
Underlag för beslut om att tillsätta en ny strategisk grupp inom DiVA-
konsortiet 

Framtids- och strategigrupp för DiVA 
Syfte: Gruppens uppdrag är att diskutera övergripande frågor med ett mer långsiktigt perspektiv än 
de frågor som tas upp i användargruppens olika arbetsgrupper. Dessa tillsätts under en begränsad tid 
för ett visst syfte, t.ex. för att ta fram underlag för en specifik utvecklingsdel i DiVA. Som komplement 
till de diskussioner och frågor som tas upp i arbetsgrupperna, behövs en grupp för diskussioner med 
ett strategiskt och långsiktigt perspektiv på DiVA-utvecklingen. 

Frågor som bör tas upp i en framtids- och strategigrupp: 

1. 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? 
 

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

3. Frågor av mer strategisk karaktär som eventuellt uppkommer under gruppens mandattid kan 
hänvisas för behandling i gruppen. 

Gruppens sammansättning bör vara representativ för konsortiets medlemmar och bestå av 5 
deltagare (beslutades 2014-01-27 av systemägargruppen att bestå av 6 medlemmar):  

• 1 deltagare = förvaltningsledaren för DiVA (Enheten för digital publicering) 
• 2 deltagare som representerar de stora lärosätena (Linköping, Stockholm, Umeå, Uppsala); 

bör vara personer med hög kompetens i frågor som rör vetenskaplig publicering och 
utvärdering (bibliometri) med tidigare erfarenhet av arbete med vetenskaplig 
kommunikation vid ett större lärosäte 

• 1 deltagare som representerar medelstora-små lärosäten  
• 1 deltagare som representerar den nya typen av medlem som har en annan form av 

organisation (och eventuellt målgrupp) jämfört med universitet och högskolor – exempelvis 
Nationalmuseum eller Nordiska ministerrådet.  

Gruppens tidsperiod och mötesfrekvens: 

• Sammankallande i gruppen är förvaltningsledaren för DiVA 
• Gruppen bör träffas två gånger per termin.  
• Gruppen återrapporterar löpande till systemägargruppen och till användargruppen. Inför 

systemägarmötet i november varje år skall gruppen lägga fram ett dokument med 
rekommendationer.  

• Gruppen tillsätts på två år, från januari 2014 till och med december 2015 (översyn av 
gruppens fortsättning och sammansättning görs vid systemägarmötet november 2015) 



Bakgrund 
Antalet DiVA-medlemmar har fördubblats under de senaste fem åren, från 17 medlemmar år 2008 
till dagens 34 medlemmar. Dessutom har nya typer av organisationer anslutit sig som på olika sätt 
skiljer sig från universitet och högskolor, bland annat genom att man vanligen inte har en lokal 
gemensam inloggnings-funktion för anställda. De nya organisationerna har i vissa fall också andra 
typer av publikationer och målgrupper, något som kan komma att kräva särskilda anpassningar i 
DiVA.   

DiVA har genomgått en rad förändringar och anpassningar sedan starten år 2000, då syftet med 
systemet var att hantera och tillgängliggöra lärosätenas egenproducerade avhandlingar, rapporter 
och studentuppsatser. Sedan 2008 är DiVA ett kombinerat system för fulltextpublicering och för 
bibliografisk registrering. Data från DiVA används i flera fall som underlag för medelstilldelning och 
bibliometriska analyser på lokal nivå (lärosätesnivå). Under de senare åren har DiVA även fått ökade 
funktioner på flera andra sätt, bland annat genom att data från DiVA integreras i lokala 
webbpubliceringssystem för exempelvis forskar-CV (och lokala CRIS-system). 

DiVA-systemet är idag ett oerhört mycket mer komplext system jämfört med tidigare och vi har hela 
tiden nya krav och förväntningar samt en föränderlig omvärld att förhålla oss till. Det ställs därmed 
krav på en samordnad överblick över den utveckling som sker i DiVA och inte minst en gemensam 
strategisk diskussion för att på bästa sätt möta de nya krav som ställs på systemet och de 
prioriteringar som bör göras för framtiden. 

// Stefan Andersson, Aina Svensson, Enheten för digital publicering, 2013-11-26 
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