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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att utvärdera täckningen av studentuppsatser gentemot de målsättningar 

Umeå Universitet har för databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). I utvärderingen görs 

dels en bakgrundsstudie  av DiVA och Open Access samt en lokal studie av Umeå Universitets 

deltagande. Vid universitetet är det i dagsläget obligatoriskt för avhandlingar att publiceras, men 

något liknande krav finns inte på studentuppsatser. 

Jag gjorde även en undersökning över hur frågan om obligatorisk publicering, av material 

producerat vid lärosätet, hanterats vid andra lärosäten i Sverige, vilket visar att man vid många 

lärosäten valt att göra det obligatoriskt även för studentuppsatser att registreras. Bland orsakerna till 

detta nämns att det ökar spridningen, tillgängligheten och citering (eller användning) av arbetet, 

samt att det har ett pedagogiskt värde och ökar möjligheterna för kvalitetsgranskning.

Slutligen gjordes en undersökning av täckningen av studentuppsatser från institutioner vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten, där jag jämförde hur många uppsatser som skrevs totalt 2007 och 

hur många av dem som fanns registrerade i DiVA.

Slutsatser
Resultaten visar att täckningen i överlag är dålig, något som inte motsvarar målsättningen att sprida 

information om vad universitetet producerar, och fakulteten eller universitet bör överväga att 

genomföra en mer ingående utredning av möjligheterna att göra det obligatoriskt att 

studentuppsatser ska publiceras elektroniskt i DiVA.
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Kapitel 1: Inledning

E-publicering är en pågående diskussion och en fråga som är av stort intresse för universitet och 

högskolor. Det har gjorts undersökningar och lägesrapporter för hur lärosätena främst hanterar 

frågan om avhandlingar, som exempelvis den kartläggning som Sveriges Universitets- och 

Högskoleförbund (SUHF) gjorde 2008 där man tittade om de medverkande lärosätena hade några 

uttalade beslut kring publicering. Det verkar dock som att motsvarande utredningar som sätter 

studentarbeten i fokus saknas.

Umeå Universitet var tidigt ute med att göra information, som exempelvis avhandlingar, tillgängligt 

i ett öppet arkiv i och med deltagandet i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), och därför är det av 

intresse att utvärdera om och hur man arbetar med att göra studentuppsatser tillgängliga. I dagsläget 

är man på Umeå Universitet medvetna om att täckningen av studentuppsatser är bristande och jag 

kommer att i den här uppsatsen undersöka vidden av problemet och ställa det gentemot de 

eventuella målsättningar Umeå Universitet har.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att utvärdera täckningen av studentuppsatser i databasen DiVA på 

Umeå Universitet och om det lever upp till den målsättning som eventuellt finns. 

Följande frågeställningar har legat till grund för arbetet.

• Finns det en målsättning hos Umeå Universitet specifikt för studentuppsatser?

• Hur ställer sig denna målsättning mot nuvarande beteende?

• Hur pass stor täckning av studentuppsatser vid Umeå Universitet har DiVA?

• Hur arbetar institutionerna själva med publicering av studentuppsatser?

• Borde det göras annorlunda?

1.2 Utfallskriterier

För att kunna göra en bedömning av hur pass bra täckningen är så kommer resultatet vägas mot 

universitetets målsättning för publicering av studentuppsatser.
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1.3 Målgrupp

Resultaten av den här utvärderingen  kommer främst vara intressant för de som är ansvariga för 

driften av DiVA på Umeå Universitetet, som underlag för hur man kan gå vidare i arbetet med 

publicering av studentuppsatser. Det är även av intresse för de institutioner som omfattas, då det 

även för dem kan agera som underlag för att lyfta frågan om publicering av studentuppsatser.
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Kapitel 2: Metod

2.1 Att undersöka DiVAs bakgrund, historik och utveckling

Först så gjorde jag textstudier för att formulera en historik och bakgrund till DiVA i helhet, vilket 

behov man ville täcka upp. För att sätta DiVA i en kontext så gjorde jag även en studie av Open 

Access. Jag gjorde även en undersökning om hur det lokalt (för Umeå Universitet) går till att 

registrera sitt arbete i databasen. För att även kunna skapa en bakgrund till Umeå Universitets 

inblandning i projektet så genomförde jag en kvalitativ intervju med Mats Almkvist, avdelningschef 

för enheten Digitala Arkivet vid Umeå Universitetsbibliotek. I samma intervju ingick även att skapa 

en bild om det existerade några uttalade mål om i vilken mån studentuppsatser ska finnas i DiVA. 

En förteckning över de frågor som låg till grund för intervju kan hittas i bilaga 1. Jag valde att göra 

just en kvalitativ intervju för att det saknades dokument som beskrev historiken och det fanns inget 

annat sätt att ta reda på informationen.

Jag gjorde även en undersökning för att se hur andra lärosäten valt att hantera frågan om 

obligatorisk registrering av uppsatser. Till stöd för detta användes en kartläggning som Sveriges 

Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) gjorde år 2008. Jag begränsade mig att referera till de 

lärosäten där en bakgrund gavs till det beslut som tagits. Jag valde att göra denna undersökning för 

att få en bild av hur de motiverat sina val och om liknande åtgärder kan vara möjliga att genomföra 

vid Umeå Universitet.

2.2 Täckning

Uppsatsen omfattar institutioner på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå Universitet. Vilka 

institutioner som ingår listas nedan1. Vidare så omfattar uppsatsen bara studentuppsatser, d.v.s. C- 

och D-uppsatser, examinationsarbeten samt kandidat-, magister samt masteruppsatser. Jag valde 

Samhällsvetenskapliga fakulteten för att få en bred samling av olika utbildningar, då olika 

ämnesområden av tradition kan vara bättre än andra på att publicera (exempelvis inom 

naturvetenskap) arbeten. I och med denna fakultet fick jag med institutioner som kan klassas som 

mer tekniska (exempelvis Informatik) samt de som är mer humanistiska (exempelvis Sociologi).

1 SamFak – Institutioner och enheter, http://www.samfak.umu.se/om-fakulteten/organisation/institutioner-och-enheter/ 
[Kontrollerad 2009-11-25]
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• BUSV (Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning)

• Beteendevetenskapliga mätningar

• Ekonomisk historia

• Handelshögskolan

• Informatik

• Interaktiva medier och lärande (IML)

• Juridik

• Kostvetenskap

• Kulturgeografi

• Nationalekonomi

• Pedagogik

• Psykologi

• Socialt arbete

• Sociologi

• Statistik

• Statsvetenskap

För att kunna göra en jämförelse så samlades det in underlag från varje institution, hur många 

uppsatser som examinerats under 2007. Jag valde just 2007 för att undvika att uppsatser inte skulle 

ha hunnit registreras ännu. För att skaffa in listor med uppsatser så kontaktade jag 

studieadministratören för varje institution samt besökte deras hemsida.

