
  

 

Lathund för import och registrering 
• Innan du börjar registrera så ska du kontrollera om publikationen redan finns inlagd i DiVA: 

http://hj.diva-portal.org/smash/search.jsf 
• För att börja registrera: https://hj.diva-portal.org/dream/login.jsf  
• Logga sedan in med ditt användarkonto och lösenord. Klicka på ” Importera uppgifter om publikation”, 

välj sedan ”Importera från externa databaser”. Du kan importera från bl.a. EndNote bibliotek, PubMed 
mfl. Se nedan vilka fält som är viktiga att fylla i. 

• Obs! När du registrerar äldre publikationer, som skrevs/publicerades när du var anställd på ett annat 
lärosäte, ska du inte lägga till din nuvarande tillhörighet utan den tillhörighet som gällde vid 
publikationens tillkomst. 
 

Obligatoriska/viktiga fält 
 

Artikel: *typ av innehåll, status (Published, 
Accepted, Epub ahead of print, In press eller 
Submitted), Ingår i tidskrift (välj från listan eller 
ange uppgifter under Annan tidskrift), antal sidor, 
år, volym och nummer.  

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 

Bok: upplaga, antal sidor, serie (välj från listan eller 
ange uppgifter under Annan serie), nummer i 
serien, *ISBN. Även *förlag ska anges. 

Kapitel i bok: *ingår i bok, upplaga, *sidor, serie 
(välj från listan eller ange uppgifter under Annan 
serie), nummer i serien, *ISBN . Även *förlag ska 
anges.  

Rapport: antal sidor, serie (välj från listan eller 
ange uppgifter under Annan serie), nummer i 
serien, ISBN 

Konferensbidrag: *ingår i konferensmeddelande/ 
proceeding, *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.   

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 

Doktorsavhandling/ Licentiatavhandling: 
delarbeten (används ej till monografier), antal 
sidor, serie (välj från listan eller ange uppgifter 
under Annan serie), nummer i serien, handledare, 
opponent, presentation. 

 

 

För mer information om DiVA och vetenskaplig publicering: http://hj.se/bibl/publicering.html  
 
Kontaktuppgifter: 

Stefan Carlstein    stefan.carlstein@bibl.hj.se anknytning: 10 15 

Bo-Göran Nyström bo-goran.nystrom@bibl.hj.se  anknytning: 10 31 
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