
 

Registrera/publicera i DiVA    

Vid frågor kontakta: publiceringsstod@kau.se 

Importera referenser  
Undvik dubbletter! Kolla först om artikeln redan finns i DiVA: http://kau.diva-portal.org/.  

Sök med ditt KAU ID som sökord om du vill se samtliga artiklar som är kopplade till dig.  

 Alla poster finns! Bra. Då behöver du inte göra någonting mer. Upptäcker du eventuella fel i någon 
av posterna kan du kontakta publiceringsstod@kau.se eller din ämnesbibliotekarie så gör vi 
ändringarna åt dig. 

 En eller flera publikationer saknas: Kolla om publikationen ändå finns genom att söka med hjälp av 
titeln.  

 Ja, nu ser jag den. Kontakta publiceringsstod@kau.se så kan vi koppla ihop publikationen med 
ditt KAU ID. 

 Nej, den finns inte. Då kan du följa instruktionerna nedan om posten är indexerad i databaser 
som tex. Web of Science eller Scopus eller om du har uppgifterna i tex. Endnote. Finns dessa 
uppgifter inte kan du lägga till posten manuellt. Du hittar lathunden på 
https://www5.kau.se/bibliotek/publicera/manualer 

  

Importera poster till DiVA 
1. Leta fram referenserna i en databas (t.ex. PubMed, Scopus eller Web of Science) eller ett 

referenshanteringsprogram (t.ex. EndNote) och spara filen på din dator. Följande rfilformat kan 
användas: PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote Referer Format, MODS v.3, BibTex, BibLatex 
och RIS. 

2. Logga in i DiVA: https://kau.diva-portal.org/dream/login.jsf 

Importen kan ske på olika sätt. Klicka på en rubrik för att hoppa till avsnittet som passar dig: 

• Importera enskild referens från PubMed 

• Importera fil med flera referenser från PubMed 

• Importera fil med en eller flera referenser från ISI (Web of Science) 

• Importera fil med flera referenser från EndNote 

• Importera fil med flera referenser från många andra databaser (t.ex. Scopus, Libris, …) 

 

http://kau.diva-portal.org/
mailto:publiceringsstod@kau.se
mailto:publiceringsstod@kau.se
https://www5.kau.se/bibliotek/publicera/manualer
https://kau.diva-portal.org/dream/login.jsf


 

Registrera/publicera i DiVA    

Vid frågor kontakta: publiceringsstod@kau.se 

A. Importera enskild referens från PubMed 

Logga in i DiVA med ditt KAU  ID och välj ”Importera uppgifter om publikation”. 

Importera genom att klicka på knappen: 

Fyll i publikationens PubMedID (PMID) och klicka på Importera. 

 

 

 
 
 

Fortsätt till nästa steg genom att klicka på: 2. Importerade uppgifter 
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Vid frågor kontakta: publiceringsstod@kau.se 

B. Importera flera poster från PUBMED. 

Gör 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Logga in i DiVA med ditt KAU ID och välj ”Importera uppgifter om publikation”. 

Importera genom att klicka på knappen ”Importera från externa databaser”. 

Välj PubMed XML i rullmenyn under Välj format. Klicka på Browse för att hitta filen på din dator. Filen 
heter pubmed_result.txt om du inte har ändrat till ett annat namn. Klicka sedan på Importera. 

 

Fortsätt till 2. Importerade uppgifter 
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C. Importera fil med flera referenser från ISI 

Gör en sökning i ISI Web of Knowledge och markera i träfflistan vilka referenser du vill importera. Gå till 
Output Records (längst ner på sidan), välj Full Record och klicka på Save för att spara filen på din dator. 

 

Logga in i Diva https://kau.diva-portal.org  med ditt KAU ID och välj ”Importera uppgifter om 
publikation”. Importera genom att klicka på knappen: 

Välj 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. 

 

 

 

 

Fortsätt till 2. Importerade uppgifter 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T1Mf4gaGp@ENNijb69b&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
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D. Importera fil med flera referenser från EndNote 

 

Öppna EndNote och markera alla referenser du vill 
importera. 

 

Välj File > Export… eller klicka på Exportknappen. 

 

  

Välj Filformat = XML och Outputstyle = Show all fields. 
Spara filen på din dator.  

  

Logga in i DiVA med ditt KAU ID och välj ”Importera 
uppgifter om publikation”. 

Importera genom att klicka på knappen  

Välj format Endnote XML. Klicka på Bläddra för att hitta filen på din 
dator och ladda upp den. Filen heter My EndNote Library.txt om du inte 
har ändrat till ett annat namn. Klicka sedan på Importera. 

Fortsätt till 2. Importerade uppgifter. 
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E. Importera fil med flera referenser från många andra databaser (t.ex. Scopus, Libris, …) 

Du kan importera referenser från många andra databaser och referenshanteringsprogram till DiVA genom 
att importera dem i något av formaten BibTex, BibLatex, RIS, Endnote Referer eller MODS. BibTex är ett 
vanligt referensformat som många databaser erbjuder. 

När du har sparat dina filer på datorn loggar du in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med dina KAU 
inloggningsuppgifter och väljer Importera uppgifter om publikation. 

Klicka på knappen Importera från externa databaser. 

 

 

 

 

 

2. Importerade uppgifter 

Dina importerade uppgifter visas under Lista importerade uppgifter. 

 

Texten ”Dubblett…” bakom en referens betyder att en publikation med samma DOI, ISI-id eller PubMed-ID 
redan finns i DiVA. Klicka på referensen om du vill redigera eller komplettera befintliga uppgifter. Radera 
en av dubbletterna. 

 

 

http://kau.diva-portal.org/login
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3. Granska din post 

• Klicka på varje referens för att komplettera uppgifterna med minst organisationstillhörighet, 
för-, efter- och användarnamn (KAU ID), födelseår för alla författare från Karlstads 
universitet. Namn och Organisation (samt land om utomlands)  räcker om en medförfattare inte är 
anställd på KAU. 

• Spara uppgifterna genom att klicka på ”Spara personuppgifter” så behöver du inte fylla i dem på nytt 
nästa gång du vill publicera en post. 

• Kolla så att posten innehålla alla obligatoriska fält (markerad med *) och lägg till abstract och 
sökord.  

• 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.  

 

4. Fulltext publicering 

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

Vill du ladda upp en artikel eller annan 
publikation som getts ut av ett annat förlag måste 
du kontrollera att förlaget tillåter att du gör den 
fritt tillgänglig. Ladda upp publikationen i pdf-
format. 

Ange om det rör sig om förlagsversion (som 
publicerad), författarversion (accepterad men 
utan förlagets layout) eller preprint (innan peer 
review). 

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. Om du inte får 
parallellpublicera kan du alltid välja att arkivera 
din fil. 
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Godkänn publiceringsvilkoret och lämna in en 
publiceringsöverenskommelse till förlaget. 

 

 

 

 

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. 

 

 

Poster som inte har någon uppladdad fulltext eller annan bilaga blir synliga i DiVA direkt och granskas 
av en bibliotekarie i efterhand. Du kan inte längre ändra en post efter att du har skickat in den. I fall att 
du behöver göra ändringar kan du kontakta publiceringsstod@kau.se. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kau.se/bibliotek/publiceringsoverenskommelse
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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. 

Doktorsavhandling: se separata instruktioner 

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. 

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.   

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

Manuskript (preprint): Bara om arbetet är del av en avhandling eller licuppsats. 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): se separata instruktioner 

 
 

http://www.kau.se/bibliotek/publicera/manualer
http://www.kau.se/bibliotek/publicera/manualer
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