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Manual avhandling DiVA
1. Kolla i avhandlingen vilka delarbeten som ingår (samtliga ska finnas redovisade i rätt
ordning). Gå via innehållsförteckningen om den finns elektroniskt, annars den tryckta
versionen.
2. Gå igenom varje delarbete (se manual artikel, konferens, manuskript alt. nyregistrering).
Ta bort/slå ihop ev. dubbletter.
3. Gå igenom själva avhandlingsposten. Komplettera/uppdatera fält och kolla att de är
korrekt ifyllda samt komplettera delarbeten. Följande fält är obligatoriska (även
markerade med en stjärna ( ) i manualen):

(1) efternamn
(1) förnamn
(1) användarnamn
(2) institution, avdelning eller program
(3) huvudtitel och ev. undertitel
(4) språk
(5) år
(6) ort/förlag
(7) ISBN
(8) nationell ämneskategori
(8) nyckelord
(9) abstract
(10) anmärkning
(11) granska-rutan ska vara ikryssad
(12) kontrollera delarbeten.
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(1) Kolla författarens för- och eftenamn
samt komplettera med hans/hennes
KTH-ID * 1

(2) Ändra till
rätt institution,
avdelning el.
program för
KTH-författare.
Ska motsvara
den affiliering
som står
angiven i
publikationen.
OBS! Använd
den nya
skolorganisation
en (ej Z!) . Kolla
exempelvis i
personalkatalog
en om osäker

(3) Kolla titel och ev.
undertitel

(4) Kolla språk

*1 Antingen via personalkatalogen el. mina sidor/sök student
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(5) Se så rätt år angivits

(6) Ska stå
Stockholm/KTH

(7) Se så rätt ISBN är
angett

(8) om inte nationell ämneskategori finns
angett, komplettera. OK att välja högt upp i
hierarki om svårt att kategorisera
Nyckelord, kolla så att det finns. Annars
kopiera de som står i avhandlingen
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(9) Abstract, se så att det
ser OK ut

Kika så handledare och opponent finns angivna
(10) Under anmärkning, skriv in QC samt
dagens datum

Klicka på fortsätt  x 2
Översiktssida
Sista sidan, kolla så att metadata ser korrekt ut samt att delarbeten är i korrekt ordning och att samtliga
finns inlagda. För att komplettera uppgifter, se manualens sista sid

(11) Klicka i rutan kontrollerad

Avsluta alltid med
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För att komplettera med delarbeten sök fram avhandlingen, klicka sedan på tillbaka-pilen (på
registreringformulärets förstasida)

(12) Sök fram relevant delarbete, bocka i och
klicka på Lägg till

(12) Ändra ordning via pilarna, radera via X

Fortsätt till sista sidan, klicka på
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