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1 Inledning och uppdrag 
Styrgruppen för DiVA beslutade våren 2020 att tillsätta en arbetsgrupp inom konsortiet för att ta fram 
en gemensam registreringspraxis för DiVAs närmare 50 medlemmar. Målsättningen har varit att ta 
fram rekommendationer för en minsta gemensamma nivå för registrering i DiVA. En gemensam praxis 
ska även fungera som stöd för medlemmarna i hantering av mer komplicerade registreringsfrågor. 

På grund av den omfattande användningen och återanvändningen av data från DiVA är det av största 
vikt att publikationsposter och övrig metadata håller hög och jämn kvalitet. Långsiktiga mål för DiVA-
utvecklingen är dessutom att databasen ska innehålla gemensamma bibliografiska poster för att 
minska antal dubbletter. En förutsättning för detta är att medlemmarna följer gemensamma riktlinjer 
för registrering och metadataberikning.  

Uppdraget formulerades enligt följande:  

• Arbetsgruppen samordnas från förvaltnings- och konsortieledningen.  
• Arbetsgruppen kan själva vara med och formulera sitt uppdrag och i relation till detta göra 

tidsuppskattning för gruppens arbete. 
• Det är viktigt att arbetsgruppen tar in synpunkter från övriga specialistmedlemmar under 

arbetets gång.  
• Arbetsgruppen rapporterar till styrgruppen. 
• Arbetsgruppen kan påbörja sitt uppdrag så snart gruppen bildats. 

Arbetsgruppen hade sitt första möte digitalt den 25 mars 2020 och har därefter fortsatt haft samtliga 
möten digitalt. Arbetet har kontinuerligt rapporterats till styrgruppen och har även presenterats vid 
Swepubs användardag (2020-06-04) och DiVAs specialistmöte (2020-11-26).  

2 Metodik och arbetssätt 
Som utgångspunkt och underlag för arbetet har nationella och lokala praxisdokument använts samt 
hjälptexter och beskrivningar i registreringsformulären i DiVA. Grundläggande är Swepubs Nationella 
riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput och Svensk indelning av forskningsoutput 2019 som båda 
gäller från 2020-02-01.1  

Dessutom har arbetsgruppen tagit del av DiVA-medlemmarnas egna dokument med lokalt anpassade 
riktlinjer för registrering och bibliografisk kontroll. Några lärosäten med andra system än DiVA har delat 
sina riktlinjer, bl.a. Lunds universitet och SLU. 

Arbetsgruppens tillvägagångssätt kan sammanfattas enligt följande:  

1. Insamling av befintliga praxisdokument och annat material. 
2. Genomgång av dokument för att identifiera likheter och skillnader. 
3. Utskick av enkät till DiVA-specialister med frågor för en kompletterande bild av likheter och 

olikheter i registreringspraxis samt allmän återkoppling från specialisterna. 
4. Gruppdiskussioner på DiVAs specialistmöte 26 november bl.a. utifrån specialisternas 

enkätsvar. 
5. Förslag till gemensam DiVA-praxis för remiss till medlemmarna (29 jan – 15 feb 2021). 
6. Bearbetning av remissvar och publicering av slutliga dokument. 

                                                           
1 https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/swepub/format-och-praxis.html  

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/swepub/format-och-praxis.html
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Praxisen ska i huvudsak rikta sig till DiVA-specialister och personal som arbetar med registrering 
och/eller granskning av registrerade poster. Att ta fram ett dokument som även är till nytta för 
forskande personal har arbetsgruppen inte bedömt relevant i detta arbete.  

3 Urval och innehåll 
Arbetsgruppen bestämde tidigt i processen att som första steg ta fram en gemensam praxis som är 
tänkt att följas upp och uppdateras efterhand. Ambitionen hittills har således inte varit att täcka in alla 
eventuellt förekommande specialfall. Istället ska praxisarbetet ses som en process där nya riktlinjer 
inarbetas efterhand när det är relevant.  

Praxisen omfattar metadata för samtliga publikationer med underkategorier i DiVA. Undantag är 
publikationstypen Dissertationer (äldre avhandlingar) som enbart används vid Uppsala universitet 
samt Studentuppsatser/examensarbeten. Publikationstypen Dataset finns med i praxis för val av 
publikationstyp men har inte tagits med när det gäller praxis för enskilda fält. Inte heller praxis för 
uppladdning av fulltexter och bifogade filer ingår.  

