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Återkoppling till DiVAs stämma från 
styrgruppen, 26-27 september 2018 
 

Den 26-27 september träffades DiVAs styrgrupp i Göteborg på ett internat från lunch till lunch för att 
arbeta vidare med frågor kring målbeskrivning, styrning och beslutsorganisation för DiVA och DiVA-
konsortiet. Arbetet genomfördes i form av workshop och till hjälp och stöd deltog Daniel Wadskog. 

Som inledning fick gruppen en kort bakgrund och historik när det gäller DiVA och de större 
utvecklingsinsatser som gjorts genom åren samt en genomgång av strategigruppens tidigare arbete. 
Det konstaterades att många av de frågor som lyfts som oklara idag även var uppe för diskussion i 
den tidigare strategigruppen för DiVA. Däremot har inte rekommendationer och beslut från det 
arbetet kommunicerats ut tillräckligt till alla medlemmar.  
 

Diskussion utifrån olika balansakter: 
Syftet var att diskutera frågor utifrån olika ytterligheter, fördelar och nackdelar men också gränsfall 
för att slutligen formulera hur balansen bör se ut och att formulera åtgärder och/eller 
rekommendationer. Styrgruppen diskuterade i mindre grupper utifrån följande fyra frågeställningar: 

• Hur balanseras mandat och frågor mellan styrgrupp och stämma? Stämman representerar 
alla medlemmar och fungerar som högst beslutande organ, samtidigt behöver styrgruppen 
vara strategisk och proaktiv. 

• Hur balanseras mandat och frågor mellan styrgrupp och förvaltning? Å ena sidan behöver 
DiVA en effektiv förvaltning för att kunna fatta snabba beslut utan onödig byråkrati, å andra 
sidan ska en styrgrupp ha mandat att faktiskt styra. 

• DiVA som en samarbetsorganisation eller en beställare-utförare-organisation? Å ena sidan är 
det bekvämt att få ett färdigt system utan att behöva engagera sig som medlem, å andra 
sidan är det bra att kunna påverka funktionalitet och utvecklingsriktningar för den 
engagerade parten. 

• Kärnfunktionalitet eller CRIS-system? Många medlemmar har idag ett behov av att kunna 
använda information utöver publikationsdata från hela forskningsprocessen. Andra 
medlemmar önskar att DiVA endast fokuserar på publikationsdata. 
 

Åtgärdspunkter 
Styrgruppens diskussioner resulterade i ett antal åtgärdspunkter och rekommendationer som 
gruppen enades om att gå vidare med under hösten 2018 enligt nedan: 
 

Åtgärd 1: Kommunikationsplan 
I samtliga diskussioner utifrån de olika balansakterna framkom vikten av att formulera en 
kommunikationsplan. Det arbetet omfattar en kartläggning av relationer, roller och ansvar inom 
konsortiet och därefter implementering av planen. Det kan gälla kommunikation mellan styrgrupp-
stämma, förvaltning-styrgrupp, förvaltning-stämma, förvaltning-specialister men också mellan 
uppdragsgivare/användare och DiVA-konsortiet/förvaltning. 
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Åtgärd: Styrgruppen kommer att träffas i november för en workshop tillsammans med en inbjuden 
kommunikatör med syfte att påbörja arbetet med en kommunikationsplan för DiVA-konsortiet. Det 
innebär bland annat att kartlägga vilka relationerna är och vilka roller som finns samt vem som 
behöver veta vad och när. Därefter kommer styrgruppen att formulera ett uppdrag för en 
arbetsgrupp med uppgift att färdigställa och implementera kommunikationsplanen tillsammans med 
förvaltningen.  
 

Åtgärd 2: Arbetsordning för DiVA-konsortiet 
Det finns behov av att formulera ett formellt dokument där parternas ansvar, rättigheter och 
skyldigheter inom konsortiet finns sammanfattade i punktform. Ett sådant dokument bör finnas som 
bilaga till avtalet för DiVA-anslutning.  

Åtgärd: Styrgruppen kommer att påbörja det arbetet snarast. Därefter blir nästa steg att formulera 
en text som beskriver systemet DiVA och hur konsortiet är organiserat och fungerar. 
 

Åtgärd 3: Produktspecifikation 
DiVA har vuxit fram utifrån medlemmarnas behov och omgivningens förväntningar och har idag en 
mängd olika funktioner. Styrgruppen anser att det effektmål som den tidigare strategigruppen 
formulerade ”Genom gemensamt arbete i DiVA lagras, sprids och återanvänds kvalitetssäkrad 
metadata och fulltexter på ett effektivt sätt” fortfarande är relevant och användbart. DiVAs 
kärnfunktionalitet är publikationer. Därtill finns en rad olika mervärden/funktionalitet som är 
kopplad till publikationer i DiVA och som behöver beskrivas. 

Åtgärd: Förvaltningen kommer under hösten att ta fram ett dokument som beskriver den 
funktionalitet som idag finns i DiVA.  
 

Åtgärd 4: Visions- och strategiarbete  
Styrgruppen har som uppgift att arbeta strategiskt och visionärt för DiVA och godkänner den årliga 
förvaltningsplanen. För att ta fram en vision för DiVA samt en strategisk plan (2-5 år) för DiVA 
behöver även övriga stämmomedlemmar bjudas in att delta.  

Åtgärd: Styrgruppen kommer att planera ett heldagsmöte för nästa stämma 9 maj 2019, där det 
finns tid för såväl gruppdiskussioner som ordinarie mötespunkter. En förutsättning är att tidigare 
omnämnda dokument samt kommunikationsplan finns på plats.  

 

Medlemmar i styrgruppen: 
Lars Burman, Uppsala universitet 
Ulrika Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverket 
Jonas Gilbert, Södertörns högskola 
David Lawrence, Linköpings universitet 
Nadja Neumann, Karlstads universitet 
Mikael Sjögren, Umeå universitet 
Janet Wamby, Högskolan i Skövde 
Urban Ericsson, Uppsala universitet (förvaltningsledare) 
Aina Svensson, Uppsala universitet (sekr.) 
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