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Vad är DiVA? 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är KTH:s publiceringsdatabas för elektronisk publicering och 
registrering av forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten skrivna av forskare, lärare 
och studenter verksamma vid KTH. I DiVA registreras bibliografisk information om publikationer 
samt, om inga upphovsrättsliga hinder finns, även fulltexter. För att söka i KTH:s DiVA gå till 
kth.diva-portal.org. 

Registrera publikationer i DiVA 

Tänk på att 
• Det finns ingen dubblettkontroll vid manuell registrering.

Sök därför först i DiVA kth.diva-portal.org för att kontrollera om publikationen redan finns
inlagd. Då du loggat in i DiVA kan du under Visa mina publikationer se de publikationer som
är knutna till ditt KTH-id.

• Registrera alltid ditt KTH-id i fältet Lokalt användarid i publikationer som du har medverkat i.
• Importera om möjligt referenser från en databas istället för att registrera uppgifter manuellt.

Det går att importera från många olika databaser.

• Det är viktigt att ange rätt organisatorisk tillhörighet för samtliga författare vid KTH. Ange
minst nivå under skola.

• Vid retroaktiv registrering, ange den institutionstillhörighet som gällde vid
publiceringstillfället. För publikationer daterade år 2004 och tidigare väljer du affiliering
under Tidigare institutioner i DiVAs organisationsträd. Detta alternativ finns längst ned i listan
Välj organisation.

• Ange gärna nationell ämneskategori så precist som möjligt.

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

• Biblioteket gör regelbundet importer av publikationer affilierade till KTH från databaserna
Web of Science och Scopus

Manuell registrering i DiVA 

Gör så här 
Logga in i DiVA https://kth.diva-portal.org/med ditt KTH.se-konto. När du har loggat in, välj Lägg 
till publikation/Ladda upp filer. 

http://kth.diva-portal.org/
http://kth.diva-portal.org/
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Hjälptexter som förklarar 
fälten visas om du håller 
muspekaren över 
frågetecknet. De finns även 
samlade under Hjälp i övre 
menyn. 

Här hittar du 
dina påbörjade 
registreringar. 

* 
* * 

* 

Ange den institution 
som gällde vid 
publiceringstillfället. 

Registrera samtliga 
författare. Ange 
organisatorisk- 
tillhörighet, KTH-id 
och hela namnet för 
alla från KTH. 

Bland annat för tillgång 
till Prisma krävs ett 
ORCID-ID. 

Ditt KTH-id kopplar dina 
publikationer till dig 
som författare. 

Steg 1. Välj publikationstyp 

Steg 2. Fyll i uppgifter (exempel: Artikel i tidskrift) 
Fält som här anges med röd asterisk (*) är obligatoriska att fylla i. De kan skilja sig åt mellan olika 
publikationstyper. Uppgifterna om användarnamn och e-post visas inte när posten är publicerad. 
Personuppgifter går att spara och återanvända när du registrerar ytterligare publikationer. 
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* 

* 

* 

* 

* 

Börja skriva in 
tidskriftens titel och 
välj från listan som 
visas. Finns tidskriften 
inte med fyller du i 
uppgifter under 
Annan tidskrift. 

Om artikeln har 
artikel-id istället för 
siduppgifter, ange det 
i fältet för första 
sidnummer. 

Ange den organisation som är angiven som din affiliering i publikationen. Om du registrerar 
publikationer som du skrev när du var verksam vid ett annat lärosäte skriver du det under Annat 
lärosäte. Fältet kan även användas för medförfattare från andra lärosäten. 

Du kan ta bort en vald organisation eller tidskrift genom att klicka på det röda krysset X efter fältet. 

Om artikeln har ett 
DOI-nummer fungerar 
det som en beständig 
länk till publikationen. 
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Ange gärna 
forskningsfinansiär och 
projektnummer. 

* 

Tips! Ange 
nyckelord och 
abstract för att 
publikationen 
lättare skall hittas 
via sökmotorer. 

Välj ämneskategori på 
3-siffrig nivå.
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Klicka här för att 
kontrollera 
förlagsvillkoren. Ange först vilken 

version av texten 
som du laddar upp. 

