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Registrera/publicera avhandling (sammanläggningsavhandling) 
 

Inför spikningen ska både avhandlingens delarbeten (artiklar och manuskript) och ramberättelsen (kappan) 

registreras i DiVA. Registreringen sker i tre steg: 

1. Kontrollera vilka delarbeten som redan finns registrerade i DiVA 

2. Registrera de delarbeten som saknas 

3. Registrera ramberättelsen (kappan) och länka delarbetena till den 

Gör så här: 
Kontrollera vilka delarbeten som redan finns registrerade i DiVA (http://kau.diva-portal.org) genom att söka på t.ex. 

titel eller ditt namn. 

 Om delarbetena finns kontrollera att uppgifterna är korrekta. Vill du ändra eller lägga till uppgifter kan du 

läsa i manualen ”ändra, radera och kopiera en post” hur man gör. 

 Om delarbeten saknas ska de registreras. Du kan antingen registrera/publicera manuellt i DiVA eller 

importera referenser om de finns i tex PubMed, Endnote eller ISI. Följande referensformat kan användas: 

PubMed XML, ISI, EndNote XML, Endnote Referer Format, MODS v.3, BibTex, BibLatex och RIS 

 OBS!!! Ladda INTE upp några filer.  

 

Tänk på att välja rätt publikationstyp och status: 

 Artikel i tidskrift 

(1) Published (artikeln är publicerad) 

(2) In press (under utgivning) 

(3) Accepted (accepterad för utgivning) 

(4) Submitted (skickad till en tidskrift) 

 Manuskript (preprint) 

 

 

 

 

 

 

http://kau.diva-portal.org/
/sites/default/files/Dokument/subpage/2012/08/lathund_andra_radera_staff_pdf_12353.pdf
/sites/default/files/Dokument/subpage/2012/08/lathund_registrera_manuellt_pdf_91840.pdf
/sites/default/files/Dokument/subpage/2012/08/lathund_importera_kau_pdf_19252.pdf
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Sida 1: Lägg till din information om din avhandling 
Om alla delarbeten är registrerade kan du logga in i DiVA (http://kau.diva-portal.org/login) med ditt CAS ID. Välj Lägg 

till publikation för att registrera din avhandling.  

Sida 2: Välj publikationstyp 

Välj Doktorsavhandling, sammanläggning i rullmenyn 

och klicka på Fortsätt. 

TIPS! Hjälptexter som förklarar fälten visas om du håller 

muspekaren över frågetecknet.  

 

 

Sida 3: Länka delarbeten. 

Sök fram dina delarbeten genom att söka på 

författarnamn, titel eller annan information. 

Sökresultaten visas i en lista. Markera dina delarbeten 

och klicka på Lägg till.  

 

 

 

 

 

Delarbetet/delarbetena listas i samma ordning som i 

avhandlingen under Lista delarbeten. Du kan ändra 

ordning på dina delarbeten genom att använda pilarna till 

vänster samt ta bort ett delarbete genom att klicka på 

det röda krysset X till höger om delarbetet.  

När alla delarbeten finns med i listan, klicka på Fortsätt 

för att fylla i uppgifter om ramberättelse (kappa) och 

disputation. 

 

http://kau.diva-portal.org/login
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Sida 4: Uppgifter om avhandling/diputation 

Fyll i ditt fullständiga namn, användarnamn samt 

födelseår. Användarnamn är samma som din CAS 

inloggning. 

Klicka på Välj organisation och sedan på krysset framför 

din fakultet. En rullmeny med flera valmöjligheter öppnas 

upp och du kan välja din avdelning.  

Du kan alltid ta bort felaktigt vald organisation genom att 

klicka på det röda krysset x. 

 

Ange avhandlingens titel och eventuella undertitel samt 

språk. För engelska titlar gäller att de första bokstäverna i 

betydelsebärande ord skall skrivas med versaler. 

 

 

 

 

Ange publiceringsår och antal sidor. Förlaget justerar 

sidantalet om det ändras. 

 

Ange seriens namn (oftast Karlstad University studies). 

Nummer i serien kompletteras av förlaget och kan 

lämnas tomt. 