När jag väl fått in listorna (i den mån det var möjligt) så gjorde jag sökningar på varje uppsats i 

Umeå Universitets portal för DiVA2. För att undgå att missa en uppsats så gjordes dels en sökning 

på uppsatsens titel såväl som på uppsatsens författare (om det var mer än en författare så gjordes en 

sökning på varje namn). För att räkna fram andelen registrerade uppsatser så delade jag sedan 

antalet uppsatser som återfanns med antalet uppsatser totalt (enligt de listor jag använt som 

underlag). I de fall där det inte gick att inhämta en lista över uppsatser gjordes bara en sökning i 

DiVA på den institutionen och det året.

2 http://umu.diva-portal.org/smash/search.jsf   [Kontrollerad 2009-11-30]
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2.3 Undersökning av institutioner

Senare gjordes ytterligare två kvalitativa intervjuer, denna gång intervjuade jag personer vid två 

olika institutioner (Sociologiska institutionen samt Handelshögskolan). Jag valde dessa två 

institutioner för att få en bild på båda sidor av spektrat, en med hög täckning samt en med låg. 

Dessa intervjuer genomfördes för att få en bild av hur institutionen i sig arbetar med 

studentuppsatser i DiVA, om de hade någon policy de arbetade efter. Jag ville även ta reda på om de 

hört någon feedback från studenter angående publicering samt hur institutionen skulle ställa sig till 

ett beslut om obligatorisk publicering av studentuppsatser. En förteckning över de frågor intervjun 

grundades på kan hittas i bilaga 1. 

För sociologiska institutionen intervjuades Rickard Danell som är universitetslektor. På 

Handelshögskolan intervjuades Inger Granberg som är studieadministratör. Personerna valdes efter 

information från Mats Almkvist om vilka personer som var ansvarig för publicering i DiVA vid 

varje institution.

Samtliga intervjuer genomfördes med en diktafon för att undvika att information skulle falla bort 

för att jag exempelvis inte hann med att anteckna fort nog. Dessa intervjuer transkriberades sedan 

på dator. 
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Kapitel 3: Bakgrund

Bakgrunden är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om vad Open Access är och några 

fördelar samt nackdelar med den trenden inom vetenskaplig publicering. Denna del är med för att 

ge en bakgrund till resonemanget kring DiVA, som i sig är en Open Access databas. Sedan följer en 

del som beskriver historiken kring DiVA och dess skapelse. Sist så följer en del som undersöker 

olika lärosätens inställning till publicering av främst studentuppsatser.

3.1 Open Access

Open Access (hädanefter förkortat OA) är vad man kallar fri tillgång till litterärt material, utan 

kostnad. På så sätt skapar man inga hinder vad gäller tillgången, utan materialet är fritt tillgängligt 

för användare att ta del av. Och detta är något som diskuteras i stor grad inom den vetenskapliga 

publiceringen. Det finns två primära sätt som detta kan åstadkommas. Antingen så kan ett arbete 

publiceras i ett arkiv online (ofta via det universitet där arbetet tagit plats) och på så sätt vara sök- 

och nåbart. Eller så kan arbetet publiceras i en OA-tidsskrift.3

Det är dock vissa viktiga skillnader mellan de två tillvägagångssätten. Om man publicerar i en 

vetenskaplig tidsskrift så innebär det att arbetet som publiceras genomgått peer-review (d.v.s. 

sakligt granskats av experter) vilket i sin tur leder till att man kan säkerställa kvalitén på arbetets 

innehåll. I öppna online-arkiv sker vanligtvis inte denna form av granskning, vilket gör att man inte 

till lika stor grad kan förlita sig på innehållet. Ett öppet arkiv har också sina fördelar, bland annat att 

kostnader kan hållas nere, det administrativa arbetet kan hållas nere (exempelvis i och med att 

författare själva kan lägga in deras verk i systemet) eller att man i ett öppet arkiv kan bifoga 

ytterligare material tillsammans med arbetet (exempelvis ljudfiler, presentationsfilmer, osv).

Författare kan också välja att publicera sitt arbete i en tidsskrift som inte använder sig av OA (en sk 

stängd tidsskrift) parallellt med att publicera i någon form av OA också. Här kan det dock 

förekomma förskjutningar i tid, till exempel så kan den stängda tidsskriften kräva (i sitt avtal för 

publicering) att de ska ha ensamrätt en viss tid innan arbetet kan publiceras öppet. Den tidsperioden 

kan variera, men några exempel är 6 eller 12 månader. Detta brukar kallas för ”embargo”.4 Det finns 

3 Powerpoint - slide 13, Inge-Bert Täljedal, 2009 www.ub.umu.se/infosok/E-
publicering/UmU_UB_17_mars_2009_Taljedal.ppt [Kontrollerad 2009-12-07]

4 Wikipedia, Embargo (academic publishing) http://en.wikipedia.org/wiki/Embargo_(academic_publishing) 
[Kontrollerad 2009-12-07]
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även andra regleringar som vissa tidsskrifter gör, till exempel att de kan tillåta att en ”preprint” (en 

version av arbetet före peer-review eller publicering) publiceras i ett öppet arkiv medan en 

”postprint” inte får publiceras.

Det finns också ytterligare en aspekt till den här typen av publicering och det är vad villkoren för 

forskningsanslaget säger. Till exempel så kan det ställas krav på att arbetet måste publiceras, via 

något av tillvägagångssätten som nämnts tidigare, återigen inom en viss tidsperiod. Så om man vill 

publicera i en stängd tidsskrift bör man använda sig av en där båda sidornas krav kan uppfyllas. Det 

ställs också krav i direktiv från exempelvis EU-kommissionen på hur lång en embargo-period får 

vara.5 Man menar också att eftersom mycket forskning är finansierad av skattemedel så bör även 

resultaten vara tillgängliga för allmänheten, eftersom det är dem som i grunden har betalat för 

forskningen. 

