
Publikationstyper	  i	  DiVA	  

Välj vilken typ av publikation du vill registrera. Observera att bedömning av publikationens 
vetenskapliga innehåll inte görs här utan i formuläret. 

Artikel i tidskrift - Artikel i vetenskaplig eller annan tidskrift, även artikel i dagstidning. 

Artikel, forskningsöversikt - En översikt av ett forskningsområde (review, survey) publicerad i en 
tidskrift. (Vanligast inom medicinsk-faramaceutiska och teknisk-naturvetenskapliga 
vetenskapsområden.) 

Artikel, recension - Recension av bok (book review) i tidskrift eller dagstidning. 

Bok - En publicerad monografi. 

Doktorsavhandling, monografi - Avhandling för doktorsexamen. Består av en enda sammanhängande 
framställning (monografiavhandling). 

Doktorsavhandling, sammanläggning - Avhandling för doktorsexamen. Består av publicerade eller 
ännu ej publicerade vetenskapliga artiklar som fogas samman med en inledande sammanfattning 
(sammanläggningsavhandling). 

Kapitel i bok - Del av publicerad monografi. Observera att eget redaktörskap för ett samlingsverk 
redovisas under Samlingsverk (redaktörskap). 

Konferensbidrag - Bidrag till konferenser publicerade i konferensproceeding eller 
konferensmeddelande. 

Konferensmeddelanden, proceedings - Eget redaktörskap för konferensproceeding eller 
konferensmeddelande. 

Licentiatavhandling, monografi - Avhandling för licentiatexamen. Består av en enda 
sammanhängande framställning. 

Licentiatavhandling, sammanläggning - Avhandling för licentiatexamen. Består av publicerade eller 
ännu ej publicerade vetenskapliga artiklar som fogas samman med en inledande sammanfattning. 

Manuskript (preprint) - Artikel som ännu inte har publicerats eller genomgått granskning. 

Patent - Godkänd patentansökan till svensk eller internationell patentorganisation. 

Rapport - Publikation som vanligen ingår i rapportserie (t.ex. Working papers), även fristående 
rapporter. 

Samlingsverk (redaktörskap) - Publikation där ett antal var för sig fristående verk utgivits 
tillsammans. Endast redaktören skall redovisas under denna kategori. De enskilda verken skall var för 
sig redovisas som Kapitel i bok. 

Studentuppsats - Examensarbeten och studentuppsatser, självständiga arbeten utförda under 
högskoleutbildning. Uppsatsnivå anges i formuläret. 

Övrigt - Används om ingen annan publikationstyp är tillämplig. 

 
 



Underkategori	  

Meeting abstract: En sammanfattning av en artikel som har presenterats eller kommer att presenteras 
på ett symposium eller en konferens. 

Editorial material: En artikel som framför åsikter från en person, grupp eller organisation (inklusive 
redaktionellt material, intervjuer, kommentarer, diskussioner osv.) 

Letter: Bidrag eller korrespondens från läsare till tidskriftsredaktör angående tidigare publicerat 
material. 

Dagstidning: Artikel i dagstidning eller annan nyhetsartikel. 

Publicerat paper: Konferensbidrag publicerade i konferensproceedings. 

Muntlig presentation med publicerat abstract: En sammanfattning av artikel som har presenterats 
eller kommer att presenteras på symposium eller konferens. 

Poster (med eller utan abstract): Kort vetenskaplig sammanfattning som presenteras vid exempelvis 
en konferens. 

Enbart muntlig presentation: Muntlig presentation vid konferens. 

Utställningskatalog: Publikation om en tillfällig utställning eller installation på ett galleri eller annat 
utrymme. Den dokumenterar innehållet i en utställning. 

Policydokument: Avser avsiktsförklaringar och riktlinjer 

	  


