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Enkätresultat – utvecklingsbehov i DiVA 
 
Redovisning av enkätresultat till styrgruppen, 2021-09-28. 
/Urban Ericsson och Aina Svensson. 
 

Bakgrund 
Under våren 2021 har utveckling i nuvarande DiVA-miljö prioriterats och genomförts efter ett längre 
utvecklingsstopp, och det finns fortsatt behov av att uppdatera DiVAs programvaror och komponenter. 
Förvaltning och support har sedan tidigare god kännedom om användarnas behov och önskemål av 
DiVA-utveckling utifrån insamlade förbättrings- och utvecklingsförslag. Som komplement till denna 
behovsbild ville vi från förvaltningen få en aktuell och uppdaterad nulägesanalys. DiVA-specialisterna 
fick därför möjlighet att under en vecka i maj 2021 svara på en enkät angående prioriterade önskemål. 

Syftet med enkäten var att få öppet formulerade svar utan att styra in på specifika utvecklingsområden 
eller presentera färdiga svarsalternativ. Enkäten var därför utformad enligt följande formulering: ”Den 
här utvecklingen skulle vara mest värdefull för mig”, där svar kunde rangordnas i max 3 prioriterade 
utvecklingsbehov. Det var obligatoriskt att ange sin organisationstillhörighet och roll i DiVA, för att i 
svarsresultatet få en översiktlig bild av spridning och användare inom konsortiet. Enkäten var öppen 
för alla DiVA-specialister men också för andra som på olika sätt arbetar med eller är involverade i DiVA. 
Detta för att få en så bred behovsbild som möjligt. Enkäten var öppen för svar mellan 20-28 maj 2021.  

Följande rapport är en redovisning och sammanfattning av de enkätsvar som inkommit med förslag på 
förbättringar och utveckling i DiVA. Det fungerar som ett arbetsmaterial och fortsatt planering för 
förvaltning och styrgrupp. 

Enkätsvar 
Enkäten resulterade i 53 svar från 28 medlemsorganisationer (bilaga 1). Från 12 av de 28 medlems-
organisationerna inkom mer än ett svar. Drygt 20 av de som svarat enkäten uppgav att de har rollen 
som DiVA-specialist och ytterligare 15 att de har en kombinerad roll som DiVA-specialist och granskare, 
bibliometriker eller systemutvecklare. Utöver det ingår svarande med roller som forskningskoordi-
nator, controller och datakonsument.  

För att få en översikt av enkätsvaren har de 137 inkomna prioriteringarna grupperats och samman-
ställts i följande tematiska områden: 

1. Databerikning/API:er (även export och utsökning av data) 
2. Metadata (fält och publikationstyper i registreringsformulären) 
3. Admingränssnittet (navigering, användarvänlighet, hur man jobbar i systemet, grafik och 

utseende) 
4. DiVA sök (det publika sökgränssnittet) 
5. Projektposter  
6. Gemensamma poster 
7. Övrigt 

Varje tematiskt område har sammanlagt minst fem prioriterade utvecklingsförslag, medan resterande 
förslag inom olika ämnen har sammanförts i gruppen ”övrigt”. Hur antal svar inom varje tema och 
prioritetsnivå är fördelade visas i tabellen nedan (tabell 1). 
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Tabell 1. Antal utvecklingsförslag inom varje gruppering och prioritering.  

Tema/grupp Prio 1 Prio 2 Prio 3 

Databerikning/API:er  20 10 8 

Metadata 13 16 15 

Admingränssnittet 9 12 6 

DiVA Sök 3 2 1 

Projektposter 1 2 3 

Gemensamma poster 1 2 2 

Övrigt 6 2 3 

Totalt  53 46 38 
 

 

Resultatet från samtliga prioriteringar visar att det är frågor inom de tre tematiska utvecklings-
områdena Data-berikning/API:er, Metadata och Admingränssnittet som dominerar. Tillsammans 
utgör dessa 80 procent av samtliga prioriteringar (figur 1). Därefter står de övriga tre temaområdena 
DiVA Sök, Projektposter och Gemensamma poster för 4 procent vardera (sammanlagt 12 procent). 
Övriga svar inom skilda ämnen utgörs av 8 procent. 
 

 

Figur 1. Andel prioriterade (prio 1-3) utvecklingsförslag inom respektive tema/gruppering.  

