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(Digitala Vetenskapliga Arkivet)  
 
DiVA är en för Norden gemensam databas med uppsatser och avhandlingar och är 
allmänt tillgänglig på Internet. För att kunna registrera din uppsats krävs att du har ett  
universitetskonto.  
 
Börja med att skapa en pdf-version av din uppsats. Om du har bilagor, tabeller etc är 
det bäst om du samlar allting i samma dokument innan du skapar din pdf-fil. 
 
Om du har en Windows-dator behöver du antagligen ett särskilt program för att 
konvertera ditt ordbehandlingsdokument till pdf-format; du kan söka på Internet efter 
ett lämpligt program.  
 
Om du har en MAC-dator så väljer du Arkiv » Skriv ut... Klicka på knappen ”Spara 
som pdf”  
 
Glöm inte att gå igenom pdf-dokumentet och kontrollera att allting är i sin ordning 
med sidbrytningar mm.  
 
Som student lägger du nu själv upp din slutversion av din uppsats i DiVA:  
https://su.diva-portal.org/dream/login.jsf 
 
Du loggar in i DiVA med samma uppgifter som för ditt universitetskonto. 
  
Välj: ”Lägg till publikation/Ladda upp filer”  
 
Välj publikationstyp: ”Studentuppsats”  
 
Instruktioner hittar du genom att trycka på symbolen ”?” 
  
Författare  
Fyll i dina uppgifter. Användarnamn ska inte fyllas i  
Institution, avdelning eller program: under Samhällsvetenskapliga fakulteten hittar du 
Företagsekonomiska institutionen  
 
Titel  
Skriv in uppsatsens titel. Använd inte punkt efter titel och inte heller mellan huvudtitel 
och undertitel, se framsidan på ditt examensarbete. Välj därefter språk: svenska eller 
engelska. 
 
Alternativ titel  
Ange undertitel eller om din originaltitel är översatt till ett annat språk.  
 

https://su.diva-portal.org/dream/login.jsf


Uppsatsnivå  
För examensarbete på grundnivå (kandidatprogram etc): Självständigt arbete på 
grundnivå (Kandidatexamen)  
För examensarbete på avancerad nivå: Självständigt arbete på avancerad nivå 
(Masterexamen) eller Självständigt arbete på avancerad nivå (Magisterexamen)  
För Civilekonomprogrammet: Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen) 
  
Högskolepoäng  
Ange hur många högskolepoäng ditt examensarbete omfattar, t ex 15 hp eller 30 hp 
 
Övriga uppgifter  
Ange årtal (betygsdatum) och antal sidor som uppsatsen omfattar. 
 
Serie, Annan serie och Identifikatorer Ska inte fyllas i. 
  
Nationell ämneskategori  
Företagsekonomi (under ”Samhällsvetenskap”)  
 
Utbildningsprogram och Ämne/Kurs  
Ska inte fyllas i.  
 
Uppsök ämneskategori  
Samhälle/juridik  
(Viktigt! - så att din uppsats blir sökbar i andra sökmotorer som exempelvis 
uppsatser.se)  
 
Nyckelord  
Valfria ämnesord som beskriver din uppsats.  
 
Ingår i projekt  
Ska inte fyllas i.  
 
Abstract  
Ska alltid fyllas i! Kopiera enklast direkt från uppsatsen. 
 
Handledare och examinator  
Ange handledare och examinator med namn och institution samt korrekt akademisk 
titel (se www.fek.su.se; »Om oss »Kontakta oss »Lärare/forskare)  
 
Presentation  
Valfritt  
 
Anmärkning  
Om du t ex fått stipendier eller annat som du vill tacka för kan det skrivas in här.  
 
Ladda upp fil  
Ladda upp ditt examensarbete i pdf-format. 
 
OBS! Läs noga igenom villkoren, innan du godkänner för elektronisk publicering.  



Expeditionen granskar och godkänner sedan examensarbetet för publicering innan 
det blir tillgängligt i DiVA för allmänheten.  
 


