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Bilaga 3. Kvartalsuppföljning förvaltningsplan för DiVA (kvartal 3) 
Styrgruppsmöte 2021-09-28  

Syftet med statusrapporten är att kvartalsvis beskriva aktuell status och prognos för förvaltning och 
utveckling utifrån överenskommet årsuppdrag (beslutad förvaltningsplan).  

Statusrapportering 
Status/hänt sedan juni 2021 och pågående aktiviteter 

• Under sommaren har flera programvaror som används för att driva DiVA uppdaterats till
senare versioner.

• Ett utvecklingsarbete för att skapa stöd vid registrering av publikationstyperna Artikel i
tidskrift och Artikel forskningsöversikt har påbörjats. Tjänsten ska hämta metadata från
Crossref.

• Ny programvara för att kunna analysera loggar har installerats. Det är en åtgärd som syftar
till att förbättra både bevaknings- och analysförmågan av systemen.

• Exportfunktionen (utsökningar) ska skiljas från sökgränssnittet (Smash). Syftet är att
exporten ska kunna hanteras separat. Effekten blir att även om ett sökgränssnitt ”går ned” är
det fortfarande möjligt att göra hämtningar (och tvärtom). Arbetet är påbörjat.

• Ominstallation av Atlassians programvaror, som omfattar DiVAs wiki och
ärendehanteringssystemet Jira, gjordes efter ett angrepp upptäckts. Säkerhetshålet är
åtgärdat.

Avvikelser 
I förhållande till förvaltningsplanen så har en fokusförskjutning skett. Behovet av utveckling i 
befintliga gränssnitt och system för att förbättra drift och användarstöd har prioriterats.  

Vad händer härnäst 
Arbete pågår för att registreringsstödet, där Crossref används som källa, ska nå DiVAs 
produktionsmiljö. 

Installera Fedora (som används för lagring i DiVA) för att under hösten börja genomföra 
migreringstester. 

Utvecklingsteamet ska ha ett planeringsmöte under oktober. 

Problem, möjligheter 
Efter en lång period av distansarbete kommer teamet att från oktober återgå till att även arbeta på 
plats.  

Förberedelse av nästa års e-förvaltningsplan 
Behov kommande år och prioriteringar 
Som en fortsättning på den kvartalsrapport som presenterades för styrgruppen i juni följer här 
en sammanfattning av de utvecklingsområden som bör uppmärksammas och prioriteras i den 
kommande utvecklingen. Områdena är sammanställda utifrån förvaltningens kunskaper om 
nuläget samt resultatet av de behov som specialisterna redogjorde för i samband med vårens 
enkät. Från enkät-svaren framgår det att det finns önskemål och behov av att vidareutveckla DiVA 
för att bl.a. skapa användarvänliga webbgränssnitt med automatiserade arbetsflöden och bättre 
utvecklat API-stöd.  

Fortsatt prioriterad utveckling bygger på att vi frångår det tidigare utvecklingsstoppet i classic-
miljön, något som tidigare lyfts i styrgruppen, vid stämman och för specialisterna. DiVA 
bör därför 
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fortsättningsvis betraktas som ett system (istället för uppdelningen Cora/Classic) där användarbehov 
får styra vilken utveckling som görs. Viktigast är att DiVAs driftsäkerhet garanteras och att ny 
funktionalitet kommer användarna till nytta. Den nuvarande publiceringsplattformen behöver utveck-
las för att kunna motsvara de tillgänglighetskrav som användarna har på systemet. 

Med det som utgångspunkt behöver DiVA fortsätta utvecklas utifrån ett drift- och användarfokus. Vi 
har god kännedom om medlemmarnas behov och önskemål och kan utifrån dessa stegvis utveckla 
systemet baserat på identifierade användarbehov.  

Nedan listas prioriterade områden för vidareutveckling i DiVA. Utifrån dessa kommer förvaltningen att 
utreda prioriteringsordning baserat på användarnytta, driftsäkerhet och tillgänglighet i förhållande till 
utvecklingsinsats och möjlig utveckling.  

Drift 
Programvaror 
DiVA utför en mängd olika tjänster till olika användargrupper. Det är möjligt med hjälp av stödjande 
programvaror som installerats och anpassats till DiVA. Dessa programvaror är i flera fall i behov av 
uppdateringar. En översyn och en kartläggning kommer att genomföras för att kunna göra välgrundade 
avvägningar för hur dessa uppdateringar bör prioriteras. Här kommer tillgänglighets- och drift-
perspektiven tillsammans med användarnytta vara viktiga parametrar. Arbetet har påbörjats men mer 
tid krävs för att genomföra dessa. 