 

Metadata 
Det tematiska område som enskilt fick flest antal prioriteringar (prio 1-3) var frågor som rör metadata 
i DiVA. Drygt en tredjedel (44 av 137) av alla prioriteringar handlar om önskemål att uppdatera DiVAs 
registreringsformulär med saknade fält och publikationstyper och med anpassning till Swepubs rikt-
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linjer där dessa inte uppfylls i DiVA. Även bättre möjligheter att hantera konstnärlig forskning nämns 
samt en önskan om allmän översyn och uppdatering av metadata i registreringsformulären. Dessutom 
förekommer enskilda specifika önskemål av mer lokal karaktär och även en önskan att minska antal 
fält.  

Import/Export/API:er 
Detta var det tematiska område som flest har rangordnat som högsta prioritet (Prio 1), nämligen 20.   
I den här gruppen ingår önskemål om automatiserad databerikning av publikationsposter för att under-
lätta både registring och granskning i DiVA. Möjlighet till berikning av metadata från olika källor, t.ex. 
Crossref, och möjligheten att kunna redigera och uppdatera poster "programmatiskt" via API är också 
funktionalitet som efterfrågas. Även förbättrade möjligheter att hämta ut data från DiVA till andra 
externa källor. Av den totala mängden prioriteringar i enkätsvaren ingår närmare en tredjedel (38 av 
137) i temat Import/Export/API:er.  

Admingränssnittet 
Totalt 27 svar rörde önskemål om förbättringar i admingränssnittet. Det handlar dels om navigering 
och användarstöd i formulären och om hur det fungerar att jobba i gränssnittet och dels om förbättrat 
gränssnitt utifrån ett utseendemässigt och grafiskt perspektiv. Önskemål om formulär som är bättre 
anpassade efter de målgrupper som registrerar i DiVA men också förbättringar i samband med biblio-
grafisk granskning. 

DiVA sök, Projektposter, Gemensamma poster och Övrigt 
Bland de övriga grupperingarna nämndes önskemål om förbättringar i söklogik, användaranpassning 
och utseende i de publika sökgränssnitten. Även önskan om vidareutveckling av projektposter i DiVA 
när det gäller registrering och länkning samt införandet av gemensamma poster. Inom kategorin 
”Övrigt” ingår olika önskemål som inte kunnat grupperas, bl.a. behörigheter i DiVA och förfinad 
statistikfunktion. 

Enkätresultat och fortsatt planering 
Resultatet från enkäten bekräftar i stort sett förvaltningens kännedom om användarnas behov av 
förbättringar och vidareutveckling i DiVA och fungerar som ett viktigt stöd i fortsatt planeringsarbete. 
De tre mest prioriterade utvecklingsområdena i enkätsvaren Import/Export/API, metadata-frågor och 
admingränssnittet har också högsta prioritet från förvaltningshåll. Vi kan dessutom konstatera att det 
är glädjande att vi fått in så pass många enkätsvar med konkreta förslag på förbättringar, vilket visar 
på ett stort engagemang inom specialistgruppen och hos övriga DiVA-användare.  

Vi befinner oss i ett delvis nytt skede när det gäller behov av utveckling och därmed 
utvecklingsstrategi inom den närmaste tiden för DiVA. Med anledning av det tidigare beslutade 
utvecklingsstoppet i nuvarande DiVA-plattform kan vi konstatera att det finns ett uppdämt behov av 
uppdateringar och förbättringar. Det är därför viktigt med ett nära samarbete när det gäller 
användarbehov i fortsatt utvecklingsarbete. Enkätresultatet kommer att analyseras närmare och 
fortsatt användas i kommande planeringsarbete när det gäller att identifiera vilka kort- och 
långsiktiga insatser som behöver göras.  
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Bilaga 1. Enkätsvar från 28 olika medlemsorganisationer inom DiVA-konsortiet. Antal svar anges inom 
parentes i de fall mer än ett svar inkom från en och samma medlem.  

1. Blekinge Tekniska Högskola (2) 
2. Ersta Sköndal Bräcke högskola 
3. Försvarets materielverk 
4. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 
5. Högskolan Dalarna 
6. Högskolan i Gävle 
7. Högskolan i Skövde 
8. Högskolan Kristianstad 
9. Högskolan Väst, Biblioteket 
10. Institutet för språk och folkminnen 
11. Jönköping University, Högskolebiblioteket 
12. Karlstads universitet (3) 
13. Konstfack 
14. KTH (3) 
15. Kungliga Konsthögskolan 
16. Linköpings universitet (2) 
17. Linnéuniversitetet 
18. Luleå tekniska universitet (3) 
19. Malmö universitet (2) 
20. Mittuniversitetet 
21. Mälardalens högskola 
22. Stockholms universitetsbibliotek (4) 
23. Södertörns högskola (2) 
24. Trafikverket(2) 
25. Umeå universitet 
26. Uppsala universitet (7) 
27. VTI (2) 
28. Örebro universitet (5) 
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