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Vad är DiVA? 

DiVA är en förkortning av Digitala vetenskapliga arkivet. Precis som namnet antyder så 

handlar det om ett slags arkiv. Syftet med DiVA är att registrera, publicera och arkivera 

avhandlingar och andra publikationer elektroniskt. Sammanlagt 28 universitet och högskolor i 

Sverige är anslutna till DiVA och Stockholms universitet är ett av dem. Rektor vid 

Stockholms universitet har beslutat att samtliga publikationer av universitetets forskare och 

lärare ska registreras i DiVA, detta från och med 2007. Även principen om Open Access 

förordas av rektor, vilket innebär att författaren publicerar en elektronisk kopia av arbetet i 

fulltext. På så sätt blir arbetet tillgängligt på nätet och fritt för dem som vill läsa det. 

Uppsatser/examensarbeten och elektronisk publicering i DiVA 
 

Det är inte alla institutioner som godkänner elektronisk publicering av studentuppsatser och 

examensarbeten. Institutionen för pedagogik och didaktik godkänner publicering av 

studentuppsatser i fulltext. Det går alltså bra att registrera sin uppsats via DiVA:s 

registreringsformulär för publicering. Att göra detta är frivilligt och upp till var och en att 

bestämma.  

Varför publicera sin uppsats? 
 

Att skriva en uppsats är något som de flesta lägger ned mycket tid och kraft på. Då man väl är 

klar kan det kännas roligt att andra kan söka efter och läsa ens uppsats. Att en internetsökning 

på sitt namn ger träff på en akademisk uppsats från Stockholms universitet kan vara bra då 

man söker arbete, och vid en arbetsintervju kan det vara praktiskt att nämna att det går att 

söka upp uppsatsen och ladda ner den, om arbetsgivaren frågar. 

I DiVA kan du även se hur många som sökt på din uppsats/ditt namn, samt hur många som 

laddat ner fulltexten. En annan fördel är att då uppsatsen lagras i DiVA finns alltid ett 

exemplar säkert om man skulle råka ut för en datorkrasch eller liknande. 
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Hur går det till? 
 

För att få publicera din uppsats ska den vara godkänd och examinerad. Har du skrivit uppsats 

tillsammans med en annan person måste du vara säker på att ni är överens om att publicera 

den. Själva uppladdningen och att skriva in den tillhörande informationen (som handledarens 

namn, sidantal, nyckelord osv) gör du själv på Stockholms universitetsbiblioteks webbplats, 

www.sub.su.se, eller gå in via länken nedan och välj ”DiVAs registreringsformulär”. Du 

loggar in med de uppgifter som du har till ditt universitetskonto. Du fyller i den information 

som krävs och laddar upp PDF:filen.  

 http://www.sub.su.se/publicera/registrera-i-diva.aspx   

 

    

 

         

 

Vad får jag ladda upp för publicering? 

 

Den version av uppsatsen som du laddar upp för publicering ska vara den senaste 

godkända/examinerade versionen. Det är alltså viktigt att du är noga med att kontrollera så att 

det är den senaste versionen av uppsatsen, som du fått godkänd/examinerad, som du laddar 

upp. Institutionen för pedagogik och didaktik har också en kopia av det examinerade 

examensarbetet och genomför regelbundna stickprov. 

http://www.sub.su.se/
http://www.sub.su.se/publicera/registrera-i-diva.aspx
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Uppsatsen skall vara skriven i den uppsatsmall som institutionen för pedagogik och didaktik 

använder. Mallen finns här på webben: www.edu.su.se » Utbildning » Examensarbete  

 

Följ institutionen för pedagogik och didaktiks riktlinjer 

 

Registreringsformuläret för DiVA-publicering kräver att du fyller i vissa obligatoriska 

uppgifter som t.ex. namn och uppsatstitel. Utöver det är det obligatoriskt för studenter vid 

institutionen för pedagogik och didaktik som registrerar sin uppsats i DiVA för publicering att 

fylla i de uppgifter som finns med i själva uppsatsen. Exakt vad detta innebär tas upp lite 

längre ned i denna text. Det är möjligt att utöka eller ta bort keywords/nyckelord för att 

maximera möjlighet till sökträffar om man vill det. Abstract/sammanfattning ska finnas med, 

identisk med den som finns i uppsatsen. Har du skrivit din uppsats på engelska tar du med den 

text som du skrivit som abstract samt uppsatsens keywords. 

Följande ska fyllas i, utöver de obligatoriska uppgifter som registreringsformuläret kräver: 

Båda författarnas för och efternamn, om uppsatsen skrivits i par.  

E-post (syns bara för DiVA-adminstratören)  

Välj organisation (välj institutionen för pedagogik och didaktik)  

Alternativ titel (vanligast på engelska, men beror på uppsatsnivå)  

Språk för alternativ titel 

Antal sidor (sista numrerade sidan i uppsatsen gäller)  

Nationell ämneskategori (för att ge bättre sökträffar)  

Nyckelord (sv) /eller Nyckelord (eng), dvs. keywords 

Abstract (sv), dvs. sammanfattning/eller Abstract (eng) 

Namn på handledare, handledares titel, organisation alt. annat lärosäte, e-postadress 

(syns bara för DiVA-administratören) 

Namn på examinator, examinators titel, organisation alt. annat lärosäte, e-postadress 

(syns bara för DiVA-administratören) 

 

Du laddar upp din uppsats som fulltext, i PDF-format. Då du laddat upp din uppsats för 

publicering ska institutionens DiVA-administratör godkänna informationen. DiVA -

administratören får automatiskt ett meddelande då en uppsats väntar på att publiceras, så du 

behöver inte själv kontakta någon. Då DiVA-administratören godkänt och publicerat, kommer 

du få ett meddelande via e-post om att publiceringen är klar. Sedan är uppsatsen sökbar. 



