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Instruktioner för elektronisk publicering av uppsatser och
examensarbeten i DiVA
Observera att uppsatsen skall registreras i DiVA först när den är helt klar och godkänd.
Webbformuläret för uppsatsregistrering finns via länken: https://his.diva-portal.org/dream/login.jsf

Logga in i webbformuläret med ditt användarkonto för Högskolan i Skövde

Klicka på Lägg till publikation/Ladda upp filer

Välj publikationstyp
Välj
publikationstyp
Studentuppsats
(Examensarbete)
i listan och klicka
på Fortsätt.

Fyll i uppgifter om din uppsats i webbformuläret
Alla fält behöver inte fyllas i. Om något är oklart, läs hjälptexterna. Du kan när som helst klicka på
Avbryt/Spara utkast och logga ut för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Du hittar då din påbörjade
registrering under Mina utkast.

Fyll i för- och efternamn
på alla författare till
uppsatsen, i den ordning
som de står på
försättsbladet. Välj
institution där uppsatsen
skrevs.
Tryck på knappen
Ytterligare författare för att
få fram fler fält.
Fyll även i e‐post samt
användarid.

Ange om uppsatsen har
skrivits i samarbete med
exempelvis ett företag.

Fyll i uppsatsens
huvudtitel samt
eventuell undertitel.
Välj språk i
rullgardinsmenyn.
Fyll i uppsatsens
engelska titel under
Alternativ titel.
Välj språk i
rullgardinsmenyn.

Välj Uppsatsnivå, Högskolepoäng,
Utbildningsprogram samt Ämne/Kurs
i rullgardinsmenyerna.
Poängen som ska anges är hur många
poäng som uppsatskursen är på.

Fyll i år samt antal sidor (sista numrerade sidan).

Välj nationell ämneskategori. Det går att välja flera kategorier.

Fyll i nyckelord
separerade med
kommatecken, och välj
språk. Klicka på knappen
Nyckelord på annat
språk för att lägga till
nyckelord på ytterligare
språk.

Fyll i abstract och välj
språk. För att lägga till
abstract på annat
språk, klicka på
Ytterligare abstract.

Fyll i för‐ och efternamn samt
institution för handledare och
examinator.

Klicka på Fortsätt för att komma vidare till filuppladdningssidan.

Ladda upp examensarbetet
En textfil ska vara i PDF‐format. Det är även möjligt att ladda upp film‐ ljud‐ och bildfiler.

Välj om filen ska synas i DiVA
(Gör fritt tillgänglig nu) eller
endast arkiveras (Endast
arkivering). Om endast
arkivering av filen väljs syns inte
fulltexten i DiVA.
Klicka på Bläddra och hämta
filen.
Läs publiceringsvillkoret och
bocka i att du godkänner det.
Klicka på Fortsätt

Om fulltext av filen är vald att
inte synas (’endast arkivering’,
’gör fritt tillgänglig senare’),
ange varför du valt att dölja
filen/filerna i fältet Kommentar
till DiVA-administratör.

Kontrollera uppgifterna
När du fyllt i uppgifterna, laddat upp fulltexten, godkänt publiceringsvillkoret och klickat på Fortsätt
får du upp en översikt över inmatade uppgifter. Kontrollera att allt är korrekt. Vill du ändra eller göra
tillägg klickar du på Tillbaka längst ner. Är du nöjd med dina uppgifter klickar du på Skicka in, då
skickas dina uppgifter tillsammans med bifogad fil till granskare och examinator som kontrollerar och
verifierar för publicering.

Vad händer sen?
När biblioteket har granskat registreringen skickas ett meddelande till examinator att uppsatsen finns
att publicera. Det är först när examinatorn kontrollerat och publicerat uppsatsen som den blir synlig
och sökbar i DiVA, http://his.diva-portal.org Du får ingen bekräftelse när uppsatsen blivit publicerad.

Kontakt
Vid frågor, kontakta Högskolebiblioteket: biblioteket@his.se