 

 

 

Karlstad University Studies 
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Utgivare är i regel Karlstads Universitet i Karlstad 

 

 

ISBN läggs till av Karlstad University press och ska lämnas 

tomt. Inga andra identifikatorer behöver fyllas i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange en eller flera ämneskategorier som passar. 

Nationell ämnes-kategori är SCB:s och Vetenskapsrådets 

ämneskategorier.  

Forskningsämne är det ämne du disputerar i.  

 

Fyll i de nyckelord du vill knyta till din avhandling och välj 

språk. Nyckelorden separeras med komma. Vill du ha 

nyckelord på flera språk, klicka på Nyckelord på annat 

språk. Notera att endast nyckelord på engelska trycks på 

spikbladet. 

 

 

Ange avhandlingens titel 

och eventuella 

undertitel. För engelska 

titlar gäller att de första 

bokstäverna i 

betydelsebärande ord 

skall skrivas med 

versaler. Undvik att 

använda kolon i en 

huvudtitel, fundera 

istället på att dela upp 

titeln i huvudtitel och 

undertitel. 

Karlstad Karlstads universitet 
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Lagerlöfsalen, 1A 305 

Karlstads Universitet 

Karlstad 

Skriv/klistra in avhandlingens abstract och välj språk. Vill 

du ha abstract på ytterligare språk, klicka på Ytterligare 

abstract. Notera att ett abstract på engelska är 

obligatoriskt. Abstract får inte överskrida 2000 tecken 

inklusive mellanslag för att rymmas på spikbladet. 

Du kan göra abstract-fönstret större genom att dra i 

högre hörnet på fältets nedre del.  

För att få korrekt formatering kopiera och klistra in 

abstractet från MS Word med hjälp av ”Paste from 

Word”-ikonen. 

Ange namn, användarnamn, titel samt avdelning för 

handledare. Om du vet användernamnet är det bra att 

fylla i det också. 

 

 

 

Fyll i opponentens namn och titel. Är personen ansluten 

till ett annat lärosäte, klicka på Annat lärosäte och fyll i 

uppgifter i fritextfältet. För att ange flera handledare/ 

opponenter, klicka på Ytterligare handledare respektive 

Ytterligare opponent. 

 

Välj datum och ange tid i kalendern till höger om 

datumfältet. Fyll i språk, lokal, adress, ort och välj titel 

på examen. När du har fyllt i alla uppgifter klicka på 

Fortsätt.1 

 

 

                                                           
 

Skriv/klistra in 

avhandlingens abstract 

och välj språk. Vill du ha 

abstract på ytterligare 

språk, klicka på 

Ytterligare abstract. 

Notera att ett abstract 

på engelska är 

obligatoriskt. Abstract 

får inte överskrida 300 

ord för att rymmas på 

spikbladet. 

Kan lämnas tomt 



 

Registrera/publicera i DiVA  Vid frågor kontakta: forlag@kau.se 

 

Ladda inte upp några filer på sida 5! 

Gå direkt vidare genom att klicka på Fortsätt utan att ladda upp någon fil. Förlaget får den slutgiltiga versionen för e-

publicering av tryckeriet och laddar upp den åt dig. OBS! Glöm inte att lämna in publiceringsöverenskommelsen till 

oss. 

Sida 6. Granska och skicka in 

Kontrollera att all information är rätt. Om du vill ändra 

något kan du gå tillbaka via länken Ändra uppgifter.  

Tänk på att du kan spara en påbörjad registrering som ett 

utkast och färdigställa den senare. Sparade utkast hittar 

du under Mina utkast i vänstermarginalen på sidan Lägg 

till publikation/Ladda upp filer. Ett utkast behåller samma 

urn:nbn när det publiceras. Du loggas ut automatiskt ur DiVA efter en längre tids inaktivitet. 

 

När alla uppgifter finns med klickar du på Skicka in. Därmed kommer förlaget att få tillgång till din information men 

du kan du inte längre själv se eller ändra dina uppgifter. Kontakta forlag@kau.se om du behöver ändra något i 

efterhand.  

 

 

/bibliotek/publicera/e-publicering/overenskommelse-vid-publicering
mailto:forlag@kau.se