  Version 5, 121203 
 

Institutionen för pedagogik och didaktik 
 

 

 

 

Så här ser DiVA:s registreringsformulär ut. 

                 

 

 

Vad händer med min publicerade uppsats, vem kan se den? 

 

När du är klar med samtliga steg i registreringen och DiVA-administratören godkänt för 

publicering, ligger uppsatsen i DiVA (Stockholms universitet), http://su.diva-

portal.org/smash/search.jsf, och är sökbar på nätet. Det betyder att du dels kan googla på 

uppsatsen och ditt namn och få träff, men även att uppsatsen är sökbar i Libris Uppsök 

http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok och uppsatser.se www.uppsatser.se. 

  

Kan jag ändra något efter att min uppsats publicerats? 

 

Ser du några stavfel eller liknande i själva informationstexten som ligger på DiVA kan du 

kontakta DiVA-administratören som då har möjlighet att åtgärda det. Det uppladdade 

exemplaret av uppsatsen byts dock inte ut, om det inte finns särskild anledning till det. I så 

fall sker detta alltid i samråd med examinatorn.  

http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf
http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf
http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok
http://www.uppsatser.se/
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Att tänka på… 
 

Sammanfattning/Abstract 

 

Den sammanfattning/abstract-text du skriver in i DiVA ska vara identisk med den som finns i 

uppsatsen. Har du i din uppsats skrivit både en sammanfattning (på svenska) och ett abstract 

(på engelska) får du gärna fylla i detta i registreringsformuläret. Är uppsatsen helt igenom 

skriven på svenska så går det bra att även lägga till en engelsk variant (Abstract), det är 

frivilligt. Först fyller du då i den svenska texten, Abstract (sv) och sedan väljer du ”Ytterligare 

Abstract” och skriver in den engelska texten, Abstract (eng).  

Nyckelord 

Då du fyller i nyckelord på DiVA kan du skriva de nyckelord som du har med i själva 

uppsatsen. Det går även bra att utöka nyckelorden eller byta ut några om du så önskar. Tänk 

gärna lite extra på just vilka nyckelord du vill använda. Nyckelordens funktion är att de gör 

uppsatsen mer tillgänglig eftersom de ger träffar vid sökning. Uppsatsen kommer att hittas i 

DiVA, men även på uppsatser.se och Uppsök. Kom dock ihåg att om uppsatsen ska föras över 

till Uppsök behöver du definiera en ämneskategori. Du gör det i fältet Uppsök ämneskategori 

och du väljer där ”samhälle/juridik” i registreringsformuläret. Har du i din uppsats skrivit 

både nyckelord (på svenska) och keywords (på engelska) får du gärna fylla i detta i 

registreringsformuläret. Är uppsatsen helt igenom skriven på svenska så går det bra att även 

lägga till nyckelord på engelska,det är frivilligt. 

Skrivit i par? 

 

Eftersom båda författarnamnen ska skrivas in då uppsatsen registreras i DiVA är det viktigt 

att ni är överens om att ni ska publicera uppsatsen. 

 

Låt dig inspireras! 

 

DiVA är en databas för att söka efter uppsatser och arbeten. En utmärkt källa för inspiration. 

Du kanske behöver idéer i ditt eget uppsatsarbete och vill se vad andra skrivit om. Eller så 

kanske du vill söka efter uppsatser skrivna inom ett särskilt område. Du kan söka på 

författarnamn eller titel, men också göra mer avancerade sökningar på institutioner, 

publiceringsår osv. 
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Vem svarar på mina frågor om detta? 
 

Har du frågor ska du vända dig till DiVA-administratören på institutionen.   

Mailadressen för frågor om DiVA är: diva@edu.su.se  

 

Kort om uppsatsmallen 
 

Du som skriver uppsats på institutionen för pedagogik och didaktik ska skriva uppsatsen i en 

mall. Detta för att det ska bli ett enhetligt utseende gällande formen, men också för att den ska 

följa en tydlig struktur, något som krävs för ett akademiskt arbete. 

Bekanta dig med mallen relativt tidigt. Du behöver inte skriva direkt i mallen från början. Det 

kan vara svårt om man skriver i par och arbetar exempelvis via google docs eller liknande där 

man gemensamt skriver på samma text. Då kan själva pusslandet av texter komma lite senare 

i processen. Men ett gott tips är alltså att ladda ner uppsatsmallen tidigt. Du kan titta runt, 

prova att skriva in en rubrik, text, eller prova att klistra in text från ett annat dokument. Att 

ladda hem mallen dagen innan inlämning är ingen god idé. Det kan ta längre tid än vad man 

först trott, så ha god tidsmarginal för detta. 

 

Till sist, Lycka till! 

 

 

 

Källor 

Informationen i detta dokument baseras på material och texter från Stockholms 

universitetsbiblioteks webbplats, www.sub.su.se. 

Printscreens tagna från Stockholms universitetsbiblioteks webbplats, www.sub.su.se. 
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