Det finns uppenbara fördelar med ett sådant publiceringssystem. En av dem är så klart till exempel 

att allt material blir tillgängligt för forskarvärlden, vilket gör att fler forskare kan ta del av arbeten 

de kan behöva för att driva sin egen forskning vidare. Tanken inom OA är att materialet ska 

publiceras med en relativt tillåtande licens, vilket tillåter användare att exempelvis fritt ladda hem, 

kopiera, skriva ut, indexera eller dela med sig av arbetet. Det får betydelsefulla effekter för 

exempelvis forskarbibliotek, då man kan låta sina studenter ta del av de publicerade arbeten till 

väldigt låga kostnader vilket gör att resurser som vanligtvis lagts på inköp av abonnemang eller 

liknande för tidsskrifter kan användas för andra delar av biblioteket. Det behöver i sin tur dock inte 

betyda att en upphovsman till ett arbete måste ge upp sin upphovsrätt helt och hållet, man kan 

exempelvis fortsätta ha kvar kontroll över arbetets integritet.

Dock så finns det vissa problem som måste lösas för att användningen av OA ska utökas. Ett av de 

största problemen verkar ligga i finansiering för de vetenskapliga journalerna, exempelvis för att 

täcka kostnader för redaktionellt arbete eller peer-review. Men samtidigt verkar det finnas olika 

förslag för att kunna lösa det. Peter Suber ger några exempel på hur det kan fungera; vissa 

tidsskrifter tar bland annat ut en avgift för publicering (som kan betalas ibland av författaren själv 

eller institutionen där författaren är aktiv) medan andra försöker täcka kostnaderna via 

annonsintäkter.6 Täljedal nämner i sin presentation av OA också två viktiga saker som hämmar 

5 Press Release, EU-kommissionen, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/548 
[Kontrollerad 2009-12-07]

6 Open Access Overview, Peter Suber, http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm [Kontrollerad 2009-12-07]
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utvecklingen av OA, varav den ena berör kostnaderna7 och det är att vissa förlag inte vill gå över till 

OA för att de inte vill tappa intäkter från prenumerationer.

Den andra aspekten, som nästan är viktigare, är att många författare och upphovsmän inte känner 

till vad OA är, hur det fungerar eller hur de ska gå tillväga med exempelvis parallellpublicering. 

Och det är nog här som direkta krav, som det från EU-kommissionen eller liknande (bidragsgivare, 

institutioner, osv), har stor påverkan. Om man ställer krav på att arbeten faktiskt ska publiceras i 

någon form av OA, arkiv eller tidsskrift, så gör man nog mycket för att hjälpa det på traven. När 

inte kunskapen om OA finns för tillfället så kan sådana påtryckningar från högre nivå helt enkelt 

tvinga upphovsmän att förstå och lära sig systemet, med den förhoppningen att i slutändan så ser de 

också möjligheterna och fördelarna med tillvägagångssättet.

Suber skriver också att även om OA än så länge arbetat för att komma över barriärer som åtkomst 

och kostnad så bör det inte sluta där. Andra barriärer som nämns är exempelvis ”language barriers”, 

att det mesta som publiceras är på engelska, eller ”connectivity barriers”, att det finns delar i 

världen där tillgången till Internet inte är så utbredd vilket gör att många som skulle ha nytta av att 

ta del av innehållet inte har den möjligheten.

3.2 Historik kring DiVA

Mellan åren 1998 och 1999 genomförde man en utredning på Uppsala Universitet med namnet 

Utredning om universitetets vetenskapliga publicering på www. Man gjorde en bedömning att det 

var viktigt för universitetet att hålla sig a jour med pågående förändringar inom publicering och 

valde att genomföra en utredning. Detta för att kunna formulera ramverk och regler för hur 

universitetet skulle arbeta med publicering på Internet och hur man kunde göra det enklare för 

forskare att anpassa sig och ta användning av de nya möjligheterna.8

I utredningen presenterade man ett antal förslag varav ett var att man skulle inrätta en ny enhet för 

digital publicering9 och även att den borde knytas till universitetsbiblioteket där man ansåg att den 

bäst lämpade kompetensen fanns10. Enheten skulle ha i uppgift att katalogisera, tillhandahålla och 

7 Powerpoint – slide 25, Inge-Bert Täljedal, www.ub.umu.se/infosok/E-
publicering/UmU_UB_17_mars_2009_Taljedal.ppt [Kontrollerad 2009-12-07]

8    Utredning om universitetets vetenskapliga publicering på www, s. 7, http://www.ub.uu.se/diverse/publ.pdf 
[Kontrollerad 2009-11-13]
9 Ibid, s. 26
10 Ibid, s. 27
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långsiktigt bevara vissa specifika delar av universitetets digitala material11. Samtidigt så skulle 

enheten också bevaka utvecklingen inom området av digital publicering.

Som ett direkt resultat av utredningen så skapades Enheten för digital publicering (hädanefter 

förkortat EPC) och man började att under år 2000 arbeta fram ett arbetsflöde och nödvändiga 

tekniska lösningar för elektronisk spikning (offentliggörande av avhandling) och publicering av 

ramberättelse till avhandlingar. Man kallade detta projekt för DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet). Man insåg tidigt att det även fanns ett intresse för att publicera fler typer av publikationer, 

däribland examensarbeten och valde därför att ta fram en så bred lösning som möjligt så att om 

nödvändigt så skulle systemet enkelt kunna uppdateras alternativt byggas ut i framtiden. Man tittade 

på de lösningar som redan existerade för ett liknande publiceringssystem men fann att de inte 

uppnådde de mål man satt upp för projektet och valde således att utveckla ett nytt system. Det nya 

systemet, DiVA publiceringssystem, sattes i drift januari 2003.12 

I och med att ett av målen för projektet var att hitta lösningar för långsiktigt bevarande så gjorde 

man tidigt ett antal strategiska val; att använda sig av beständiga länkar, satsa på ett beständigt 

format samt skapa förutsättningar för flerfaldig lagring på olika geografiska platser. Varje dokument 

som publiceras med hjälp av DiVA-systemet får en unik identifikator och med hjälp av den skapar 

man ett s.k. URN:NBN (Uniform Resource Name : National Bibliographic Number) för varje 

dokument. I samarbete med Kungliga biblioteket (KB) så utvecklade man sedan en URN:NBN 

”resolution service” som hjälper till att lokalisera vart varje dokument är lagrat. Detta gör det 

möjligt att även om ett lokalt arkiv läggs ner så kan man bli hänvisad till ett arkivexemplar hos KB. 

