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Personposter i DiVA  
 

Vid registrering av en publikation i DiVA kan du hämta uppgifter om Umu-författare genom att söka 

fram författarnas personposter och koppla dem till publikationen. Om en Umu-författare inte har 

någon personpost kan du skapa en personpost. Vid registrering kan du också uppdatera din egen 

personpost med alternativa namnformer, ORCID-id, organisation, födelseår och e-post. Via ingången 

Min personpost på första sidan i DiVA kan du lägga till ytterligare information som kommer att visas 

på din individuella sida i det publika DiVA-gränssnittet. 

 

Koppla personpost 

Skapa personpost 

Min personpost 

 

Koppla personpost 
 

1. Tryck på ”Koppla personpost”. 
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2. Sök på författarens namn eller Umu-id. 

Om posten är importerad är det inte säkert att du behöver söka fram författaren, 

personposter med namn som överensstämmer med det som importerats dyker automatiskt 

upp när du ska välja personpost.  

 

 

3. Om personpost finns, välj det alternativ som överensstämmer med publikationens uppgifter 

om författare och affiliering. Tänk på att: 

 Det kan finnas olika författare med samma namn – välj rätt person. 

 Om en författare är affilierad till mer än en institution, klicka på  och välj det 

alternativ med den organisation/de organisationer som står angivna i 

publikationen. Om du vill ha med alla organisationer väljer du alternativet högst upp i 

hierarkin.  
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Om rätt organisation inte finns att välja i personposten, gör så här: 1) Koppla personposten; 

2) Radera organisationerna som följde med personposten; 3) Välj den organisation som är 

angiven i publikationen.  

 

Så här ser det ut när en personpost är kopplad:  

 

När du registrerar en publikation i DiVA kan du även uppdatera din egen personpost med 

alternativa namnformer, ORCID-id, organisation, födelseår och e-post. Fyll då i den information 

som du vill lägga till i personposten och klicka på ”Uppdatera personpost”.  
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Skapa personpost 
 

Om en författare saknar personpost kan du skapa en ny personpost under förutsättningen att 

författaren har ett Umu-id och/eller ORCID-id.  

1. Fyll i de uppgifter om författaren som står i publikationen, samt Umu-id och/eller 

ORCID-id.  

2. Tryck på ”Skapa personpost”.  
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Min personpost 

Via Min personpost på första sidan i DiVA har du möjlighet lägga till akademisk titel, en kortare 

biografi/presentation, samt länkar/URL till exempelvis profilsidor. Klicka på ”Redigera min 

personpost” för att lägga till uppgifter eller göra ändringar i personposten. 

 

Uppgifter som är kopplade till personposten, såsom publikationer, olika namnformer, ORCID-id, 

organisationshistorik, biografi och länkar, kommer att synas på din publika personpostsida i DiVA. 

Den publika personposten är som standard aktiv och publikt tillgänglig, men kan avaktiveras via 

personpostens redigeringssida. 

 

 

Så här kan den publika personpostsidan se ut: 

 
 

 

 

Om en personpost innehåller felaktig information, kontakta publicering.ub@umu.se 
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