
visas om du håller muspekaren
över frågetecknet.
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Följande instruktioner gäller för exemplet Artikel i tidskrift. Se sista sidan i lathunden för fält som
är specifika för andra publikationstyper. Fält med röd markering är obligatoriska att fylla i.

4.

Underkategori: Om artikeln inte är en forskningsartikel utan av typen Editorial material, Letter,
Meeting abstract eller Dagstidningsartikel/nyhet, välj underkategori.

Du kan alltid spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt/Spara utkast och välja
Spara utkast. Påbörjade registreringar hittar du under Mina utkast.
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5.

Författare: Ange samtliga författare i samma turordning som i publikationen. Använd knappen
Ytterligare författare om publikationen har mer än en författare.
För interna författare: Ange samtliga interna författare genom att söka fram dem under
Koppla personpost och välj den personinformation som är aktuell för publikationen. Om du
inte hittar personen när du söker så går det att skapa en personpost genom att ange en
författares fullständiga förnamn, efternamn, Lokalt användarid (CAS användarnamn), ORCID
(om författaren har ett) och affiliering. 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 artikeln hade en extern
tillhörighet utöver Luleå tekniska universitet. Klicka sedan på knappen Skapa personpost.
För externa författare: För externa författare ska personposter inte skapas. Ange bara en
författares förnamn, efternamn och eventuellt ORCID. Affiliering anges under Annan
organisation.
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 och dina medförfattares användarnamn i
Outlook. Öppna adressboken och sök fram ett 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.

Tips! Du kan ändra
författarordningen
med hjälp av pilarna i
nedre högra hörnet.
Visas när det finns fler
än en författare.
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Tips! Du kan lägga till
andra upphovsmän
som bidagit till arbetet
men som inte är
författare.

6.

Titel: Ange Titel, eventuell Undertitel och publikationens Språk.
Typ av innehåll: Välj Typ av innehåll för din publikation.
Status: Ange Status för din publikation. Published är förvalt.

Om du klipper och klistrar
information från Word.
Klicka på
och klistra
in texten i fönstret som
öppnas.
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7.

Tidskrift: Börja skriva in tidskriftens titel eller ISSN i fältet Ingår i tidskrift och välj från listan
som visas. Vald tidskrift visas under fältet. Om tidskriften inte finns med i listan fyller du i
uppgifterna under Annan tidskrift.
Konferens: Om artikeln härstammar från en konferens fyller du i konferensens namn,
nummer, ort, och datum.
Övriga uppgifter: Ange År, Volym, Nummer, Artikel-id och Sidor. Observera att publikationer
som inte har År angivet kommer att hamna längst ner i sökresultat.
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8.

Identifikatorer: Lämna Lokalt ID och Arkivnummer blankt. Fyll i DOI om ett sådant finns. När
uppgifterna publiceras I DiVA länkar DOI-numret till publikationen. Leder DOI-numret till en fri
fulltext ska rutan Fri fulltext vid fältet DOI bockas för.
Fyll också i andra tillgängliga ID om du har möjlighet, som t.ex. ISI ID (Web of Science),
ScopusID och PubMedID.
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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9.

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 5) går det att både söka eller bläddra fram
ämne. Med hjälp av + kan du se fler nivåer.
Forskningsämne: Det är viktigt att du anger de forskningsämnen som din publikation tillhör.
Kom också ihåg att lägga till eventuella Starka forsknings- och innovationsområden.
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10. 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 klipper och klistrar
information från Word.
Klicka på
och klistra
in texten i fönstret som
öppnas.

11.Forskningsfinansiär: Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en

forskningsfinansiär, välj finansiär från listan och ange Projektnummer. Saknar du någon
finansiär i listan? Kontakta biblioteket med ditt förslag.
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12. Ladda upp filer: Vill du inte ladda upp någon fil utan enbart registrera uppgifter om

publikationen, klicka på Fortsätt.
Innan du laddar upp en artikel eller annan publikation som getts ut på förlag måste du
kontrollera att förlaget tillåter att du gör publikationen fritt tillgänglig. Väljer du endast att
arkivera din fil I DiVA krävs inget tillstånd. Ladda upp publikationen i pdf-format.