3.1 Konstnärlig output 
Rekommendationer för konstnärlig output finns med i praxisdokumenten. Här finns dock många 
tillämpningsfrågor som det behöver skapas samsyn kring och arbetsgruppen beslutade därför tidigt att 
diskutera dessa frågor separat i ett särskilt forum. David Scheutz från Konstfack och medlem i 
arbetsgruppen har under hösten 2020 bildat ett nätverk av DiVA-specialister från medlemmar där 
forskning på konstnärlig grund är vanligt förekommande. Arbetet för gemensamma riktlinjer inom 
konstnärlig output har inte som helhet rymts inom arbetsgruppen uppdrag utan behöver mer tid för 
fortsatt diskussion under 2021.  

3.2 Publikationstyper i Swepub som saknas i DiVA 
I Swepubs nationella riktlinjer finns ett antal publikationstyper som saknas i DiVAs formulär för 
registrering. Enligt beslut i DiVAs stämma (2018-04-26) sker ingen nyutveckling i nuvarande DiVA, 
istället kommer dessa publikationstyper att inkluderas i samband med utvecklingen av DiVA på ny 
tekniska plattform (DiVA på Cora). Rekommendationer för hur publikationstyperna ska registreras i 
DiVA innan ny funktionalitet är på plats finns med i den gemensamma praxisen.   

3.3 Enkät till DiVA-specialister 
Under arbetets gång har det varit viktigt att inhämta synpunkter från DiVAs specialistgrupp, att samla 
in svårbedömda granskningsfrågor och att identifiera fall där medlemmar enligt de lokala 
praxisdokumenten gör olika. Arbetsgruppen sammanställde därför ett antal frågor i en enkät som 
skickades till specialisterna 22 oktober 2020. Frågorna var indelade i två delar, publikationstyp i DiVA 
och frågor rörande registreringsformulär i DiVA (bilaga 1). Av 49 medlemmar inkom 37 enkätsvar som 
sedan fungerade som underlag för teman och frågeställningar till gruppdiskussioner på specialistmötet 
26 november. Såväl enkätresultat som resultat från gruppdiskussionerna utgjorde ett viktigt underlag 
som arbetades in i praxisdokumenten. 

3.4 Remiss av praxisdokument 
Förslag till gemensam praxis skickades på remiss till DiVAs specialistgrupp samt till styrgruppen för 
DiVA och Tuija Drake, Swepub, Kungliga biblioteket (2021-01-29). Det resulterade i sammanlagt 27 
remissvar med värdefulla kommentarer och synpunkter som antingen inarbetats eller avsatts för 
kommande diskussion. Vissa frågor kan behöva diskuteras i specialistgruppen och kommer att tas upp 
vid kommande specialistmöten. Flera kommentarer och synpunkter i remissvaren rör systemets 
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funktion och tekniska begränsning. Dessa har arbetsgruppen samlat i en separat lista som kan fungera 
som underlag i DiVAs utvecklingsarbete (bilaga 2).  

Som helhet har kommentarerna i remissvaren varit mycket positiva till det gemensamma praxis-
arbetet. Flera medlemmar har uttryckt att praxisen kommer att fungera som ett bra stöd i fortsatt 
granskningsarbete och poängterat vikten av samordning med de nationella riktlinjerna.  

4 Praxisdokument 
Praxisgruppens arbete har resulterat i två praxisdokument som kortfattat beskrivs i avsnitt 4.1 och 4.2 
nedan.2 Båda dokumenten innehåller en kort inledande text med läsanvisningar och därefter följer 
rekommendationer enligt samma ordningsföljd som för publikationstyper och metadatafält i DiVAs 
registreringsformulär. Arbetet har varit inriktat på att beskriva en minsta gemensam nämnare för 
registreringspraxis som samtliga DiVA-medlemmar kan följa. I några fall förekommer lokalt etablerade 
praxisbeslut som skiljer sig mellan medlemmar något som i framtida praxis-versioner efter diskussion 
kan komma att omvärderas och förändras.  

4.1 Val av publikationstyp 
Praxisdokumentet DiVA-praxis. Del 1. Val av publikationstyp omfattar rekommendationer för samtliga 
publikationstyper med underkategorier i DiVA, med undantag för Dissertation (äldre avhandling) som 
enbart används vid Uppsala universitet samt för Studentuppsats (Examensarbete).  

För varje publikationstyp med underkategorier beskrivs definition, tillämpning och typ av innehåll. I 
vissa fall har rekommendationerna förtydligats med länk till exempel-post i DiVA. 

• Definition: avser kort beskrivning av publikationstypen. 
• Tillämpning: avser beskrivning av rekommenderad användning. 
• Typ av innehåll: anger rekommenderad nivå av granskning och målgrupp, dvs. 

