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Strategigruppens uppdrag (2014-2015)

• DiVA-utvecklingen: I vilken riktning/vilka riktningar förväntas 
DiVA att utvecklas inom 5-10 år? Vilka eventuellt nya behov 
och förväntningar finns, exempelvis på förhållandet mellan 
anpassning av DiVA som plattform för open access-publicering 
och underlag för bibliometri?

• DiVA-konsortiet: Hur påverkas konsortiet av att nya typer av 
organisationer ansluter sig? Hur bör budgetmodellen för 
anslutnings- och driftkostnader se ut i framtiden?

- DiVA-avtalet 
• Frågor av mer strategisk karaktär som eventuellt uppkommer 

under gruppens mandattid kan hänvisas för behandling i 
gruppen.

- Samverkansmodellen
- Avgifter



DiVAs samverkansmodell (2014)



Strategigruppens möten 

• Stockholm, KTH, 2014-12-10
• Stockholm, Konstfack, 2015-01-28
• Norrköping, Linköping universitet, 2015-03-02 
• Stockholm, Naturvårdsverket, 2015-03-31 
• Stockholm, Stockholms universitet, 2015-05-25
• Norrköping, Linköping universitet, 2015-09-10
• Naturvårdsverket, 2015-10-05



Arbete 2015

• Stöd till förvaltningen 
- Arbetet med gemensamma poster
- Större frågor initierade från medlemmar

• DiVA-avtalet
- Tecknas mellan UUB och medlem/organisation
- Flera medlemmar har gamla avtal
- Skriva in samverkan/samarbete i ingressen till avtalet

• DiVAS framtid



DiVAs framtid (work in progress)

Vad är DiVA idag?
Genom Diva lagras, sprids och 
återanvänds kvalitetssäkrad 
metadata och fulltexter på ett 
effektivt sätt



DiVAs framtid - Interna faktorer (DiVA)

• Medlemmar kan ha olika behov/krav
• Kvalitet på metadata kommer vara fortsatt viktigt
• DiVA-samarbetet 



DiVAs framtid - Omgivande faktorer

• KB: SwePub > nationellt repositorium för lärosätenas 
vetenskapliga output

• Nationell utvärderingsmodell 
• OA-krav
• Forskningsdata



DiVAs framtid

Vad är DiVA imorgon? 
- Flexibelt – kunna hantera förändringar
- Stödjer – OA (fulltext)
- Stödjer – datauttag (bibliometri)
- Anpassar sig till omgivningens krav
- Drivs av medlemmars behov (samarbete)
- DiVA blir aldrig ”klart”



I samtliga scenarios blir det viktigt att kunna 
presentera ”idén om DiVA”
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