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Bilaga 1. Kvartalsuppföljning förvaltningsplan för DiVA, juni 2021 
(kvartal 2) 
Styrgruppsmöte 2021-06-07/Urban Ericsson 

 
Statusrapportering uppföljning förvaltningsplan 
Syftet med statusrapporten är att kvartalsvis beskriva aktuell status och prognos för förvaltning och 
utveckling utifrån överenskommet årsuppdrag (beslutad förvaltningsplan). 

Status/hänt sedan mars 2021 och pågående aktiviteter 
- Specialistmötet 20 maj. Över 100 deltagare via Zoom. 
- Installation av nya servrar pågår och i samband med det kommer minnesanalyser av 

applikationerna att utföras. Det arbetet ingår som en del i de tillgänglighets- och 
driftsanalyser som tidigare initierats.  

- Installationen av konsortiets nya medlem IVL Svenska Miljöinstitutet är klar. 
- Modsexporten för dataset är kompletterat med uppgifter för Fysisk beskrivning (fritextfält) 

Version, Geodata och Relation till andra poster - andra versioner av dataset. 
- Releasehanteringen är utvecklad med tätare uppdateringar för att snabbare kunna 

implementera ny funktionalitet i produktionsmiljöerna, både via de nuvarande gränssnitten 
och klienten/API:et. Planerade uppdateringar och driftavbrott kan nu annonseras via 
samtliga publika gränssnitt och det administrativa gränssnittet.  Sedan mars har DiVA 
uppdaterats 4 gånger.  

- Personposter kan läsas i klienten. 
- API:et kan hämta personposter. 
- Arbete pågår för att hantera batch-indexering av poster. Indexeringsuppdrag ska kunna göras 

på flera olika sätt baserat på olika filter. 
- Fortsatt arbete med att förbättra klienten med avseende på metadata och design. 

Avvikelser 
Från våren 2018 och fram till årsskiftet 2020/21 har det varit ett utvecklingsstopp i DiVA (classic) med 
ambitionen att flytta över till DiVA på Cora. Effekten över tid har blivit att användarna under lång tid 
inte kunnat ta praktisk del av den utveckling som gjorts. Det finns alltså sedan länge ett uppdämt behov 
av att uppdatera nuvarande admingränssnitt med viktig funktionalitet och bättre användarstöd. Under 
våren har förbättringar genomförts i DiVA-classic med positiv respons från medlemmarna. Det finns 
behov att fortsätta uppdatera det nuvarande systemet för att säkerställa en god driftmiljö och en 
fortsatt hög tillgänglighetsnivå för de kommande åren. 

De externa användarna och specialisterna drivs av funktionalitetsbehov och nytta och det är därför 
viktigt att verktyg skapas för att underlätta hantera, skapa och visa data. Med utvecklad funktionalitet 
(mer än läs och skriv) för organisationsposter, personposter och senare projekt-poster kommer utökad 
användarnytta kunna skapas via klienten och API:et.  

Slutsatsen är att DiVA bör betraktas som ett system istället för att fortsatt göra uppdelningen 
Cora/Classic (internt inom utvecklingsgruppen kan dock uppdelningen fortsatt behöva göras). 
Utveckling sker för att skapa nödvändig och värdefull användarnytta och det görs genom såväl 
befintliga gränssnitt som via klient och API. 
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Vad händer härnäst, resultat 
- Planering för hösten och kommande år är påbörjad. 
- Förbereda för Crossref som datakälla vid registrering. 
- Vårterminens sista sprint avslutas 18 juni. 

Problem och möjligheter 
- Fortsatt arbete hemifrån och vi följer de rådande riktlinjerna. 

Ärenden för beredning/beslut 
- Inga ärenden. 

Övrigt 
- Inga övriga frågor. 
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