
Publikationstyp Konferensbidrag 

 
1. Underkategori 

 

Underkategori är ett obligatoriskt fält för forskaren att fylla i. Fältet kontrolleras av granskare på 

biblioteket och ändring görs om kategorin inte stämmer överens med 

publikationen/manifestationen. 

 

2. Författare  

 

Fyll i lokalt användarid. 

ORCID-id är ett internationellt, unikt forskar-id. Ett ORCID-id innehåller 16 siffror: 0000-0002-1825-

0097.  

Organisationstillhörighet ska endast anges för författare affilierade till Stockholms universitet. 



Institutionen/institutionerna ska vara samma som i publikationen.  

Om forskaren enligt publikationen tillhör både SU och en extern organisation, ska även den externa 

organisationen skrivas i fältet för ”Annan organisation” enligt följande: Lärosäte, Land 

Vid fler än en extern organisation, separera dessa med ett semikolon, exempelvis: Uppsala 

University, Sweden; University of Helsinki, Finland 

”Forskargrupp” ska inte fyllas i. 

”Annan upphovsman” används endast om upphovsmannens roll är en annan än författare. 

”Antal upphovsmän” anges när inte alla författare/upphovsmän är angivna, se vidare instruktioner i 

föregående skärmklipp. 

 

3. Organisation 

 



 

Institutionsnamnet hittar du genom att söka, eller klicka på namnet i listan. Överordnade enheter 

följer automatiskt med. 

Tänk på att institutioner kan upphöra! De gamla insitutionsnamnen hittar du genom att söka, eller 

klicka på ”Visa även upphörda organisationer”. 

 

4. Titel 

 

Konferensbidragets titel ska skrivas enligt publikationen. Om titeln är uppdelad i en huvud- och 

undertitel, genereras ett kolon automatiskt av systemet.  

Om huvudtitel och undertitel skiljs åt av ett annat tecken än kolon, till exempel ett tankestreck eller 

ett frågetecken, ska hela titeln skrivas i fältet för huvudtitel.  

 



5. Typ av innehåll 

 

Typ av innehåll är ett obligatoriskt fält för forskaren att fylla i. Fältet kontrolleras av granskare på 

biblioteket och ändring görs endast om det är uppenbart fel. 

 

6. Proceedingens (bokens) titel 

 

Proceedingens (bokens) titel ska skrivas enligt titeln i publikationen. Om titeln är uppdelad i en 

huvud- och undertitel, genereras ett kolon automatiskt av systemet.  

Om huvudtitel och undertitel skiljs åt av ett annat tecken än kolon, till exempel ett tankestreck eller 

ett frågetecken, ska hela titeln skrivas i fältet för huvudtitel.  

Ibland finns ingen proceeding (bok), till exempel vid en muntlig presentation, och då ska fältet 

lämnas tomt. 

Redaktören/redaktörernas namn ska skrivas enligt publikationen med kommatecken emellan. 

Information om konferensen ska anges enligt följande: Konferensens namn, plats (stad, land), 

datum, år 

Till exempel: 14th Conference on Global Environment, Dublin, Ireland, May 12-18, 2016  

Konferensbidrag som publicerats i tidskrift ska registreras som publikationstyp ”Artikel i tidskrift”. Fyll 

då i uppgifterna om konferensen i fältet ”Konferens”. 

 

7. Övriga uppgifter 

 



Tänk på att det kan finnas en viss eftersläpning när det gäller publiceringsåret. Om konferensen till 

exempel ägde rum 2015, är publiceringsåret ofta 2016. 

Uppgiften om ”Volym” gäller den enskilda proceedingen (boken), som kan ges ut i flera delar, till 

exempel del 1, del 2, del 3. Jämför det här med punkt 8 och ”Nr i serien”. 

 

8. Serie 

 

Listan innehåller bara serier vid Stockholms universitet. 

 

Externa serier skrivs in manuellt under ”Annan serie”.  

EISSN ska bara användas om det är helt säkert att numret hör ihop med en digital version. 

Numret i serien gäller proceedingens (bokens) plats i serien. 

 

9. Utgivare 

 



Utgivare (förlag) ska i första hand väljas från listan. 

”Ort” ska fyllas i om uppgiften finns tillgänglig, annars hoppa över. 

 

Om förlaget inte finns med i listan, skrivs det in manuellt under ”Annat förlag”. 

 

10. Identifikatorer  

 

ISBN: 
Tre alternativ finns för proceedingens (bokens) ISBN: ”Odefinierad”, ”Tryckt”, ”Digital”. 

Huvudregeln är att alternativet ”Digital” bara ska användas om du är helt säker på att ISBN hör ihop 
med en digital version, annars väljs ”Odefinierad” eller ”Tryckt”. 

DOI: 

Observera att DOI ska höra ihop med konferensbidraget, inte proceedingen (boken). Granskare på 

biblioteket kommer att komplettera med DOI-nummer om det saknas. Förledet http://dx.doi.org/ 

kommer att uteslutas och bara de siffror och bokstäver som kommer efter förledet skrivs in. Om DOI-

länken upprepas i URL-fältet, tas den bort. 

URL: 

URL ska användas med stor försiktighet. Den ska helst gå till själva konferensbidraget (jfr DOI), men 

http://dx.doi.org/


kan också gå till proceedingen (boken) om bidraget inte publicerats separat. I benämningsfältet kan 

du antingen skriva Fri fulltext alternativt Free full text om konferensbidraget är på engelska, Book of 

Abstracts, Abstract etc., beroende på vart URL:en leder. Om länken inte leder till en fulltext, ska inte 

”Fri fulltext”-rutan bockas i. 

 

11. Nationell ämneskategori 

 

Nationell ämneskategori ska ligga på lägst 3-siffernivå. För medicin och konst på 5-siffernivå. 

 

Medicin och konst: 

 
 

 

 

 

https://subnet3.intranet.sub.su.se/samarbeten/publiceringsstod/DiVA/Granskning%20och%20importer/Bilder%20lathundar%20(under%20arbete)/en


12. Forskningsämne  

 

Listan över forskningsämnen är en lokal lista över vilka ämnen det forskas inom på Stockholms 

universitet. Det är frivilligt för forskaren att välja ämne ur denna lista och behöver inte kontrolleras 

av granskare på biblioteket. 

 

13. Nyckelord och abstract 

 

Nyckelorden ska vara de samma som i publikationen. 

Nyckelorden ska separeras med kommatecken. 

Om forskaren anger egna nyckelord, kommer dessa att kontrolleras av granskare på biblioteket. 

 

14. Abstract 

 

Abstract ska vara det samma som i publikationen. 

Om ett abstract finns angivet, kommer det att kontrolleras av granskare biblioteket. 


