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Logga in i DiVA

Gå till inloggningssidan>>  (https://kth.diva-portal.org/dream/login.jsf )
Logga in med KTH-användarnamn och lösenord för KTH-konto

Registrera metadata

Kontrollera så att följande obligatoriska fält finns ifyllda , även markerade med en röd 
stjärna i manualen. 

(1) Namn (Efternamn och förnamn)
(2) Organisation
(3) Huvudtitel / Språk
(4) Examen (Uppsatsnivå, Högskolepoäng och Utbildningsprogram)
(5) År
(6) Nationell ämneskategori
((7) Nyckelord / Språk))
((8) Abstract / Språk))

Välj Publicera >> 

https://kth.diva-portal.org/dream/login.jsf
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(1) Namn (Efternamn och förnamn)

(2) Organisation

(3) Huvudtitel / Språk

Se så att studentens Efternamn 
och förnamn är korrekt ifyllda. 
(Det går att välja fler än en 
författare genom att klicka på 
ikonen Ytterligare författare). 

Kolla Titel och specificera Språk. Om titeln 
finns på flera språk, finns Alternativ titel. 

Kontrollera även att organisationen är korrekt 
ifylld. Man kan klicka sig nedåt  i trädstrukturen 
eller fylla i namnet i sökrutan. 



(4) Examen (Uppsatsnivå, Högskolepoäng och Utbildningsprogram)

(5) År

(6) Nationell ämneskategori

Kontrollera uppgifter för Uppsatsnivå, 
Högskolepoäng och 
Utbildningsprogram i rullistan.  Det går 
även att välja till en Ytterligare 
examen. 

År  och Antal sidor ska vara 
korrekt ifyllda 

Nationell ämneskategori ska 
vara ifylld. Man kan klicka sig 
nedåt  i trädstrukturen eller fylla 
i namnet i sökrutan. 



(7) Nyckelord / Språk) och (8) Abstract / Språk bör ha fyllts i av studenten, komplettera gärna
annars om möjligt.

För att kontrollera filen som studenten lagt till, klicka på den röda texten där det står Fulltext. 
(Den går att byta ut om det skulle vara fel version)

När registreringen är klar, klicka 
på pilen för Fortsätt --> längst ner 
på sidan. 



Kontrollera uppgifter

Sista sidan är en översiktsbild över posten. Kontrollera att allt ser bra ut, annars klicka på << Ändra uppgifter

Nu är det klart och examensarbetet ligger sökbart i DiVA >> (http://kth.diva-portal.org/smash/search.jsf)

Lämna innehållet i rutan Tillgänglig från 
oförändrat. 

Välj till sist  Publicera--> 
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