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E-spikning av avhandlingar

Bakgrund
E-spikning av avhandlingar innebär att spikblad och i förekommande fall avhandlingens kappa
spikas elektroniskt i det elektroniska arkiv som finns vid Göteborgs universitet, GUPEA. För
mer information om GUPEA och E-publicering vid GU, se http://ub.gu.se/publicera/. Espikning och e-publicering fungerar som ett komplement till den traditionella spikningen.
Rutinerna innebär att doktoranderna själva matar in information om och laddar upp sin
avhandling i GUPEA. Institutionerna och fakultetskanslierna genomför en granskning och
publicering sker på spikdagen.
Syftet med att publicera avhandlingar elektroniskt är att sprida information om den forskning
som bedrivs vid fakulteten och att redovisa verksamhetens omfattning. Det ger också
doktoranden en möjlighet att få god uppmärksamhet för det arbete som läggs fram, att öka
intresset för disputationsakten samt ger en möjlighet att enkelt redovisa avhandlingen vid
framtida meritvärdering.
Det faktum att många av fakultetens avhandlingar är s k sammanläggningsavhandlingar med
delarbeten som är eller kommer att bli publicerade i copyright-belagda tidskrifter, gör att epubliceringen begränsas till att omfatta den s k kappan samt spikbladet om inte författaren
avser och har rättighet att publicera även delarbetena. Av detta skäl fungerar den elektroniska
versionen än så länge som ett komplement till den tryckta avhandlingen. Detta innebär att de
filer som innehåller kappa och spikblad som publiceras i GUPEA ska vara exakt samma som
de som skickas till tryckeriet. I de fall avhandlingen är en monografi kan hela avhandlingen
publiceras om den inte ges ut av ett förlag med anspråk på copyrighträttigheterna.
Fakultetsnämnden beslutar
att samtliga avhandlingar e-spikas,
att fakulteten ansluter till de Anvisningar till doktoranden för e-spikning/e- publicering av
doktorsavhandlingar i GUPEA som idag gäller för Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga

och Utbildningsvetenskapliga fakulteten,
(http://www.ub.gu.se/publicera/epublicering/doktor/Doktorandanvisningarespikning080819.pdf)
att fakulteten tillsammans med doktorand och handledare/examinator tillser att e-spikning av
avhandlingen sker enligt nedanstående instruktioner:


I samband med ansökan om disputation meddelar fakulteten till UB doktorandens namn,
e-post, institution samt avhandlingstitel.



UB lägger upp ett konto i GUPEA och doktoranden får ett mail med inloggningsuppgifter
och anvisningar (svenska och engelska).



Doktoranden gör sin registrering och laddar upp pdf-filer.



Fakulteten (eller i några fall institutionen) granskar posten och godkänner (alternativt
skickar ärendet tillbaka till doktoranden för komplettering). Detta är ingen innehållslig
granskning utan avser att uppgifterna är korrekta, att pdf-filerna fungerar etc.



Fakulteten genomför e-publiceringen/e-spikningen på spikdagen och publikationen blir då
tillgänglig och disputationen kommer med på listorna över GU-disputationer.

För IT-universitetets fakultet
Magnus Bergquist
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