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Publicering i DiVA

Du kan publicera din seminariebehandlade och godkända uppsats på avancerad nivå i DiVA.
Den möjligheten finns alltså för examensarbeten för magister- eller masterexamen samt för
uppsatser i arkivvetenskap och förlagskunskap. För att kunna lägga in den i DiVA krävs att du
har ett universitetskonto. Följ därefter dessa instruktioner:
•
•
•
•
•

•

•

Se till så att uppsatsen är samlad i ett pdf-dokument.
Gå sedan till webbportalen för publicering https://su.diva-portal.org/dream/login.jsf
och logga in med ditt universitetskonto.
Välj rutan ”Lägg till publikation/Ladda upp filer”
Välj ”Studentuppsats (Examensarbete)” och klicka sedan på "Fortsätt" nere till höger.
Fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Alla fält markerade med en röd asterisk
måste fyllas i och du ska även fylla i nyckelord och klistra in uppsatsens abstract.
Ytterligare instruktioner finns i webbformuläret. När du är klar klickar du på "Fortsätt"
nere till höger.
På nästa sida laddar du upp din uppsats som du redan sparat som PDF-fil. Välj
"Fulltext" och "PDF" och namnge filen. Välj "Gör fritt tillgänglig nu (open access)"
och laddar sedan upp uppsatsen från din dator genom att trycka på "Bläddra".
Godkänn avtalet för publicering. OBS! open access gäller inte om din uppsats
innehåller upphovsrättskyddat material, exempelvis bilder, som du inte har rätt att
publicera. Ta bort detta material innan du laddar upp filen, eller välj alternativet
"Endast arkivering". Klicka sedan "Fortsätt" nere till höger, kontrollera att alla
uppgifter stämmer och klicka därefter på "Skicka in".
Uppsatsen kontrolleras därefter av vår DiVA-administratör och publiceras.

Uppsatsen kommer sedan att bli tillgänglig i följande sökmotorer:
• DiVA-portalen
• LIBRIS Uppsök
• Publikationer från Stockholms universitet
För godkända examensarbeten för kandidatexamen (C-uppsatser) gäller följande: Historiska
institutionens styrelse har beslutat att examensarbeten och uppsatser på avancerad nivå kan
göras tillgängliga i fulltext i DiVA. Examensarbeten för kandidatexamen kan du inte lägga ut
i fulltext i DiVA. Du som skrivit en kandidatuppsats kan lägga in dina kontaktuppgifter och
uppsatsens titel och ev. nyckelord i DiVA. På så vis blir ditt arbete sökbart i DiVA. Men
själva examensarbetet för kandidatexamen ligger inte i fulltext i DiVA.
Har du frågor om publicering i DiVA kontakta DiVA-administratör Anders Ståhlberg
E-mail: anders.ståhlberg@historia.su.se
Telefon: 08-16 43 67
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