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Administrera i DiVA 
– ändra, ladda upp fil i efterhand, kopiera, radera publikationer eller skapa 
personposter i DiVA 

Om du är DiVA-administratör och inloggad som admin i DiVA kan du hantera publikationer beroende 
på vilken behörighet du har. Kommer du inte åt en publikation du vill ändra, hör av dig till till diva-
helpdesk@ub.uu.se för att få hjälp. 

Gör så här: 
Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login med din CAS-inloggning. 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:uu:diva-51139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälptexter visas om du 
håller muspekaren över 
frågetecknet. 

Här ser du om du är 
inloggad som admin 
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Kopiera 
en post 

Radera 
en post 

Du får upp en lista med poster som du har behörighet att ändra, kopiera eller radera. Du kan sortera 
listan på författare, datum för senaste uppdateringen, publikationstyp, titel eller år samt ange hur 
många poster du vill visa per sida. 

En grön symbol         till höger om posten betyder att det finns en fulltext bifogad. Poster med 
fulltexter kan endast raderas av dem med domänadministratörsrättigheter. I bilden nedan saknas 
röda kryss även för poster utan fulltext. Dessa poster är del av en avhandling och kan ej raderas, 
endast redigeras. 

 

Ändra en post/Ladda upp fil i efterhand 
Klicka på posten för att öppna webbformuläret. 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 är fulltexten tillfälligt osynlig i DiVA tills 
den har granskats av en bibliotekarie. 

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

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 DiVA Helpdesk diva-helpdesk@ub.uu.se för att få hjälp.  

Tips för att radera 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:uu:diva-51139) för att söka fram den post som ska raderas.  

Ändra en post 
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Skapa personpost 
Som administratör har du möjlighet att skapa personposter för anställda vid universitet. 
Personposten skall vara unik för varje anställd. I personposten finns information om författaren 
lagrade, så som olika versioner av namn, alla organisationstillhörigheter vid universitetet och alla 
individuella id som personen har. För dem som varit anställda en längre tid har med stor sannolikhet 
en personpost redan hunnit genereras, det är då främst för nya anställda och för att redigera 
befintliga personposter som du kommer komma i kontakt med detta. 

Skapa en personpost från publikation 
När du är inloggad och redigerar/skapar en publikationspost finns det möjlighet att både koppla en 
existerande personpost till en författare eller att skapa en personpost för en författare som inte har 
någon. Finns det en personpost sedan tidigare kan du välja ”Koppla auktoritetspost”. Om inte så välj 
”Skapa personpost”. 

 



Koppla auktoritetspost 
Om det redan finns en personpost för en författare kan du välja att koppla en auktoritetspost till hen. 
I vyn ovan väljer du då ”Koppla auktoritetspost”. Du får då upp en lista på personer som matchar 
författaren. 

 

Notera att I exemplet ovan så syftar alla poster till en och samma person, då id för personposten 
(11685) är samma för alla tre. I listan väljer du det alternativ som motsvarar publikationens 
organisation. När du valt ett alternativ från listan fylls informationen för författare i automatiskt. 
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