Välj fulltext och pdf. Klicka på 
Bläddra för att hitta filen på 
din dator. Du kan ta bort en 
uppladdad fil genom att klicka 
på det röda krysset X till höger 
om den. 

Läs igenom och 
godkänn 
publiceringsavtalet. 

Steg 3. Ladda upp fil 
Vill du inte ladda upp någon fil utan enbart registrera uppgifter om publikationen klicka på Fortsätt. 

I detta steg kan du ladda upp publikationen i pdf-format. Innan du laddar upp en artikel eller annan 
publikation som getts ut på förlag måste du kontrollera att förlaget tillåter att du gör den fritt 
tillgänglig. http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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Steg 4. Granska/Publicera 
Kontrollera dina 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. 

Posten syns direkt i DiVA och granskas av en bibliotekarie i efterhand. Fulltextfiler granskas av en 
bibliotekarie innan de publiceras i DiVA. Speciella rutiner finns för doktorsavhandlingar och 
studentuppsatser. De publiceras aldrig direkt utan granskas alltid innan de publiceras. 

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, *förlag, *ISBN. 
Kapitel i bok: *ingår i bok, upplaga, *sidor, serie, nummer i serien, *förlag, *ISBN . 
Konferensbidrag: *underkategori, *ingår i konferensmeddelande/proceeding, konferens, *sidor, 
serie, nummer i serien, *ISBN. 
Samlingsverk (redaktörskap): *redaktör (fylls i på samma sätt som författare), upplaga, antal sidor, 
serie, nummer i serien, *förlag, *ISBN. 
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Spara uppgifter om författare i DiVA 
Då du registrerar en ny publikation kan du spara personuppgifterna för att underlätta nästa 
registrering. 

Nästa gång du skall registrera en publikation klickar du på Hämta sparade personuppgifter och väljer 
det namn du vill infoga. Det går bra att spara information om medförfattare. 

Om någon information inte stämmer för den publikation du skall registrera, ändrar du efter att du 
hämtat informationen. Vill du spara ändringen, klickar du på Spara personuppgifter. 
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(staff) 
Här ser du om du är 
inloggad som staff 

Hjälptexter visas om du 
håller muspekaren över 
frågetecknet. 

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff) 
– ändra, ladda upp fil i efterhand, kopiera eller radera publikationer i DiVA 

Om du är forskare/anställd och inloggad som staff i DiVA kan du ändra eller radera publikationer som 
du själv har registrerat eller där du är författare/redaktör samt kopiera publikationer. Publikationer 
med bifogad fulltext, avhandlingar och studentuppsatser kan bara ändras eller raderas av 
administratörer. Kommer du inte åt en publikation hör av dig till Enheten för Publiceringens 
infrastruktur publicering@kth.se för att få hjälp. 

 
 
 
 
 
 

Gör så här: 
Logga in i DiVA http://kth.diva-portal.org/login med ditt KTH.se-konto. När du har loggat in, välj 
Ändra / Radera post. 

 
 

 
 

Sök fram posten. Du kan använda valfria sökord, t.ex. ord från titeln eller författarens namn. Vet du 
postens URI kan du söka på det i fältet urn:nbn (t.ex. urn:nbn:se:kth:diva-51139). 

 

http://kth.diva-portal.org/login


10 

Ändra en post 

Du får upp en lista med poster där du kan välja att visa Alla, Mina poster eller Medförfattare. 

Ändra en post 
visar att det finns 
bifogad fulltext 

• Alla: Visar alla poster som motsvarar din sökning.
• Mina poster: Visar poster som du kan du ändra eller radera.
• Medförfattare: Visar poster som du kan du ändra eller radera efter att ha bekräftat att du

är författare eller redaktör (”hävda författarskap”).

Ändra en post/Ladda upp fil i efterhand 
Klicka på posten du vill ändra eller komplettera. Följande tre alternativ kan inträffa: 

a) Du har tillgång till posten
Webbformuläret öppnas. Genomför ändringarna eller ladda upp filen, fortsätt till Granska/Publicera
och klicka på Godkänn.

