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Bilaga 1. Kvartalsuppföljning förvaltningsplan för DiVA, mars 2021 
(kvartal 1) 
Styrgruppsmöte 2021-03-22/Urban Ericsson 

Statusrapport uppföljning förvaltningsplan 
Med statusrapporten beskrivs aktuell status och prognos för förvaltning och utveckling utifrån 
överenskommet årsuppdrag (beslutad förvaltningsplan). 

Status/hänt sedan sist (dec 2020) 
DiVA- Classic 

• Med uppdateringen av DiVA-classic (24 februari) har årets först release genomförts (se 
Release notes). Därutöver är det ytterligare 3 större releaser inplanerade under året.  

• Fyra kortare planerade driftstopp i samband med underhåll har genomförts. Driftstoppen har 
annonserats till DiVA-specialisterna via e-post och wiki. 

• DiVA-support har under perioden genomfört batchuppdateringar av metadata till befintliga 
publikationsposter efter önskemål från medlemmarna.  

• Skapat ny funktionalitet i registreringsgränssnittet som stöd för att välja nationell 
ämneskategori samband med registrering av publikationer. Uppslagning görs mot Swepubs 
tjänst för ämnesklassificering. 

• I början av mars hade vi problem med att leverera full funktionalitet från DiVA gällande 
admingränssnittet och fulltextåtkomst. Grundproblemet handlade om att det var osedvanligt 
stor nedladdningsfrekvens av fulltextfiler. Ett liknande problem uppstod för ca 2.5 år sedan. 
Felet avhjälptes genom att utöka den samlade minneskapaciteten för arkivet. Vidare har 
Google meddelat att de kan reducera nedladdningsfrekvensen i samband med deras 
indexeringsrutin, vilket bör få en positiv effekt.  

• Högskolan i Skövde har aktiverat funktionalitet för projektposter. 
 

DiVA på Cora 
• En viktig milstolpe är passerad när vi nu kan hantera organisationsförändringar av typen 

skriva/redigera via DiVA på Coras API och klienten. 
• Vi har börjat arbeta med personposten enligt förvaltningsplanen. De första stegen har 

handlat om att definiera metadataspecifikationen för personposten samt att skapa mappning 
och transformation av personposter från Fedora-XML (Classic) till Coras XML-format för att 
senare kunna importera poster till Cora. 

• Under perioden har vi också arbetat med användarundersökningar tillsammans med 
tillsammans med DiVA-specialisterna för att få kunskaper om vilken information som önskas i 
anslutning till personposten. Ett omfattande efterarbete har gjorts för att ta fram ”den 
perfekta personposten”.  

Avvikelser: 
Nedan listas ärenden som inte är representerade i förvaltningsplanen men som påverkar 
årsuppdraget: 

• IVL- Svenska Miljöinstitutet är ny medlem och installeras för att gå i produktion 5 maj.  
• Releasehantering (läs vidare nedan).  

https://wiki.epc.ub.uu.se/display/divainfo/2021-02-24+Version+2.36.0
https://wiki.epc.ub.uu.se/display/divainfo/Driftinformation
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Vad händer härnäst, resultat 
• Fortsatt underhåll av DiVA classic och åtgärder vid behov. 
• Vi fortsätter installationsförfarandet av IVL Svenska Miljöinstitutet. 
• Importera delmängd av personposter från DiVA-classic till DiVA på Cora (till DiVA på Cora-

test). 
• Skapa rutiner kring den nya releasehanteringen. Behoven finns både för systemen där tester 

ska genomföras och för informationsflöden där vi ska säkerställa att användarna får 
information om kommande releaser. 

• Användarstudier av DiVA på Cora kommer att genomföras med tätare intervall under våren. 

Problem och möjligheter 
I april 2020 genomfördes en risk- och konsekvensanalys med anledning av covid-19 och pandemin. 
Situationen fortsätter att påverka arbetet under våren 2021. Arbetsgruppen arbetar mestadels 
hemifrån. Alla som arbetar med DiVA kan i huvudsak utföra sina arbetsuppgifter på distans. 
Tillgången till de fysiska servrarna nås också från distans (sk fjärrstyrning). 

Även om arbetet fortskrider påverkas det av läget på olika sätt. Vi kommer även fortsättningsvis att 
prioritera driften av DiVA-classic. 

Tätare releaser, s.k. mini-releaser, och ett mer intensivt arbete med användarstudier kopplat till 
nyutvecklingen kommer att innebära färre genomförda ärenden för DiVA-classic under våren. En 
positiv effekt av vårens tätare releaser innebär att mindre ärenden för DiVA-classic kommer till 
produktionsmiljön snabbare.  
 

Ärenden för beredning (till styrgrupp eller stämma) 
- Inga nya ärenden. 

 

Övriga frågor 
- Inga övriga frågor. 
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