
Minnesanteckningar från möte med Styrgruppen för DiVA, 2017-11-15 

Närvarande: Lars Burman (ordf.), Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja Neumann (deltog via Adobe 
Connect), Mikael Sjögren, Janet Wamby samt Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  

Anmält förhinder: Ulrika Domellöf-Mattsson 

1. Mötets öppnande 
 

2. Minnesanteckningar från förra mötet lades till handlingarna. 
 

3. Förberedelser inför stämmomötet: Vi gick igenom dagordningen för stämman samt bifogade 
underlag. Janet kommenterade att rubriken för budgetmodellen bör ändras till en term som 
omfattar alla DiVA-medlemmar (istället för nuv. lärosäten) samt att åtgärderna i 
förvaltningsplanen bör finnas prioriterade någonstans i förvaltningsplanen.  
 

4. Kommentarer från medlemmar inför stämmomötet: Styrgruppen noterade att det inkommit 
kommentarer på att gruppindelningen i den ekonomiska modellen bör ses över. Den 
ursprungliga modellen som bygger på antal forskare, studenter och omsättning är inte helt 
relevant när det gäller myndigheter och övriga organisationer. Styrgruppen vill därför få i 
uppdrag från stämman att se över nuvarande modell. 
 
Vidare diskuterade styrgruppen synpunkten från Högskolan i Halmstad, med syfte att få in 
forskarrepresentation i styrgruppen eller i en referensgrupp, samt även en representant 
närmare rektorsnivå, t.ex. högskoledirektör, prorektor. Flera i styrgruppen menade att det 
kan vara svårt att hitta en representativ forskargrupp. Däremot är det viktigt att i samband 
med utveckling av gränssnitt ha ett användarperspektiv där forskares synpunkter ingår. 
Nadja berättade om en användarundersökning som genomfördes vid KAU, där forskare fick 
svara på frågor som rörde DiVA i en enkät. Bra om resultatet av sådana studier kan återföras 
till förvaltningen. Styrgruppen lyfter frågan vid stämmomötet. 
 

5. Styrgruppens fortsatta uppdrag: Förutom att arbeta vidare med att förtydliga styrgruppens 
uppdrag, anser styrgruppen att stämman bör ge ett uppdrag till styrgruppen att beskriva 
gruppindelningen som ligger till grund för den ekonomiska modellen. Det kan vara bra inte 
bara från ett ekonomiskt perspektiv, utan också utifrån frågan hur man vill använda DiVA. 
Frågor som rör samarbetet mellan DiVA och SND bör också lyftas i styrgruppen framöver. Det 
framkom även ett önskemål om att utbilda styrgruppen när det gäller utvecklingsarbetet i 
DiVA (”DiVA under huven”), vilket kommer att göras vid det kommande lite längre 
styrgruppsmötet i februari. 
 

6. Från DiVA-specialistmötet: Urban rapporterade från specialistmötet på Nordiska museet. 
 

7. DSM-direktivet och DiVA: Lars informerade om att vi fortsatt bevakar frågan om EU-
kommissionens förslag till upphovsrättsdirektiv som det har väckts farhågor kring när det 
gäller system som DiVA. DSM = Digital Single Market. 
 

8. Övriga frågor:  
a. IT-revisionen: Som nämnts tidigare har UUB beställt en IT-revision av DiVA. Efter 

slutrapporten från Deloitte i december, ber vi dem att delta vid ett kommande möte 



med styrgruppen för redovisning. Därefter rapportera styrgruppen vidare till 
stämman. 

b. Riksrevisionsverket har kontaktat flera DiVA-medlemmar för att gå igenom de lokala 
DiVA-databaserna. Bra om vi kan samla resultat och frågor som framkommer. 

c. Jonas deltar i KBs arbetsgrupp om uppföljning av OA-publicering. Styrgruppen anser 
att det är naturligt att DiVA bör utgöra grund för sådan uppföljning. 
 

9. Kommande möten: 
- 13 februari 10.00 – 16.00 
- 8 mars kl. 10.00 - 11.30 Adobe-möte 
- 26 april kl. 10.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

 