 Om du laddar upp en fulltext eller annan bilaga i efterhand blir fulltexten tillfälligt osynlig i DiVA
tills den har granskats av en bibliotekarie.

b) Du måste bekräfta författarskap/redaktörskap (”hävda författarskap”) för att fortsätta
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Kontrollera att de förifyllda uppgifterna stämmer. Klicka på Spara om du enbart vill hävda 
författarskap (ditt användarnamn läggs till i posten) eller på Spara och ändra uppgifter om du vill 
redigera övriga uppgifter. Genomför ändringarna eller ladda upp filen, fortsätt till Granska/Publicera 
och klicka på Godkänn. 

c) Du har inte tillgång till posten
Du får ett meddelande om att du inte har tillgång till posten. Kontakta PI-enheten vid KTH:s bibliotek
som arbetar med DiVA. Om du är forskare/anställd och inloggad som staff i DiVA kan du ändra eller
radera publikationer som du själv har registrerat eller där du är författare/redaktör samt kopiera
publikationer. Publikationer med bifogad fulltext, avhandlingar och studentuppsatser kan bara
ändras eller raderas av administratörer. Kommer du inte åt en publikation hör av dig till Enheten för
Publiceringens infrastruktur (PI) publicering@kth.se för att få hjälp.

Kopiera en post 
Klicka på ikonen till vänster om posten för att öppna en kopia av posten. Ändra i den kopierade 
posten, kontrollera noga att inte några gamla uppgifter felaktigt finns kvar och skicka in. Posten 
sparas som en ny post. 

Kopiera 

mailto:publicering@kth.se
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Radera en post 
Välj Mina poster. Om posten du vill radera inte finns med i listan: välj att visa Alla, klicka på posten 
och bekräfta att du är författare eller redaktör. Gå tillbaka till Mina poster - nu syns posten i listan. 

Radera 

Radera posten genom att klicka på det röda krysset X till höger om posten och bekräfta att du vill 
radera den. Posten tas därmed bort helt. 

Var försiktig när du raderar poster så att du inte av misstag tar bort något som ska vara kvar. Om du 
är osäker hör av dig till PI-enheten publicering@kth.se för att få hjälp. 

Tips när du raderar dubbletter: 

- Innan du raderar en dubblett kontrollera om det finns olika information i de två posterna och
komplettera i så fall den post som ska sparas.

- För att säkerställa att du raderar rätt post: använd postens unika URI (t.ex.
urn:nbn:se:kth:diva-51139) för att söka fram den post som ska raderas.

Importera referenser till DiVA 

Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. 
Följande referensformat kan användas: PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote Referer Format, 
MODS V3, BibTex, BibLa Tex och RIS. 

Vid import görs en dubblettkontroll mot DOI, ISI-id och PubMed-id. 
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Gör så här 
1. Sök referenserna i en databas (t.ex. Web of Science, Libris, PubMed) eller ett referenshanterings- 

program (t.ex. EndNote) och spara dem som en fil på din dator.
 Se instruktioner nedan i avsnitten A-E.

2. Logga in i DiVA http://kth.diva-portal.org/login med ditt KTH-id och lösenord och välj Importera
uppgifter om publikation.

3. Klicka på knappen Importera från externa databaser.

4. Välj format, klicka på Bläddra för att hitta filen med referenser på din dator och ladda upp den.

5. Den eller de referenser som du har importerat visas under Lista importerade uppgifter.

Välj format för att 
importera en fil med 
referenser. 

Radera en 
referens från 
listan. 

http://kth.diva-portal.org/login
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Klicka på varje referens för att komplettera uppgifterna med KTH-id, organisationstillhörighet osv. 
Fortsätt till steget Granska/Publicera och klicka på Skicka in för att publicera referensen i DiVA. 
Bifogade fulltexter granskas av en bibliotekarie innan de publiceras i DiVA. 

 
Referenser som du har importerat till DiVA men ännu inte kompletterat med uppgifter och skickat in 
finns kvar under Lista importerade uppgifter nästa gång du loggar in. 