Utöver detta skapades också ett speciellt enskilt arkiv som är skilt från publiceringssystemet.13

Projektet väckte även intresse hos andra högskole- och universitetsbibliotek och år 2002 bildade 

man en samarbetsgrupp tillsammans med representanter från Stockholms universitetsbibliotek, 

Umeå universitetsbibliotek, Örebro universitetsbibliotek samt Södertörns högskolebibliotek14. I 

dagsläget är 24 olika lärosäten inblandade, varav vissa även utanför Sverige15.  Genom detta 

samarbete har man skapat ett gemensamt gränssnitt för att ta del av de publicerade dokumenten, 

kallat DiVA portal. Genom portalen kan man göra sökningar (enkla såväl som avancerade) på det 

11 Ibid.
12 Eva Müller, ”DiVA – Digitala vetenskapliga arkivet: Ett projekt, ett publiceringssystem, ett arkiv eller en portal?”, 

Tidsskrift för dokumentation, vol 58, nr 3, (2003), s. 64
13 Ibid, s. 69.
14 Ibid, s. 65
15 Om DiVA portal, http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf [Kontrollerad 2009-11-15]
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material som ligger tillgängligt. Man kan välja mellan att söka i arkivet i sin helhet eller så kan man 

söka enbart på material från ett visst lärosäte, det vill säga att varje lärosäte får sin egen portal. 

Det är författaren själv som bidrar med materialet till arkivet. Man använder en redan färdig 

formatmall för att mata in information om det arbete man ämnar publicera. I mallen ingår såväl 

uppgifter om exempelvis vilket universitet arbetet är gjort vid som nyckelord för arbetet, även kallat 

metadata (information om information). Tack vare detta så kan man använda sig av denna metadata 

för att automatiskt generera data till andra format (som exempelvis MARC, en standard för 

bibliografiska data som används av högskole- och universitetsbibliotek)16. För att en studentuppsats 

ska bli synlig i DiVA så måste den godkännas av en examinator vid institutionen som kontrollerar 

att uppsatsen i sig är godkänd.

Det finns även ett avtal mellan DiVA-projektet (men även andra) och Kungliga Biblioteket där man 

förbundit sig att skicka både dokumentet och metadata till KB i utbyte mot att informationen förs 

över till den nationella samkatalogen LIBRIS17 så att uppsatserna kan återfinnas i Uppsök. Det 

samarbetet leder även till att uppsatser kan återfinnas på uppsatser.se. Utöver det finns även ett avtal 

mellan DiVA och Urkund18, som är ett företag som arbetar för att upptäcka plagiering.

3.3 Olika lärosätens inställning till publicering

I överlag så verkar de flesta lärosäten lämna det frivilligt om uppsatser ska registreras eller inte, 

med det menas att det är upp till studenterna själva om de vill göra det. Dock så finns det ett flertal 

lärosäten där man gjort det obligatoriskt. Nedan följer några exempel där information om 

bakgrunden till besluten fanns tillgängliga. Utöver de så finns det fler exempel där ett beslut om 

obligatorisk registrering av uppsatser finns, som exempelvis högskolan i Skövde19 och Luleå 

Tekniska Universitet20. Det verkar finnas en koppling mellan de fördelar man förknippar med Open 

Access och de anledningar vissa grundat sina beslut på, exempelvis för att öka tillgängligheten.

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) gjorde 2008 en kartläggning av högskolors 

16 Müller, ”DiVA – Digitala vetenskapliga arkivet”, s. 67
17 Kungliga Biblioteket, ”Digitala leveranser – Insamling”, http://www.kb.se/om/projekt/avslutade-projekt/digitala-

leveranser/insamling/ [Kontrollerad 2009-11-17]
18 Källmaterial Urkund, http://www.urkund.se/SE/kallmaterial.asp [Kontrollerad 2009-12-04]
19 Obligatorisk elektronisk publicering av examensarbeten, 

http://www.his.se/Documents/biblioteket/DiVA/rektorsbeslutpublicering.pdf [Kontrollerad 2009-12-11]
20 Elektronisk publicering av avhandlingar, uppsatser och examensarbeten, http://epubl.ltu.se/Dnr1324_04.pdf 

[Kontrollerad 2009-12-11]
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och universitets elektroniska publicering21. Kartläggningen gjordes i enkätform där man bland annat 

frågade de medverkande om det fanns utarbetade riktlinjer eller beslut angående publicering på 

respektive lärosäte och man fann att vid 27 (av de totalt 42 som enkäten skickades till) så fanns det 

något lokalt beslut om detta22. Dock så frågades det inte specifikt efter beslut kring 

studentuppsatser.

3.3.1 Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Vid SLU så ska alla självständiga arbeten (examensarbeten) registreras i deras publiceringssystem 

Epsilon, detta efter ett rektorsbeslut angående riktlinjer för självständiga arbeten som antogs 2008. I 

beslutet framgår det att ”Studenten måste godta publicering inom ramen för SLU:s system för 

elektronisk publicering (Epsilon); detta kan klargöras i kursplanen och behöver inte regleras 

individuellt.”.23

I en senare revidering från 2009 så gjordes en del förändringar i riktlinjerna till svar åt den kritik 

man fått in, bland annat hade kritik framförts om den juridiska legitimiteten att göra publiceringen 

obligatoriskt samt att publicering medförde komplikationer för att ansöka om patent. SLU svarade 

med att de anser att arbeten är allmänna handlingar, att studenter och SLU måste kunna stå för det 

arbete som utförts på universitet samt att det finns både pedagogiska och kvalitetsmässiga skäl som 

talar för publicering. För att underlätta fall med patent så ökade man embargo-tiden från 6 månader 

till maximalt 12 månader, men målsättningen att arbetet ska publiceras i samband med att arbetet är 

färdigt står kvar. Man poängterar även att avtalet angående publicering i Epsilon inte betyder att 

man förverkat sin rätt till arbetet, att publiceringen inte utesluter fortsatt användning. I underlaget 

hänvisar man till att Högskoleverket i framtiden kommer titta på utbildningars resultat och att man 

då kommer att titta på de självständiga arbetena.24

3.3.2 Lunds Universitet

Vid Lunds Universitets samhällsvetenskapliga fakultet så ska alla examensarbeten för kandidat-, 

magister- och masterexamen publiceras elektroniskt. Detta beslut grundar man på flera orsaker. 

