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Gå till Utsökning på DiVAs sökstartsida. 

 

Du skapar utsökningen genom att specificera dina val i tre block. De olika blocken är uppdelade efter 

olika sökingångar. Det första rör personer och forskargrupper, det andra rör specificeringar på 

ämnen eller typ av publikation och det tredje format och sortering. 

 

 

 

http://diva.ub.uu.se/helpdesk
http://uu.diva-portal.org/smash/builder.jsf


Exempel: studentuppsatser från Institutionen för ABM 2009. Då görs specificeringarna i det andra 

blocket. 

 

Välj CSV all metadata version 2 i fältet Format och använd de övriga fälten för att ange vad listan ska 

innehålla.1 Du kan även ange hur många publikationer listan högst ska omfatta (välj ett stort antal 

träffar för att få med allt) och hur den ska vara sorterad. 

 

 

Klicka på Skapa länk. 

                                                           
1 Formatet CSV all metadata version 2 innehåller samtliga fält i DiVA. En beskrivning av vilka fält övriga format 

innehåller finns på wikin: http://wiki.epc.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=16745439.  

http://wiki.epc.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=16745439


Länken skapas och visas i samma fönster under fältet för format och sortering. 

 

Kopiera länken som skapats. Klistra sedan in i ett nytt fönster i din webbläsare. Länken laddas ner 

som en excel-fil, välj att spara filen. Du kan välja ett eget namn på filen. 

 

Öppna Excel och gå till menyn Data. Välj Hämta externa data och Från text. 

 

 

Sök fram din fil och klicka på Importera. Ange Ursprunglig datatyp = Avgränsade fält och Filursprung 

= Unicode (UTF-8) och klicka på Nästa. 



 

Välj Avgränsare = Komma och klicka sedan på Slutför och OK.  

 

Uppgifterna importeras till Excel. 

 



Kolumnerna innehåller följande uppgifter:  

(där det inte finns några uppgifter i DiVA lämnas fältet/kolumnen tom) 

postID, författare (organisation[organisationskod (intern)]), titel, publikationstyp, typ av innehåll, 

språk, tidskrift, ISSN, status, volym, nummer, värdpublikation, förstasida, sistasida, år, utgåva, sidor, 

utgivningsort, förlag, serie, ISSN, ISBN, URL, ISRN, DOI, ISI, PMID, ScopusId, urn:nbn, lokalt id, 

arkivnummer, nyckelord, ämne, forskningsämne, projekt, anmärkningar, abstract, opponent, 

handledare, examinator, patent, uppsatsnivå, högskolepoäng, utbildningsprogram, ämne/kurs, 

Uppsökkategori, disputationslokal, disputationsspråk, disputationsdatum, skapat (i DiVA), tillgänglig 

från (i DiVA), senast uppdaterad (i DiVA), länk till fulltext, forskningsfinansiär, antal författare, externt 

samarbete (studentuppsatser), Frida-nivå, delarbete i avhandling (urn:nbn), underkategori (till 

publikationstyperna Artikel i tidskrift och Konferensbidrag), konferens 


