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Gemensam DiVA-praxis

• Arbetsgrupp tillsatt av DiVAs styrgrupp (feb 2020).
• DiVA-specialister som representerar olika medlemmar. 
• Arbetsmöten via zoom, framför allt under hösten.

Arbetsgruppens medlemmar:

• Eva Ekman, RISE
• Marcus Israelsson, Luleå tekniska universitet
• Elisavet Koutzamani, Linköpings universitet
• Greta Linder, Södertörns högskola
• David Scheutz, Konstfack
• Aina Svensson, DiVA-konsortiet (sammankallande)



Uppdrag

• Ta fram en minsta gemensamma nivå för DiVA-praxis.
• Långsiktiga kvalitetsmål för DiVA-utvecklingen: 

• DiVA ska innehålla gemensamma bibliografiska poster. 
• DiVA-medlemmarna följer gemensamma riktlinjer för 

metadataberikning.

• Praxis ska även fungera som stöd för hantering av mer 
komplicerade registreringsfrågor. 



Befintliga underlag och dokument

• Swepubs nationella riktlinjer för registrering.
• Medlemmarnas egna utarbetade dokument med lokalt 

anpassade riktlinjer.

m.fl.



Vår metodik

• Samordna de olika dokumenten:
• Var gör vi lika/olika?
• Var/när är det ok med lokala variationer?
• Särskilt svårbedömda granskningsfrågor.
• Även inkludera nya publikationstyper (som idag saknas i DiVA) med 

rekommendation för rutin, innan ny funktionalitet är på plats. 

• Enkät till DiVA-specialisterna (okt/nov).
• Uppföljning gruppdiskussioner vid specialistmötet 26 november.



Enkätresultat smakprov

• Totalt 17 frågor, varav några exempel:
• Tillåts forskare/anställda registrera följande material i DiVA?
• Gränsdragning mellan Bok och Rapport?
• Hur hanteras opublicerade manuskript som ingår som delarbete i avhandling?
• Vad registreras under publikationstyp ”Övrigt”?

• Svar från 37 medlemmar (76 %).



Tillåts forskare/anställda registrera följande material i DiVA?
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Finns definition/praxis för gränsdragning mellan Bok och Rapport?

Nej;
25; 68%

Viss praxis;
5; 13%

Ja;
7; 19%

• Svår gränsdragning

• Från fall till fall

Hur skulle en praxis kunna se ut?

Siffror anger antal svar och andel (%) 



Hur hanterar ni opublicerade manuskript som ingår som delarbete i avhandling?
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Registrerar ej Ej relevant publikationstyp



Vad registreras under
publikationstyp Övrigt?



Praxisarbete i slutskedet

• Rekommendationer: skrivning och formuleringar.

• ”Backlist” för lite ovanligare och krångliga frågor – allt behöver inte lösas i 
en första praxisversion.

• Ibland mer filosofiska frågor: Vad betyder publicerat? När är något 
publicerat?

• Konstnärlig output: 
• Här finns många tillämpningsfrågor som det behöver skapas samsyn kring.
• Hanteras inom särskilt nätverk.

• Myndigheter – särskilda frågor: kan lyftas i nystartade nätverket.



Slutrapportering (jan/feb)

• Två praxisdokument med rekommendationer:
• Val av publikationstyp i DiVA
• Praxis för enskilda fält (registrering i DiVA)

• Remiss till DiVA-specialister (januari).
• En rapport som sammanfattar arbetet med förslag 

på fortsatt arbete.
• Skilja ut utvecklingsförslag och förmedla till 

utvecklingsarbetet.

Frågor/synpunkter från styrgruppen?
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