21 Kartläggning av högskolans elektroniska publicering och rekommendationer för nationell samverkan, sid. 4, 
http://www.suhf.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=51bfc2f3-8841-4d55-b08e-
e54dfc8e8014&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=E-publicering%20jan-08.pdf [Kontrollerad 2009-
12-11]

22 Ibid, sid. 15
23 Gemensamma riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU, sid. 5, http://www-

phd.slu.se/planeringsavdelningen/Sjalvstandiga%20arbeten%20rev.pdf [Kontrollerad 2009-12-11]
24 Revidering av riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU inför läsåret 

2009/2010, http://epsilon.slu.se/dok/Sjalvstandiga_arbeten_rev_riktlinjer_REB_090615.doc [Kontrollerad 2009-12-
11]

13

http://epsilon.slu.se/dok/Sjalvstandiga_arbeten_rev_riktlinjer_REB_090615.doc
http://www-phd.slu.se/planeringsavdelningen/Sjalvstandiga%20arbeten%20rev.pdf
http://www-phd.slu.se/planeringsavdelningen/Sjalvstandiga%20arbeten%20rev.pdf
http://www.suhf.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=51bfc2f3-8841-4d55-b08e-e54dfc8e8014&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=E-publicering%20jan-08.pdf
http://www.suhf.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=51bfc2f3-8841-4d55-b08e-e54dfc8e8014&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=E-publicering%20jan-08.pdf


Man är ute efter ett ökat synliggörande av det producerade materialet och menar att det är av 

intresse för exempelvis blivande studenter, alumn-studenter (tidigare studenter) eller den breda 

allmänheten. Vidare menar man också att det är av pedagogiskt värde för studenter som håller på att 

skriva uppsats och deras handledare. Även här gör man en hänvisning till att det vid nationella och 

internationella kvalitetssäkringar kommer göras en granskning av studenternas självständiga arbeten 

och menar att man då måste kunna ta fram listor och fulltexter utifrån specifika sökbegrepp. Man 

hänvisar även till att fakulteten använder sig av Urkund för att upptäcka plagiat och då är det 

nödvändigt att uppsatser finns tillgängliga elektroniskt. Det finns dock möjlighet att få undantag 

eller uppskov om man har speciella skäl, såsom sekretess.25

På universitetet i övrigt så finns det rektorsbeslut på att det för alla vetenskapliga arbeten ska 

publiceras bibliografiska data, dock inget krav på fulltexter26.

3.3.3 Högskolan i Kalmar

Vid högskolan i Kalmar så finns det beslut på att flera typer av publiceringar ska registreras i DiVA, 

som de använder. Där ingår både doktorsavhandlingar såväl som examensarbeten. Specifikt för 

examensarbeten så säger beslutet att arbeten för yrkesexamen såväl som kandidat-, magister- och 

masterexamen ska registreras, såvida det inte finns upphovsrättsliga förhinder. 

Bland fördelarna med detta tillvägagångssätt listar man:

• Marknadsföringsaspekten för högskolan i sig, möjligheten att få en samlad bild av all 

vetenskaplig publicering.

• Snabb och bred spridning av materialet med ökade chanser för citering. 

• långsiktigt både beträffande långbevaring samt leverans av pliktexemplar till Kungliga 

Biblioteket. 

• Ökat kunskapsutbyte mellan forskare. 

• Publikationerna görs sökbara i större e-publiceringsarkiv och sökmotorer samt så förenklar 

det arkivering, hantering och tillgänglighet. 

För just studentarbeten listar man även kvalitetssäkring samt minskad risk för plagiering (i och med 

25 Elektronisk publicering av studentuppsatser, sid. 1, 
http://www.sam.lu.se/upload/LUPDF/Samhallsvetenskap//regelverk/Riktlinjer_uppsatspublicering.pdf [Kontrollerad 
2009-12-11]

26 Registrering av vetenskapliga publikationer, 
http://www.lub.lu.se/fileadmin/user_upload/pdf/rektorsbeslut_obl_reg_sign.pdf [Kontrollerad 2009-12-11]
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samkörning med Urkund) som egna fördelar. Man använder sig av ramavtal som ger högskolan 

rätten att publicera arbetet.27

3.3.4 Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Enligt uppgifter från Karin Jäppinen, som är bibliotekarie vid GIH, taget från epublicering.se så har 

de sedan 2005 gjort alla C- och D-uppsatser tillgängliga via deras hemsida.28 Det bekräftas av att det 

på högskolans hemsida även där framgår att C- och D-uppsatser ska finnas tillgängliga i DiVA.29

Enligt Jäppinen så hade de haft stor efterfrågan på uppsatserna så för dem var fulltext en naturlig 

fortsättning. Det beskrivs även som uppskattat av studenterna, då de kan använda sig av den 

beständiga länken från DiVA när de skickar till exempelvis uppdragsgivare eller skolor. Andra 

fördelar är också att uppsatserna blir tillgängliga i Uppsök och på uppsatser.se samt att det förenklar 

arbetet att förhindra plagiering.

3.3.5 Växjö Universitet

Vid Växjö Universitet har man sedan 2005 ett rektorsbeslut, som trädde i kraft i januari 2006, att 

alla självständiga arbeten utförda av studenter ska registreras i DiVA30. 

Till grund för detta beslut ligger en utredning som gjordes 2004 där man dels definierade begreppet 

elektronisk publicering samt utredde hur olika aspekter av en sådan implementation skulle kunna 

lösas. Man gjorde även jämförelser med hur andra lärosäten valt att gå tillväga. Bland fördelarna 

med elektronisk publicering listade man först fyra allmänna fördelar; billig teknik, eliminering av 

mellanhänder, bättre tillgänglighet samt snabb publiceringsprocess. Utöver det listade man även 

fördelar med att använda sig av en databas kontra HTML-kodade forskarsidor; tillgängligheten 

ökar, sökbarheten ökar, varaktigheten ökar samt att synligheten ökar.31

27 Riktlinjer för elektronisk publicering vid Högskolan i Kalmar, 
http://www.hik.se/dokument/Dokumentarkiv/forskning/elektronisk%20publicering,%20riktlinjer.pdf [Kontrollerad 
2009-12-11]

28 Studentuppsatser på GIH, http://www.epublicering.se/node/73#comment-33 [Kontrollerad 2009-12-11]
29 Registrera i DiVA – student, http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=2009 [Kontrollerad 2009-12-11]
30 Anvisningar rörande obligatorisk registrering/publicering, 

http://www.vxu.se/intranet/rektorsbeslut_riktlinjer/050823_elektronisk_publicering_bilaga.pdf [Kontrollerad 2009-
12-11]

31 Rapport angående elektronisk publicering vid Växjö universitet, http://www.vxu.se/bib/eprints/rapport.pdf 
[Kontrollerad 2009-12-11]
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Kapitel 4: Resultat

4.1 Lokalt perspektiv: Umeå Universitet

Enligt ett rektorsbeslut som togs 2003 så skall alla doktorsavhandlingar publiceras i fulltext i DiVA 

såvida det inte finns upphovsrättsliga förhinder32. Det togs även ytterligare ett beslut 2006 om att 

alla institutioner ska rapportera sin forskning33,

I en intervju med Mats Almkvist berättar han att innan universitetet gick med i DiVA-projektet så 

hade man genomfört ett eget testprojekt inom e-publicering i slutet av 90-talet. 