Lagring 
DiVAs lagring utgör kärnan i systemet. Det är idag Fedora 3.2 som härbärgerar DiVAs data. DiVA 
behöver inom överskådlig framtid migreras till en senare version av Fedora eller en annan lagrings-
lösning. Oavsett vilket är det ett omfattande arbete som kommer att initieras under hösten 2021. 
Sysadmins förbereder de utredningsärenden som bör genomföras under hösten. Det innebär även att 
installera Fedora 6.0 för tester. Faller dessa tester väl ut kan en migrering påbörjas. Migreringsarbetet 
uppskattas till ca 1.5 år.  

Tillgänglighet 
En viktig tillgänglighetsaspekt att arbeta vidare med är att fortsatt förbättra datahämtning från DiVA. 
Med ett ständigt ökande trafikflöde behöver vi utveckla tjänster som är driftsäkra. Ett arbete som 
påbörjats under sommaren och som kommer att fortsättas under hösten är att frigöra export-
funktionen från sökgränssnittet (Smash). Syftet är att exporten ska kunna hanteras separat. Effekten 
blir att även om ett sökgränssnitt ”går ned” är det fortfarande möjligt att göra hämtningar (och 
tvärtom). 

Gränssnitt 
Administrativt gränssnitt 
DiVAs administrativa gränssnitt behöver utvecklas med ett bättre användarstöd och modernare 
utseende. Det finns behov av att utveckla inmatningsstödet vid registrering i DiVA, dels via uppslagning 
mot externa källor liknande den uppslagningstjänst för nationella ämneskategorier som nyligen 
implementerats i DiVA och dels via tydlig återkoppling i gränssnittet i samband med inmatning. Vidare 
finns önskemål om bättre navigeringsmöjligheter inom admingränssnittet och möjligheten att navigera 
mellan admin- och sökgränssnitt. 

Dessutom finns ett generellt önskemål om en ny grafisk utformning med bredare webbgränssnitt och 
gruppering av fälten för att åstadkomma bättre överblick i formulären.   
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Förvaltningen kommer att utreda vilka utvecklingsinsatser i admingränssnittet som bör prioriteras 
och påbörjas, i förhållande till bäst nytta för användarna utifrån tidigare inkomna förbättringsförslag. 

Sökgränssnittet 
Enkätsvaren visar att sökgränssnittet behöver utvecklas med tanke på design och användaranpassning. 
Sökgränssnittet behöver också uppdateras med avseende på sökbara parametrar.  

Metadata 
Det finns behov av att implementera nya publikationstyper för anpassning enligt Swepubs 
formatspecifikation. Det gäller också behov av komplettering av fält för befintliga publikationstyper 
samt rättighets- och licensinformation för fulltexter. Sammantaget skulle uppdatering av metadata 
medföra positiva effekter och underlätta för förbättrad datakvalitet i DiVA. Detta är efterfrågat av 
DiVA-medlemmarna, något som har uppmärksammats i samband med arbetet med en gemensam 
praxis för DiVA.  

DiVA ska kunna leverera metadata enligt OpenAIRE V4 (Open Access Infrastructure for Research in 
Europe). Utifrån det formatet kan sedan ett metadataformat som uppfyller villkoren för CC0 (public 
domain) på metadata också genereras. Det senare formatet kommer inte att innehålla fält/information 
som kan hävdas vara upphovsrättsskyddade. 

Licenseringsinformation efterfrågas i till exempel de riktlinjer som anges för Plan S och FAIR. CC-
licenser för filer kommer att implementeras i DiVA (filuppladdningssidan). Externa källor som 
Unpaywall och Crossref har ofta efterfrågad metadata och den ska kunna återanvändas i DiVA i 
samband med importer och filuppladdning. Även i exporter ska licensvillkoren för fulltextens metadata 
exponeras. Det är efterfrågat av tjänster som vill använda fulltexter för maskinell bearbetning. 
Grundinställningen blir att filen ges status ”in copyright”. 

Import och export 
Import 
Mods-importen saknar importmöjligheter för ett antal fält. Ett utredningsarbete har påbörjats där 
dessa fält dokumenteras. Tillägg av fält att importera kan underlätta för de som gör importer till DiVA 
från externa källor. 

Export 
Export sker främst via Mods eller CSV och dessa format bör vara så fullständiga som möjligt i 
förhållande till de metadata som finns i DiVA. Även här sker ett dokumenterande utredningsarbete 
under hösten för att fånga upp vilken metadata som eventuellt saknas. 

API 
Enkätresultatet visar att flera medlemmar önskar kunna arbeta med sina poster maskinellt. Större 
batch-uppdateringar och integreringar/interoperabilitet med andra administrativa system har pekats 
ut som behov. API-stödet för organisations- och personposter ska utvecklas så att det blir funktionalitet 
som nyttjas av användarna. 

Budget – resurser, bemanning 
Budget enligt tidigare planerade medlemsavgifter för 2022. 

Ärenden för beslut 
 
Övriga frågor 
 

https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/introduction.html
https://www.coalition-s.org/why-plan-s/
https://www.go-fair.org/fair-principles/
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