Refereegranskat, Övrigt vetenskapligt eller Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm).  

4.2 Praxis för enskilda fält 
Praxisdokumentet DiVA-praxis. Del 2. Praxis för enskilda fält omfattar rekommendation för registrering 
av metadata för samtliga publikationstyper med underkategorier i DiVA, förutom publikationstyperna 
Dissertation (äldre avhandling), Dataset och Studentuppsats (Examensarbete). 

För varje fält beskrivs definition, användning och tillämpning. I vissa fall har rekommendationerna 
förtydligats med länk till exempel-post i DiVA. 

• Definition: avser kort beskrivning av fältets innebörd. 
• Användning: avser rekommenderad användning av fältet. Anges enligt följande: 

− Frivilligt 
− Rekommenderas  
− Rekommenderas om tillämpligt  
− Obligatoriskt 
− Obligatoriskt om tillämpligt 

• Tillämpning: avser beskrivning av rekommenderad användning. 

                                                           
2 Praxisdokumenten kommer att publiceras på specialistgruppens wiki: https://wiki.epc.ub.uu.se/x/ggHuB   

https://wiki.epc.ub.uu.se/x/ggHuB
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5 Förslag för fortsatt praxisarbete 
Arbetsgruppen har tagit fram en första version av en gemensam DiVA-praxis och uppdraget som det 
formulerades av styrgruppen är därmed slutfört. Med detta är dock inte alla registreringsfrågor lösta 
och nya frågor tillkommer alltjämt. Arbetsgruppen anser att det är viktigt att arbetet inte avstannar 
utan fortsatt hålls levande och aktuellt. Diskussioner inom specialistgruppen kring praxisfrågor berör 
även allmänt registreringsfunktioner i DiVA och ett fortsatt praxisarbete är därför värdefullt i samband 
med nyutveckling i systemet. 

Styrgruppen för DiVA har gett arbetsgruppen fortsatt mandat att jobba vidare under 2021.3 Därefter 
görs en avstämning av arbetsmetod och arbetsgruppens sammansättning. Styrgruppen bör även ta 
ställning till i vilken grad en gemensam praxis bör efterföljas av konsortiets medlemmar. 

Arbetsgruppens förslag för fortsatt praxisarbete under 2021:  

• Utreda hur nya praxisfrågor ska samlas in och behandlas. 
 

• Skapa en plats på specialisternas gemensamma wiki som uppdateras i takt med att nya 
frågor kommer in. 
 

• Nätverket för de medlemmar som regelbundet använder publikationstypen Konstnärlig 
output ska fungera som referensgrupp till arbetsgruppen i dessa frågor. Det kan även bli 
aktuellt med andra referensgrupper för specifika frågor. 
 

• Arbetsgruppen ansvarar för att lyfta praxisfrågor och vid behov anordna diskussion inom 
DiVAs specialistgrupp. 

  

                                                           
3 Minnesanteckningar, styrgruppsmöten: https://info.diva-
portal.org/konsortiet/styrgruppen/styrgruppsmoten/  

https://info.diva-portal.org/konsortiet/styrgruppen/styrgruppsmoten/
https://info.diva-portal.org/konsortiet/styrgruppen/styrgruppsmoten/
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Bilaga 1. Enkätfrågor till DiVA specialistgrupp 
Följande frågor har utformats av Arbetsgruppen för gemensam DiVA-praxis. Syftet är att få 
återkoppling på specifika registreringsfrågor och övriga synpunkter från specialistgruppen. Resultatet 
kommer att användas som en del av underlaget i arbetsgruppens praxisarbete. 

1) Har ni särskilda kriterier/regler för vilken typ av material som får registreras i DiVA? Följdfråga: 
Om ja, vilka är dessa kriterier/regler?  

2) Tillåts forskare/anställda hos er att registrera följande material i DiVA? (Flera alternativ möjliga). 
3) Gränsdragning mellan publikationstyperna "bok" och "rapport" är inte alltid tydlig. Har ni en 

särskild definition/praxis för detta, vilken i så fall? 
4) Hur hanterar ni opublicerade manuskript som ingår som delarbete i avhandling i DiVA? 
5) Hur registrerar ni preprints som publicerats i preprintarkiv som t.ex. arXiv, bioRxiv? 
6) Publiceras konstnärlig output vid ert lärosäte/er organisation? Följdfråga till fråga 6: Om 

konstnärlig output förekommer, registreras den i DiVA? Specificera vilken typ av konstnärlig 
output det handlar om. 