Universitetsbiblioteket tilldelades en summa pengar för att genomföra detta. Efter projektet var det 

dock svårt att få något gensvar från universitet om det var intressant med en fortsättning, de fick 

varken ett ja eller ett nej, så man valde att lägga ner projektet. Senare under 2002 så deltog man i ett 

möte vid Uppsala Universitet där det hölls en presentation om framtagningen av DiVA-systemet. 

Tanken då var, berättar Almkvist, att de skulle sälja tjänsten till de universitet som var intresserade 

och då driva den själv. Istället propsade man på att ett universitet istället kunde köpa in sig och att 

Uppsala fortsatte ansvara för den huvudsakliga driften och utvecklingen av systemet. Umeå 

Universitet tillsammans med bland annat Stockholms Universitet var bland de första att gå med i 

projektet.

Målsättningen med att gå med i DiVA var att få en plattform för att sprida information om vad 

forskare och studenter på universitet publicerade. Almkvist beskriver det som universitetets tredje 

uppgift att sprida information till allmänheten vad universitet sysslar med. Så i första hand fick man 

en möjlighet att synliggöra och tillgängliggöra den forskning som bedrevs.

Det fördes en diskussion vid uppstarten om man kunde ålägga forskare att e-publicera, en 

diskussion där flera jurister var inblandade. Man fick dock tvetydiga svar, en jurist i Lund ansåg att 

det inte var möjligt medan en i Uppsala sa motsatsen. Rektorn vid Umeå Universitet, som vid den 

tidpunkten var Inge-Bert Täljedal, ansåg att eftersom det var upp till universitetet att bestämma 

examinationsformen så kunde man bestämma att en del av avhandlingsarbetet var att publicera 

resultatet. Detta ledde till det första rektorsbeslutet från 2003.

32 Umeå Universitet, ”Elektronisk publicering av doktorsavhandlingar”, http://www.ub.umu.se/infosok/E-
publicering/Beslut-e-publicering.pdf [Kontrollerad 2009-11-17]

33 Umeå Universitetsbibliotek, ”Varför e-publicera?”, http://www.ub.umu.se/infosok/E-publicering/bakgrund.htm 
[Kontrollerad 2009-12-09]
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I rektorsbeslutet framgick också att det var universitetsbiblioteket som skulle ansvara för driften och 

underhållningen av systemet. Almkvist berättar att i det ingick även att i möjligaste mån även 

kontrollera innehåll och metadata. I det andra rektorsbeslutet från 2006 så stod det även att det 

skulle finnas en ansvarig person vid varje institutionen, som universitetsbiblioteket kunde vända sig 

till om det exempelvis saknades information. Enligt Almkvist så är det dock olika hur institutioner 

har valt att hantera det. Exempelvis så kan det på en institution vara en person som sköter allt 

medan på andra så är det forskarna själva som lägger in information om publiceringar. 

Rektorsbeslutet specificerade bara att det skulle finnas en kontaktperson, men gav inga riktlinjer för 

hur arbetet skulle utföras. Något liknande beslut för studentuppsatser finns inte i dagsläget. 

Almkvist berättar att universitetsbiblioteket i viss mån kan kontrollera inmatad information om 

avhandlingar, i och med att de även får in ett tryckt exemplar av den. Men för studentuppsatser så 

har de inte tillgång till nödvändig information för att kunna avgöra om den är godkänd eller inte så 

därför är det upp till examinatorerna vid varje institution att godkänna publiceringen.

Universitetsbiblioteket hade varit ute och informerat institutionerna om möjligheten att publicera 

även innan besluten togs och man fortsatte det arbetet även efter.  Almkvist berättar att innan 

beslutet om obligatorisk publicering togs så fick de in cirka 25% av alla avhandlingar.  Anledningen 

till att en så liten del valde att publicera när det var på frivillig basis berodde inte, enligt Almkvist, 

på en ovilja att publicera, utan snarare att forskaren inte hade tid, kände sig redan stressad över 

arbetet med avhandlingen eller inte såg någon personlig motivation till att göra det. Responsen när 

beslutet väl kommit var i överlag positivt. Det fanns enstaka fall där forskare kunde säga att de 

eventuellt hade tänkt publicera avhandlingen kommersiellt, något som Almkvist avfärdar som 

argument. Om man gjort arbetet vid universitetet så ska det publiceras. Ska det publiceras 

kommersiellt, så behöver man inte göra det.

Man var även ute och informerade om möjligheterna för studenter att registrera sina uppsatser, men 

Almkvist beskriver det som att många institutioner har haft en lång startsträcka. Även om de sedan 

flera år tillbaka sagt att de ska börja få mer uppsatser registrerade så finns det fall där ännu 

ingenting konkret har hänt. Det har också funnits fall där vissa institutioner väljer att lägga ut allt 

medan andra väljer att göra ett urval, något som enligt Almkvist grundas i en oro att man riskerar att 

göra offentligt vad man väljer att godkänna. Almkvist anser att den oron är en onödig fara och gör 

en jämförelse med Uppsök (Kungliga Bibliotekets databas över uppsatser) där det finns cirka 15000 

uppsatser registrerade, att några uppsatser håller sämre kvalité än andra är naturligt. Almkvist 
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påpekar dock att utan stöd av rektorsbeslut så kan man inte från universitetsbibliotekets sida göra 

mer än att informera om möjligheten att publicera existerar. Vidare berättar Almkvist att stödet även 

kan komma från annat håll och ger ett exempel där Högskoleverket i en utlåtelse om en utbildning 

kommenterat om tillgängligheten av studentuppsatser.

De flesta problem som uppkommit i och med systemet är av teknisk natur. Exempelvis, berättar 

Almkvist, så finns det inga krav på vilka fält som är obligatoriska vid ifyllningen av information. 

Vanligt förekommande är att man inte känt till vilka sidor i en tidsskrift ens artikel kommer få och 

det är ofta som sådan information inte kompletteras i efterhand. Samtidigt är det dock svårt att ha 

obligatoriska fält då exempelvis inte alla tidningar använder sig av sidnumrering eller 

artikelnummer på webben. Man har även haft problem med dubbletter i och med övergången från 

DiVA1 till DiVA2, som gjordes i februari 2009, sammanläggningsavhandlingar behandlades 

exempelvis olika i de två versionerna. Andra problem som förekommit är av upphovsrättslig natur, 

där en forskare eller student använt sig av exempelvis bilder och då bara fått tillstånd att använda 

dem i den tryckta versionen. Det är dock något som förbättrats, menar Almkvist, i och med en högre 

medvetenhet om hur det fungerar.

