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DiVA-konsortiet svarar på Kungliga bibliotekets Remissutkast till format och praxis kring registrering 
av forskningsoutput. Ärendet har behandlats i styrgruppen för DiVA som härmed överlämnar sitt 
svar. 

Remissutkast till format och praxis kring registrering av 
forskningsoutput från Kungliga biblioteket 

DiVA-konsortiet är ett samarbete mellan 49 forskande myndigheter, i syfte att registrera den egna 
organisationens publiceringar. DiVA har sedan Swepub startade levererat metadata till Swepub. 
Varje DiVA-medlem avgör själv om man önskar leverans till Swepub. DiVA levererar bibliografisk 
metadata till KB i flera olika format, varav Swepubs MODS-format är ett.  

Nedanstående kommentarer avser DiVA som tekniskt system och DiVAs förmåga att leverera data till 
SwePub, enligt de riktlinjer som specificeras i dokumenten. I det avseendet så ser DiVAs styrgrupp 
inga avgörande hinder. Det är däremot viktig att påpeka att DiVAs tekniska förutsättningar för att 
leverera data inte säger något om respektive medlems förmåga (resurser) att uppfylla 
beskrivningsnivåerna för publikationerna (outputtyperna). Kvalitetssäkring från 2012 och framåt kan 
betyda omfattande kvalitetsarbete hos flera lärosäten/organisationer.  

Allmänna kommentarer 
Ursprungssyftet med Swepub var att bli en söktjänst för svenska forskningspublikationer. I 
remissutkastet är syftet med Swepub i första hand ett annat.  
 
De nationella riktlinjerna fokuserar på de behov som finns vid olika analysaktiviteter, snarare än på de behov 
som finns för utsökningar och sammanställning av publikationslistor. En del metadata används enbart för 
sökning samt för publikationslistor och även dessa har behandlats i riktlinjerna. (sid 6, NR för beskrivning av 
forskningsoutput) 
 
Om analysaktiviteterna kunde specificeras vore utvärderingen av utkasten enklare att göra. Nu finns 
detta till viss del invävt i de olika riktlinjer och rekommendationer som står att läsa i utkasten men 
inte som en förutsättning för Swepubs kvalitetskrav. De specifika analysbehov som Swepub syftar till 
att stödja bör redovisas på ett tydligt sätt. Det kan samtidigt noteras att vad som kan anses vara god 
metadatakvalitet för analys, respektive för sökning/publikationslistor, skiljer sig från varandra.  
 
Vidare är det inte tydligt vilken tidplan som finns för implementeringen av de ändringar som 
remissen föreslår. Det är viktigt både för DiVA som tekniskt system och för DiVA-medlemmarna att få 
möjlighet att förhålla sig till en förväntad tidplan. 
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URN:NBN borde anges som ett exempel på en rekommenderad beständig identifierare. En tjänst som 
KB förvaltar och som en stor del av de organisationer/lärosäten som finns representerade i Swepub 
använder.  
 
Nedan följer kommentarer på de tre remissutkasten. 
 
Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput 1.3 
 
3.5 Utgivare 
DiVAs styrgrupp vill särskilt betona vikten av att listan får en tydlig förvaltning med ett tillhörande 
förvaltningsuppdrag. Om så blir fallet kan listan på sikt implementeras i DiVA. 

 3.8 Identifikatorer för output och publiceringskanaler 
Remissutkastet hänvisar till de ISI ID som används för publikationer i databasen Web of Science som 
ett viktigt ID vid bibliometriska analyser. Sedan tidigare har frågan om i vilken utsträckning de lokala 
databaserna har rätt att skicka dessa ID:n diskuterats. Har KB fått klarhet i detta? 
 
3.18 Ämne 
Ämnesklassificeringen sker utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB) och Universitetskanslersämbetets 
(UKÄ) Standard för indelning av forskningsämnen. Remissutkastet anger att klassificeringen ska 
beskriva innehållet i publikationen men att det även kan klassificeras på andra sätt, t ex 
organisationstillhörighet.  

Det finns anledning att betona att olika sätt att generera de nationella ämneskategorierna över tid 
kommer att göra det svårt att veta vad man egentligen jämför. De analys- och uppföljningsbehov 
man inledningsvis sökte kommer inte att motsvaras av faktisk data.  

3.22 Innehållsmärkning 
Metadatafältet är indelat i tre val: sakkunniggranskat, övrigt vetenskapligt och övrigt 
(populärvetenskapligt, debatt) och ska vara obligatoriskt, enligt remissutkastet.  

Med praxisbeskrivningen som underlag är det svårt att se behovet att göra fältet obligatoriskt. De 
nationella analys- och uppföljningsbehoven antas kunna tillgodoses med auktoritetsregistret över 
publiceringskanaler. 

Vidare kommer t ex outputtypen Övrig output (dataset och programvara), som saknar 
innehållsmärkningen, inte kunna importeras på annat sätt än att man anger ett fixerat värde. 

 

Svensk indelning av forskningsoutput 2019 (SIFO) 
Det finns outputtyper angivna i SIFO som inte är valbara i DiVA. Flera av de saknade publikations- 
eller outputtyperna implementeras i samband med att DiVA övergår till en ny teknisk plattform. Ett 
flerårigt arbete. DiVA kommer dock fortsatt att i huvudsak vara en publikationsdatabas varför 
mappning fortsatt sker mot outputtyperna enligt mappningstabellen Swepub Output types, codes 
and mapping. 
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Swepub MODS format specification 3.0 
Det är önskvärt att Swepub-formatet i och med uppdatering till 3.0 blir mer stabilt. Eftersom 
formatändringar kan leda till behov att korrigera i äldre data så kan enskilda DiVA-medlemmars 
arbetsinsatser vid sådana formatförändringar bli omfattande. 

DiVA kommer fortsatt att leverera data till Swepub och det görs via sk stylesheets. Det 
admingränssnitt som DiVA-medlemmar har mot Swepub idag måste även vara i bruk i och med 
kommande uppdateringar. 
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