7) Hur hanterar ni publikationstypen "Corrections" vid ert lärosäte/organisation? Ett "Correction" är 
en separat "artikel" som publiceras i en tidskrift (med eget DOI) och innehåller korrigerade 
uppgifter av den egna artikeln. Följdfråga: Om ni registrerar Corrections i DiVA. Har ni en särskild 
regel för hur dessa ska registreras och/eller hur indikera att det rör sig om ett Correction? 

8) Vilken publikationstyp anger ni för konferensbidrag som ingår i ett proceedings, som ges ut i 
serien Lecture Notes in Computer Science eller liknande serie? Följdfråga: Ge exempel på andra 
liknande (besvärliga) serier, och hur ni löser det. 

9) Vad registrerar ni under "Artikel, recension"? 
10) Vad registrerar ni under publikationstypen "Övrigt" i DiVA? 
11) Är det något annat som rör publikationstyper och som är problematiskt eller som ni vill att 

arbetsgruppen utreder? 
12) Hur använder ni fritextfältet "Forskargrupp" i författarblocket? 
13) Fältet "Typ av innehåll" kan anges för ett flertal publikationstyper i DiVA, som "refereegranskat", 

"övrigt vetenskapligt" och "övrig (populärvetenskaplig, debatt, mm). Hur granskar ni detta fält? 
Följdfråga: Använder ni informationen i fältet "Typ av innehåll" för uttag och/eller statistik? I så 
fall hur? 

14) Identifikatorer för publikation. Använder ni fältet "Lokalt ID (inte att förväxla med "Lokalt 
användarid" i författarblocket)? I så fall till vad? 

15) Identifikatorer för publikation. Använder ni fältet "Arkivnummer", i så fall till vad? 
16) Det är möjligt att klicka för "Fri fulltext" (efter fälten "DOI" resp. "Benämning på URL") i blocket 

för "Identifikatorer". Använder ni denna möjlighet? (flera alternativ möjliga) 
17) Hur använder ni fältet "Anmärkning"? Beskriv om ni har särskilda regler för detta fält och vad det 

används till. 
18) Hur använder ni fältet "Intern anmärkning"? Beskriv om ni har särskilda regler för detta fält och 

vad det används till. 
19) Är det något annat som rör registrering som är problematiskt eller som ni vill att arbetsgruppen 

utreder? 
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Bilaga 2. Förbättringsförslag DiVA 
Under arbetet med DiVA-praxis har det kommit många idéer om förbättringar av DiVA. Vissa kommer 
från Arbetsgruppen för gemensam DiVA-praxis, andra kommer från DiVA-specialisternas remissvar i 
februari 2021. Nedan är ett försök att sammanställa dessa. Flera behöver förtydligas och beskrivas 
ytterligare för att kunna användas i utvecklingsarbetet av DiVA.  

Publikationstyper: 

• Corrections bör läggas till som underkategori till Artikel i tidskrift. Här behövs även en 
möjlighet att länka mellan den artikelpost som korrigeringen gäller och korrigeringsposten. 

• Review som underkategori till Artikel i tidskrift. 

• Indelning av konferensbidrag och dess underkategorier bör ses över och uppdateras. Se 
Swepubs indelning.  

• Swepubs publikationstyper som saknas i DiVA. Framför allt behov av publikationstypen 
redaktörskap för specialnummer av tidskrift, då den är vanligt förekommande. 

• Redaktörskap som roll ingår idag i publikationstyperna Proceedings (redaktörskap) och 
Samlingsverk (redaktörskap). Bör istället registreras som t.ex. Bok och rollen Redaktör. 

Benämningar: 

• Underkategorin Letter i DiVA bör ändras till Letter to the editor för att inte förväxla med 
artiklar som i vissa tidskrifter benämns Letter t.ex. https://doi.org/10.1038/s41586-019-
1645-x  

• ISI är gammal benämning, förslag för ny benämning: WoS-ID  

• Istället för ”upphovsman” välja mer könsneutral benämning ”upphovsperson” i formulären.  

• Underkategorin Dagstidning två olika förslag: 
1. Borde för tydlighetens skull ändras till Artikel i dags- eller nyhetstidning¸ då 

Dagstidning låter som en hel tidning. 

2. En annan benämning på svenska vore bra. Det engelska News item är lite mer 
flexibelt och används av forskarna även vid registrering av kortare notiser i 
vetenskapliga tidskrifter. 

• Fulltext eller full text på engelska. I DiVA används båda skrivningarna, bör ses över och 
skrivas på enhetligt sätt. Gäller automatgenererad text vid uppladdad fil och DOI. 