Kungliga Biblioteket har startat en portal som kallas Swepub, som är en samlingsportal för 

forskningspublikationer. Den hämtar metadata från lärosätenas publiceringssystem (dvs inte bara 

från de som använder DiVA utan även de med andra liknande system), medan fulltextdokumenten 

fortfarande bara finns i respektive lärosätes databas. Det är ett nystartat projekt. Almkvist berättar 

att i och med att det i Swepub finns krav på obligatoriska fält så har man fått en bättre överblick på 

vilka poster i DiVA som saknar information och att man då fått en bättre möjlighet att rätta till dem. 

Almkvist poängterar dock att Swepub är en påbyggnad och inte på något sätt en ersättning för det 

redan existerande systemet. 

Det framtida arbetet med DiVA sköts rent tekniskt av Uppsala Universitet. Det finns en lista över 

önskade förbättringar eller förändringar och tillsammans med de inblandade lärosätena görs 

prioriteringar om vad som ska utvecklas och i vilken ordning. 
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4.2 Sammanställning: Täckning

Tabell: Resultat för undersökning om täckning av studentuppsatser vid Umeå Universitet

Institution Antal uppsatser34 

2007

I DiVA Andel35

BUSV - 0 0,0%
Beteendevetenskapliga 

mätningar

- 0 0,0%

Ekonomisk historia 2 1 50,0%
Handelshögskolan 185 185 100,0%
Informatik 14 14 100,0%
Juridik 56 0 0,0%
Kostvetenskap 27 0 0,0%
Kulturgeografi - 0 0,0%
Nationalekonomi 26 0 0,0%
Pedagogik 72 1 1,4%
Psykologi 46 0 0,0%
Socialt arbete - 0 0,0%
Sociologi 66 4 6,1%
Statistik 6 0 0,0%
Statsvetenskap 51 0 0,0%

– = uppgift saknas

4.3 Undersökning av institutioner 

4.3.1 Undersökning: Sociologiska institutionen
På Sociologiska institutionen har man för närvarande ingen uttalad policy vad gäller 

studentuppsatser, men Danell berättar att man försöker uppmuntra studenterna till att registrera sina 

arbeten. Danell förklarar att man i alla fall på Biblioteks- och Informationsvetenskap försöker vara 

ute och informera studenterna aktivt om den möjlighet som finns, oftast i samband med att 

uppsatsskrivandet avslutas. Vid de tillfällena brukar en representant från universitetsbiblioteket 

närvara och förklara hur det går till. Dock så poängterar Danell att han inte känner till hur de gör på 

de andra programmen på institutionen. 

34 Med uppsatser avses C- och D-uppsatser, examinationsarbeten samt kandidat-, magister- och masteruppsatser.
35 Avrundat till 1 decimal

19



När studenterna blir informerade om DiVA brukar de flesta vara entusiastiska över möjligheten att 

publicera men ofta blir det aldrig av, något som Danell tror beror på att många vill få lite distans till 

sin uppsats när de väl är färdiga. En annan anledning kan vara att studenten avslutat utbildningen 

när det väl blir aktuellt att publicera uppsatsen. Danell berättar dock att det är många förfrågningar 

efter uppsatser, dels från andra studenter på andra institutioner men också från bibliotekarier. När en 

uppsats väl blir publicerad beror det på att det har kommit förfrågningar på den. 

På frågan om hur institutionen skulle ställa sig till ett rektorsbeslut som gjorde det obligatoriskt att 

publicera studentuppsatser så ställer sig Danell positiv, men är inte säker på om det är möjligt att ta 

ett sådant beslut med tanke på att enligt en jurist institutionen kontaktat så är det studenten själv 

som måste registrera arbetet då den innehar upphovsrätten till det.

När en student har registrerat sin uppsats så går det ut ett mail till examinatorn som då måste gå in 

och godkänna uppsatsen för publicering, som bekräftar att uppsatsen är godkänd.

4.3.2 Undersökning: Handelshögskolan

På Handelshögskolan har man sedan 2007 en policy att alla kandidat- och magisteruppsatser ska 

registreras i DiVA. Granlund berättar att om man inte fullföljer det så kommer inget betyg 

rapporteras in förrän det är gjort, vilket i förlängningen leder till att man inte kan ta ut examen om 

man inte har registrerat sin uppsats. Anledningen till att man valde just denna policy beror enligt 

Granlund på att man hade problem med svinn av arkivexemplar av uppsatserna, och istället satsade 

man på att använda DiVA som ett arkiv dit man kan hänvisa studenter som är intresserade av att läsa 

äldre uppsatser. Institutionen behåller dock fortfarande ett fysiskt exemplar, men som det inte går att 

få tillgång till. Granlund säger att om det finns föreliggande skäl till att uppsatsen inte får 

publiceras, som exempelvis sekretess, så kan man ansöka om dispens. Om det beviljas behöver man 

inte lägga ut uppsatsen i fulltext utan bara registrera metadata för uppsatsen.

När studenten skrivit klart uppsatsen så skall ett fysiskt exemplar lämnas in för sidoopponering, och 

när det är avklarat får man göra sina eventuella redigeringar och handledaren för uppsatsen skriver 

ett omdöme. Sedan lämnas det vidare till en betygskommitté som sedan meddelar administrationen 

vilket betyg uppsatsen kommer få. I det skedet, berättar Granlund, så tar administrationen kontakt 

med författaren och meddelar betyget samt ger instruktioner om att uppsatsen dels ska lämnas in i 
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fysisk form samt registreras i DiVA. Det kan dock enligt Granlund uppstå komplikationer då många 

studenter bara läser vilket betyg de fått och inte bryr sig om resten, något som leder till att det ofta 

behövs skickas ut påminnelser.

I överlag så tror inte Granlund att studenterna upplever kravet som ett hinder, utan de flesta ser det 

som naturligt och är stolta över sina uppsatser. Institutionen ställer sig positiv till tanken om att 

rektorsbeslut att göra det obligatoriskt, då det för dem inte skulle innebära någon egentlig skillnad.
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Kapitel 5: Slutsatser

Syftet med den här uppsatsen har varit att utvärdera om täckningen av studentuppsatser i DiVA 

täcker upp den målsättning som finns. Umeå Universitets målsättning med deltagandet i DiVA-

projektet är i huvudsak att göra information tillgänglig, att göra den kunskap som produceras av 

universitetet tillgänglig för andra att ta del av. Man har delvis lyckats med det i och med att det är 

obligatoriskt att publicera avhandlingar, eller åtminstone registrera metadata om avhandlingar. Men 

om man ställer målsättningen mot täckningen av studentuppsatser så har det inte alls nått upp till 

samma resultat.  Almkvist berättade att när det var frivilligt att publicera avhandlingar så fick de in 

ungefär 25% och det är enkelt att härleda att den dåliga täckningen av studentuppsatser kan bero på 

samma anledning, att studenten inte ser nyttan i att göra det just när den är färdig med arbetet eller 

att det skjuts upp och sen glöms bort.