Ange vilken version av
artikeln du vill ladda upp
(Accepterad, Inskickad
eller Publicerad). Det här
valet finns bara för
konferensbidrag och
artiklar.

Om du vill publicera
fulltextfilen med viss
fördröjning (embargo) välj
”Gör fritt tillgänglig senare”
och ange ett datum för när
fulltextfilen ska bli synlig i
DiVA.

Välj rätt filformat för
den fil du laddar upp.

Lämna blankt

Klicka på Bläddra
och välj den fil du
vill ladda upp.
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13. Godkänn publiceringsvillkoret: När du laddat upp filen, läs igenom och godkänn publiceringsvillkoret. Om man har valt att endast arkivera sin publikation behöver man inte godkänna
publiceringsvillkoret.

Kryssa i för
att godkänna
publiceringsvillkoret.

Klicka här om du
behöver ändra
filinformation.

Lämna gärna en
kommentar till DiVAadministratören, t.ex. om
din publikation är utgiven
som betald Open Access.

14. 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.

Poster blir synliga direkt i DiVA-portalen och kontrolleras i efterhand av en bibliotekarie. Det
kan ta upp till tolv timmar innan publikationen syns på din personliga webbsida. Om en
fulltextfil eller annan bilaga är uppladdat tillsammans med posten blir dessa ej synliga direkt.
En bibliotekarie kommer att kontrollera filerna innan de publiceras i DiVA. Speciella rutiner
finns för doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och studentuppsatser. Dessa publiceras
aldrig direkt utan granskas alltid av en bibliotekarie eller administrator innan de publiceras.
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Fält som är specifika för andra publikationstyper
Fält med röd asterisk (*) är obligatoriska att fylla i, utöver de som nämns i exemplet ovan.
Bok: upplaga, antal sidor, serie (välj från listan eller ange uppgifter under Annan serie), nummer i
serien, *ISBN. Även *förlag ska anges.
Dataset: En fullständig lista kommer inom kort.
Doktorsavhandling (monografi): En fullständig lista kommer inom kort.
Doktorsavhandling (sammanläggning): En fullständig lista kommer inom kort.
Kapitel i bok, del av antologi: *ingår i bok, upplaga, *sidor, serie (välj från listan eller ange uppgifter
under Annan serie), nummer i serien, *ISBN. Även *förlag ska anges.
Konferensbidrag: *ingår i konferensmeddelande/proceeding (om bidraget har publicerats), *sidor,
serie (välj från listan eller ange uppgifter under Annan serie), nummer i serien, *ISBN.
Om bidraget inte har publicerats i ett konferensmeddelande/proceeding ange konferensens namn,
ort och datum i fältet Konferens.
Konstnärlig output: Konstnärliga verk, även inspelningar och liveframträdanden. Skönlitteratur,
musikkompositioner, visuell konst, design/arkitektur, konsthantverk, artists´ books, film, video, TV,
radio, performance, teater, musik, dans och cirkus.
Licentiatavhandling (monografi): En fullständig lista kommer inom kort.
Licentiatavhandling (sammanläggning): En fullständig lista kommer inom kort.
Manuskript (preprint): ISRN. År kan inte anges för manuskript.
Patent: *land eller patentorganisation, *patentnummer, *datum.
Proceedings (redaktörskap): *redaktör (fylls i på samma sätt som författare), antal sidor, serie (välj
från listan eller ange uppgifter under Annan serie), nummer i serien, *ISBN.
Rapport: alternativ titel (t.ex. titeln på ett annat språk), antal sidor, serie (välj från listan eller ange
uppgifter under Annan serie), nummer i serien, ISBN, ISRN.
Samlingsverk (redaktörskap): *redaktör (fylls i på samma sätt som författare), upplaga, antal sidor,
serie (välj från listan eller ange uppgifter under Annan serie), nummer i serien, *ISBN.
Studentuppsats (examensarbete): En fullständig lista kommer inom kort.
Övrigt: En fullständig lista kommer inom kort.
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