Metadata enskilda fält: 

• Se över alternativen under Status. Accepted, In press, Epub ahead of print. Kan In press tas 
bort? 

• Retracted bör läggas till som status. 

• Ta bort möjligheten att välja Refereegranskat för publikationstyper och underkategorier där 
det inte är tillämpligt t. ex Meeting abstract, Abstract, Presentation, Poster. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1645-x
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1645-x
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• Identifikatorer för värdpublikation behövs framför allt för Kapitel i bok, del av antologi. 
Gäller ISBN, men även möjligheten att ange DOI för kapitel och till hela 
boken/värdpublikationen i samma post.  

• Möjlighet att registrera publikationer som saknar författare/annan upphovsperson, ofta 
rapporter t.ex. SOU http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-396039 

• Möjligt att ange Alternativ titel i eget fält för Artikel i tidskrift. 

• Antal sidor även för Artikel i tidskrift. Eventuellt endast synligt då Artikel-id fylls i. Nu blir det 
fel i referensen om Sidor fylls i, då det går före och Artikel-id inte syns i referensen. 

• Kontroll mot Crossref av DOI, för att se att de fungerar. 

• ScopusID även för Proceedings (redaktörskap) och eventuellt andra publikationstyper som 
indexeras i Scopus där fältet nu saknas. 

• Ingår i projekt. Gör det möjligt att importera lokala projekt 

• Nyckelord. Vore bra med en substitute-funktion där semikolon ersätts med kolon. 

• Länkning mellan poster för Kapitel i bok, del av antologi och Konstnärlig output på samma 
sätt som för Doktorsavhandling (sammanläggning). 

• Möjlighet att upprepa ISI behövs för recensioner som Web of Science ibland delar upp i flera 
poster (en per recenserad bok). Även på grund av praxis kring corrections/errata. 

• Fältet Konferens kan i vissa fall även behövas för publikationstypen Kapitel i bok, del av 
antologi. Vore även bra med separata datafält för titel, ort och datum. 

• Möjlighet att upprepa Utgivare från listan (ärendet DiVA-3440). 

• Annan organisation: valbar lista istället för fritextfält. 

• Möjlighet att upprepa Annan serie, då det inte är ovanligt att en och samma publikation kan 
tillhöra flera serier. 

• Språk: Flerspråkig som alternativ i listan för publikationer som innehåller flera språk. 

• Kan ISBN även användas för ISMN för musikmaterial? 

OA och CC-BY: 

• Gör rutan Fri fulltext tydligare (lätt att missa den). 

• Ett fält för att ange vilken sorts öppen tillgänglighet eller licens som den publicerade 
fulltexten innehar vore värdefullt. Kan vara en lista med CC-licenser, Guld OA samt Grön OA. 
Både i anslutning till uppladdade filer, men behovet finns även för länkar. 

Sökning i DiVA: 

• Granskad i Konstnärlig output bör vara jämförbar med Refereegranskat. Annars går det inte 
att i en och samma sökning söka fram både vetenskapliga och konstnärliga granskade 
publikationer. 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-396039
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Övrigt: 

• Manuskript används både för delarbete i avhandling och arXive-preprints, vilket gör 
publikationstypen lite spretig i tillämpningen. 

• Kommentarerna angående praxis för study goups och group authors, visar på ett behov även 
om inga konkreta förslag finns. 

1. Forskargrupp används för ganska olika typer av innehåll, både tydligt specificerade 
forskargrupper i den egna organisationen och externa study groups, vilket omöjliggör 
analyser av fältet. Dessutom problem om egen och extern behöver registreras.  

2. Tillämpning av Annan upphovsman/Upphovsman för att hantera Group-authors och 
medlemmar i forskargrupper. 

• Det behövs ett sätt att synliggöra att en artikels forskningsdata finns öppet tillgänglig via 
etablerade dataportaler, t.ex. i nationella portaler som Svensk nationell datatjänst (SND) och 
Sveriges dataportal (DIGG), eller i internationella repositorier som Zenodo och Figshare. 

• Anmärkningsfältet används till mycket varierande information. Inför gemensamma poster 
kanske det finns anledning för praxisgruppen att specificera housekeeping rules. Bör 
informationsblock separeras från varandra? Radbrytning fungerar i praktiken väldigt dåligt.  

• Finns behov av att uppdatera hjälptexten i DiVA. Saknas text för vissa fält. Även förslag på 
att praxisen bör finnas tillgängliga i registreringsformuläret. 

• Dubblettkontroll personposter är för omständlig för att kunna appliceras i praktiken. 
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