
   

Artiklar som publicerats i 

tidskrifter: 

 

hur du lägger in dem i DiVA 

Gäller även:  

 artiklar ur konferens-proceedings som publicerats i 

tidskrift (se speciellt sidan 5, längst ned) 

 konferensbidrag där abstract har publicerats i tidskrift (se 

speciellt sidan 3: ”välj kategori”) 

 Recensioner (se speciellt sidan 2 och 7) 
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Gå till: https://hkr.diva-portal.org/dream/ 

Logga in med din vanliga HKR-inloggning. 

Välj ”Lägg till publikation” 

Välj översta ingången för artiklar såvida det inte gäller en forsk-

ningsöversikt eller recension.  

Artikel i dagstid-

ning? Välj ”Artikel 

i tidskrift” i denna 

fas. 
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Välj underkate-

gori vid behov 

Fyll i ditt namn  

Viktigt! Fyll i din 

HKR-signatur 

och ditt ORCID 

Fyll i e-post för 

att kunna få 

meddelanden 

från DiVA. Din 

e-post blir inte 

synlig utåt.  

Din signatur är viktig. Bland annat är det den som används om du vill ha en publi-

kationslista på nätet som uppdateras automatiskt. 

Vem du är 
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Välj din avdel-

ning och din 

eventuella 

forskningsmiljö 

i nedfällnings-

listan. OBS: Det 

skall vara de 

uppgifter som 

gällde vid pub-

liceringen. 

Här anger du 

eventuell till-

hörighet utan-

för HKR vid 

publikations-

tillfället. 

Fler författare? Klicka här! 

Se till att ange signatur för alla med anknytning till HKR. Gärna också deras ORCID. Kontakta LRC 

vid problem med detta. 

Lägg också in avdelning och forskningsmiljö om personen var anställd på HKR vid publicerings-

tillfället. 

Använd endast om forskningsmiljö saknas i fältet ovanför 

Organisationstillhörighet 

vid publiceringstillfället 
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Fyll i dessa fält. 

Ta bort eventuella 

punkter, kolon, mm i 

slutet på titel och un-

dertitel. DiVA inför 

själv dessa tecken vil-

ket leder till underliga 

utskrifter om de re-

dan finns. 

Om artikeln kommer från en konferens, ange konferensens namn här. 



 6 

Viktiga uppgifter! 

Fyll i DOI om det 

finns. Andra eventu-

ella länkar läggs i 

URL-fältet. 

Välj eller sök upp den 

nationella ämneskategori 

som stämmer bäst på arti-

keln. Detta används av 

högskoleverket och av 

HKR, bland annat vid an-

slagsansökningar 
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Fyll i om 

möjligt 

Här kan du lägga in uppgifter som inte får 

plats på annat håll. 

Om artikeln är en recension: skriv gärna de-

taljer om den recenserade boken så här: 

Recension av: The origin of species by means 

of natural selection : The descent of man and 

selection in relation to sex / Charles Darwin 
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Här kan du parallellpubli-

cera din artikel 

De flesta för-

lag tillåter att 

du lägger en 

kopia av din 

artikel i nå-

gon form i 

DiVA. Ett en-

kelt sätt att 

öka antalet 

citeringar. 

 

Kolla ditt för-

lags policy i 

SHERPA/

ROMEO 

Välj det alter-

nativ som 

stämmer bäst 

Vid behov kan du 

välja att skjuta upp 

när den uppladdade 

filen skall bli till-

gänglig till ett se-

nare datum. Övriga 

uppgifter blir syn-

liga redan nu. 

Sök upp filen på 

din dator och ange 

filtyp 
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Kontrollera uppgifterna och skicka in. 

Klart! 

Om du bifogat en fil syns inte posten i DiVA förrän en bibli-

otekarie har kontrollerat uppgifterna. Annars dyker den 

upp inom några minuter. 


