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Visionsdokument för DiVA 
 
DiVA är en hållbar och tillgänglig kunskapskälla som synliggör, sprider och möjliggör återanvändning 
av information till nytta för hela samhället. DiVA är en gemensam infrastruktur som bygger på 
medlemmarnas samverkan.  

DiVA fortsätter att utvecklas som ett effektivt digitalt publiceringssystem, där nyttan för användarna 
hela tiden ökar. Inom samarbetet förvaltas och utvecklas kunskaper och rutiner som bidrar till ökad 
öppen tillgång till kvalitetssäkrad metadata och publikationer.  

DiVA är en samarbetsplattform med högt förtroende, och en viktig datakälla för forskningsstudier, 
rapporter och myndighetsanalyser. DiVA ska som system och organisation ha förmågan att hantera 
de förändringsbehov som framtiden kräver.  

Ledord för DiVA:s utveckling är: 

Öppen tillgång  
DiVA:s huvudsyfte är att samla och tillgängliggöra organisationernas publicering. Samhällets och 
forskningsvärldens krav på öppen tillgång ökar, varför ett autonomt och medlemsdrivet öppet 
repositorium blir allt viktigare. Synlighet och nedladdningsstatistik är viktiga mått. 

Gemensam infrastruktur 
DiVA är ett gemensamt system för kvalitetssäkrad publikationsdata, vars ställning i ekosystemet för 
forskningsinformation är tydligt förankrat både inom och utanför konsortiet. DiVA utvecklas i 
samarbete, där gemensamma behov och kollektiv utveckling prioriteras. DiVA-konsortiets samverkan 
leder till ett effektivt utnyttjande av ekonomiska resurser.  

Användarfokus 
DiVA är till nytta för såväl allmänhet som enskilda forskare, studenter, beslutsfattare, aktörer inom 
forskarsamhället som universitet och högskolor, myndigheter, forskningsinstitut och 
forskningsfinansiärer. DiVA är ett väl fungerande system vars tjänster är stabila och lättarbetade. 
DiVA är användarvänligt och utvecklas mot fler automatiserade arbetsflöden och förbättrad 
funktionalitet för olika användargrupper. 

Interoperabilitet/Återanvändbarhet  
DiVA är ett system med hög kompatibilitet som gör det lätt att byta information med andra system. 
Det är enkelt att exportera och importera data i olika format till och från DiVA.  

Kvalitet  
DiVA är en beständig datakälla som levererar underlag till olika typer av uppföljning och utvärdering. 
Genom att kvalitetsarbetet med metadata prioriteras och gemensamma riktlinjer för databerikning 
utvecklas förblir DiVA stabilt och tillförlitligt.  


