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Utförlig instruktion för registrering i DiVA 
 

Din uppsats måste vara godkänd och klar innan du kan registrera den i publikationsdatabasen DiVA. 
Uppsatsen ska omfatta även en redovisning av den gestaltande delen av examensarbetet och, om 
det har betydelse för den gestaltande delen, även en dokumentation av utställningen. Se till att du 
har den slutgiltiga versionen av uppsatsen tillgänglig som pdf-dokument. Du kan även bifoga 
ytterligare bilder (utöver de i uppsatsen) samt filmer och ljudfiler. 
 
Du kan spara din registrering som ett utkast genom att klicka på Avbryt/Spara utkast. Utkastet hittar 
du sedan under Mina utkast. 
 
Gå in på: https://konstfack.diva-portal.org/dream/login.jsf 

 

Du loggar in med ditt vanliga användarnamn och lösenord (samma som du använder till 

datorinloggningen på Konstfack). 

 

Välj Lägg till publikation/Ladda upp filer. 

 

https://konstfack.diva-portal.org/dream/login.jsf
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Publikationstypen Studentuppsats (Examensarbete) är redan förvalt, så du behöver bara trycka på 

Fortsätt. 

 

 

Fyll i efternamn, förnamn, födelseår och institution. Är ni flera författare, klicka på Ytterligare 

författare så kommer det upp ett fält till. Du kan ta bort vald institution genom att klicka på det röda 

krysset. Fält med röd asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i. Du måste inte ange din e-

postadress, men om du gjort det får du en bekräftelse när uppsatsen/examensarbetet har 

publicerats. 
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Fyll i titel och eventuell undertitel. Välj språk. 

 

 

Välj uppsatsnivå, högskolepoäng och utbildningsprogram. Program med *Asterisk är äldre 

beteckningar som inte längre används. Ange år och antal sidor.  
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Ange en nationell ämneskategori, utbildningsprogram och en ämneskategori för Uppsök (utan dem 

kommer din uppsats inte att publiceras i Uppsök). Du kan ange flera ämneskategorier. (Bra att veta: 

BI:s uppsatser hamnar oftast i ämneskategorin pedagogik.) Skriv in nyckelord för att underlätta för 

andra att hitta uppsatsen, och välj språk för nyckelorden. Du kan ange nyckelord på flera språk, klicka 

bara på Nyckelord på annat språk. 

 

Lägg till ett abstract. Nämn att examensarbetet består av en skriftlig och en gestaltande del och 

redogör kort för båda. Ditt abstract ska vara på samma språk som uppsatsen, men gärna även på 

svenska/engelska utöver det. Välj Ytterligare abstract för att lägga till ett på annat språk. 
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Ange vem som varit din handledare. Har du haft flera handledare, klicka på Ytterligare handledare. 

För att ange annat lärosäte än Konstfack, klicka på Annat lärosäte. 

 

 

Om din uppsats innehållit material som av upphovsrättsliga skäl eller på grund av 
Personuppgiftslagen (PUL) tagits bort innan publiceringen så ange det i anmärkningsfältet.  
 

  
 
Du kan spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt/Spara utkast. Påbörjade 
registreringar hittar du under Mina utkast. 
 
När fälten är ifyllda går du vidare genom att klicka på Fortsätt längst ner till höger.  
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Ladda upp din PDF-fil av examensarbetet (OBS! Det ska vara den slutgiltiga, godkända versionen!) 
Klicka på Välj fil och leta upp den fil som ska laddas upp. Du kan ta bort en uppladdad fil genom att 
klicka på det röda krysset till höger om den. OBS! Det går att ladda upp fler filer än bara PDF-
rapporten, t.ex. bilder, texter, filmer och ljudfiler! Du får inte ha med några bilder eller annat som 
du inte har upphovsrätten till i din uppsats. Läs igenom och godkänn Publiceringsvillkoret och klicka 
till sist på Fortsätt. 
 

 

Granska uppgifterna, om ingenting behöver ändras, klicka på Publicera. När du har skickat in din 
uppsats granskas den av en administratör på din institution innan den publiceras. Du kan därför 
inte se din uppsats direkt efter att du har registrerat den. När administratören har publicerat 
uppsatsen kan du hitta den via DiVA, Uppsök, uppsatser.se och söktjänster som Google.  
 
Om du har angett din e-postadress får du en bekräftelse när uppsatsen/examensarbetet har 
publicerats. 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok
http://www.uppsatser.se/
http://www.google.com/