Den här utvärderingen har visat att täckningen de facto är dålig, åtminstone på den 

samhällsvetenskapliga fakulteten, även om det finns institutioner på båda sidor av spektrumet. Vissa 

har lyckats väldigt bra, exempelvis institutionen för Informatik och Handelshögskolan, medan andra 

inte lyckats alls, exempelvis institutionen för Sociologi och Juridik. När man ser till de två 

institutioner som tittats närmare på så är det en klar policy som utgjort skillnaden. På 

Handelshögskolan har man valt en pragmatisk lösning, man ville lösa ett praktiskt problem. På 

Sociologi saknas det en policy, och man är relativt passiv i sitt arbete. Det är även intressant att 

Handelshögskolan valde att använda sig som ett arkiv då en institution vid Umeå Universitet måste 

ha kvar ett arkivexemplar av en uppsats i minst 10 år. En av grundtankarna vid utformningen av 

DiVA-databasen var just att det skulle vara möjligt för långbevaring av det som publicerades. 

Almkvist berättade om en oro från institutioner att publicera arbeten som kunde hålla lägre kvalité 

än andra, något han ansåg vara en ogrundad oro.  Att göra det obligatoriskt skulle innebära att 

studenters uppsatser skulle få större spridning, i och med samkörningen mellan DiVA och Uppsök 

och uppsatser.se. I och med en större spridning så kan det fungera som motivation för en student att 

lägga ner mer arbete på sin uppsats, om man på förhand vet att den enkelt kommer finnas tillgänglig 

för allmänheten att läsa. Större spridning ger också en större möjlighet att ens uppsats används som 

grund till någon annans arbete.

Det verkar dock finnas oklarheter om det är rimligt eller ens möjligt att kräva att sina studenter ska 
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publicera sina arbeten. Men i fallet med Handelshögskolan så har man visat att möjligheten finns 

för ett sådant krav. Om man jämför med hur man gick tillväga för att göra det obligatoriskt för 

avhandlingar så ser man att det borde vara möjligt med en liknande lösning även för 

studentuppsatser. Universitetet gör det till en del i kursplanen för den kurs där studenten skriver 

uppsatsen.

Om man ser till hur andra lärosäten resonerat när de valt att göra det obligatoriskt så finns det 

många gemensamma orsaker. En av de vanligaste anledningarna har varit att tillgängliggöra 

informationen till de som är intresserade, något som reflekteras i resonemanget kring Open Access. 

Man pratar även om att det pedagogiska värdet av att göra studentuppsatser tillgängliga, då det blir 

enklare för nuvarande studenter att söka information bland dem om de alla finns tillgängliga via ett 

sökgränssnitt. Även i fall där en handledare vill ge förslag på uppsatser som en student kan ha 

användning av inför sitt uppsatsskrivande så det är mycket enklare att söka i ett digitalt arkiv än att 

leta bland fysiska exemplar. 

Ett annat återkommande argument har handlat om kvalitetssäkring och att det är något som 

Högskoleverket kommer titta på i sina framtida utvärderingar av utbildningar. I och med att man 

kan samla allt på en och samma plats så underlättas det arbetet enormt. En annan fördel med att 

samla allt i ett sökbart elektroniskt arkiv är att det förenklar samkörning med Urkund, för att 

undvika plagiering.

Som det visas i fallet med SLU så är det inte alltid ett beslut om obligatorisk publicering tas emot 

positivt, exempelvis för att det anses hämma patent. Frågan om patent löste man på SLU genom att 

tillåta upp till 12 månaders embargo. Andra problem som dykt upp är om uppsatsen innehåller 

sekretessbelagda uppgifter, men då har man löst det genom att man kan ansöka om dispens från den 

obligatoriska publiceringen. Flera lärosäten verkar använda ett juridiskt ramavtal som studenten 

måste godkänna i samband med publicering, så man inte gör övertramp på studentens upphovsrätt 

och publicerar ett arbete utan tillåtelse.

Det verkar finnas komplikationer, men baserat på den information som framkommit under arbetet 

med den här uppsatsen så finns det möjligheter att överkomma dem. Fördelarna verkar både vara 

fler än nackdelarna, men också väga tyngre. 
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5.1 Rekommendation

Min rekommendation är att fakulteten eller universitetet bör göra en utförlig utredning om 

möjligheterna att göra det obligatoriskt att även studentuppsatser ska publiceras. För den 

utredningen kan man hämta in information från de lärosäten där man redan valt en sådan lösning. 

Universitetets bör i den undersökningen även undersöka vid vilka tillfällen det är viktigt att 

möjligheten till dispens finns och formulera riktlinjer därefter.
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Bilaga 1: Intervjufrågor

Följande frågor användes som grund till intervjun med Mats Almkvist.

• Hur kommer det sig att Umeå Universitet valde att delta i projektet?

• Vad är Umeå Universitets mål med DiVA?

• Har man ett uttalat mål om studentuppsatser?

• Hur jobbar universitetsbiblioteket med att förankra DiVA på Universitetet?

• Är ni ofta och föreläser om DiVA för studenter som håller på att skriva uppsats?

• Vad är responsen från studenter och doktorander om att registrera sina arbeten och har 

det förändrats sen starten?

• Vilka framtida planer finns för att utveckla DiVA?

• Vilka är de största problemen i arbetet med DiVA?  

Följande frågor användes som grund vid intervjuerna med Rickard Danell (Sociologi) och Inger 

Granberg (Handelshögskolan).

• Har institutionen någon uttalad policy angående studentuppsatser och om de ska registreras i 

DiVA eller inte?

• Om en policy finns, efterlevs den och varför ser policyn ut som den gör?

• Om det saknas en uttalad policy, finns det någon implicit policy som efterföljs?

• Släpps alla uppsatser som studenter lagt in igenom så att de väl blir publicerade? Om inte, 

varför?

• Informerar ni aktivt om den möjlighet att publicera som finns för studenter som håller på att 

skriva uppsats?

• Det finns i dagsläget rektorsbeslut om att avhandlingar ska publiceras, hur ställer sig 

institutionen till ett liknande beslut för studentuppsatser? 
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