 
A. Importera fil med referenser från andra lärosätens DiVA 
Gör en sökning i den gemensamma DiVA-portalen http://diva-portal.org och markera de referenser 
du vill importera. Gå till Referenser, välj formatet Mods och spara filen på din dator. Nu öppnas filen 
som text i din webbläsare och du måste välja Spara som för att filen skall sparas på din dator. 

I DiVA väljer du MODS V3 under Välj format. Klicka på Bläddra för att hitta filen på din dator och 
ladda upp den. Filen heter references.xml om du inte har ändrat till ett annat namn. Klicka sedan på 
Importera. 

 
 

http://diva-portal.org/
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Logga in i KTH:s DiVA ; http://kth.diva-portal.org/login och välj MODS V3 under Välj format. 
Klicka på Bläddra för att hitta filen på din dator och ladda upp den. Filen heter 
getreferences.xml om du inte har ändrat till ett annat namn. Klicka sedan på Importera. 

B. Importera fil med referenser från Web of Science (ISI)
Gör en sökning i Web of Science och markera i träfflistan vilka referenser du vill importera. Välj Save 
to Other File Formats ovanför träfflistan, välj Full Record och Plain Text och klicka på Save för att 
spara filen på din dator. 

I DiVA väljer du ISI under Välj format. Klicka på Bläddra för att hitta filen på din dator och ladda upp 
den. Filen heter savedrecs.txt om du inte har ändrat till ett annat namn. Klicka sedan på Importera. 

C. Importera fil med referenser från Scopus
Gör en sökning i Scopus och markera i träfflistan de referenser du vill importera. Klicka därefter på 
”Export”. 

http://kth.diva-portal.org/login
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Välj RIS format och All available information. Klicka sedan på export för att kunna spara ned en 
fil med referenser till din dator. 

 
 

 
I DiVA väljer du RIS under Välj format. Klicka på Bläddra för att hitta filen på din dator och ladda 
upp den. Filen heter scopus.ris om du inte har ändrat till ett annat namn. Klicka sedan på 
Importera. 

 
 

 
 
 

D. Importera referenser från Libris 
Gör en sökning i Libris och markera i träfflistan vilka referenser som du vill importera. Välj Skapa 
referenser (längst ner på sidan), detta gör att du kommer till en ny sida. 

 

 
Här väljer du BibTex som format och spara sedan filen på din dator. 
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I DiVA väljer du BibText under Välj format. Klicka på Bläddra för att hitta filen på din dator och ladda 
upp den. Filen får olika namn beroende på hur många referenser du markerade (t.ex. 1-3.bib) om du 
inte har ändrat till ett annat namn. Klicka sedan på Importera. 
Viktigt! Vissa saker som t.ex. sidnummer följer inte med och kapitel i bok blir till artikel i tidskrift vid 
importen, så glöm inte att justera detta. 

E. Importera referenser från PubMed
Det finns två sätt att göra detta på, det första är att fylla i publikationens PubMedID (PMID) och 
klicka på Importera. 

Det andra sättet är att först göra en sökning i PubMed och markera i träfflistan vilka referenser som 
du vill importera. Välj File och XML under Send to och spara filen på din dator. 

Publikationens PMID hittar du i PubMed: 
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I DiVA väljer du PubMed XML under Välj format. Klicka på Bläddra för att hitta filen på din dator och 
ladda upp den. Filen heter pubmed_result.txt om du inte har ändrat till ett annat namn. Klicka sedan 
på Importera. 

ORCID 
Open Researcher and Contributor ID, ORCID, är ett unikt, globalt id som används för att koppla ihop 
forskare med sina publikationer. Det består av siffror och kan se ut så här: orcid.org/0000-0001- 
7223-9414. Detta id kommer bland annat att användas i den nya ansökningsportalen Prisma (VR, 
Forte, Formas m.fl.) från och med 2015. Även om du redan har ett ORCID-iD bör du koppla det till 
KTH. Du kan skapa eller koppla ett ORCID- iD via KTH:s webbapplikation. Läs mer om Orcid här; 
https://intra.kth.se/forskning/orcid 

För frågor och support rörande DiVA kontakta KTH Biblioteket via biblioteket@kth.se 

https://intra.kth.se/forskning/orcid
mailto:publicering@kth.se
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