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Minnesanteckningar från möte med 
Styrgruppen för DiVA, 2018-02-13 
 
Plats: Uppsala, Observatoriet 
Tid: Kl. 10.00 - 15.50 

Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja 
Neumann, Mikael Sjögren, Janet Wamby samt Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  

Övriga deltagare: Elisabeth Strandhagen (SND), Stefan Andersson och Olov McKie (Enheten för 
bibliotekssystem, UUB) om ”DiVA under huven” och Daniel Wadskog (Enheten för digital publicering, 
UUB) om SwePub-projektet. 

_________________________________________________________________________________ 

Beslut att följa upp 
• David och Urban tar med hjälp av Anna Wennergrund (KKH) fram en simuleringsmodell i 

syfte att diskutera en ny ekonomisk modell vid nästa styrgruppsmöte. 
• Aina och Urban lyfter frågan om personuppgiftsbiträdesavtal med UU:s jurister. 
• Janet skickar synpunkter till Aina som formulerar ett första utkast till förslag för 

sammanhållet dokument om DiVA och konsortiet till nästa styrgruppsmöte. 
• Fortsatt samarbete SND och DiVA-konsortiet: Frågor som diskuteras i SND:s styrgrupp 

bevakas av Lars. Frågor som rör metadatastruktur och överföring mellan systemen bevakas 
av Urban. 

_________________________________________________________________________________ 

Minnesanteckningar 
 
Anteckningar från punkterna om DiVA-SND och ”DiVA under huven” finns i slutet av dokumentet. 

1. Mötets öppnande 
 

2. Minnesanteckningar från förra mötet lades till handlingarna. 
 

3. Översyn av gruppindelning för ekonomiska modellen:  
Styrgruppen fick i uppdrag av stämman (2017-11-15) att se över den nuvarande 
gruppindelningen och presentera ett nytt förslag till stämman 26 april. Det handlar om att 
formulera vad som är kostnadsdrivande. Några förslag som diskuterades var antal 
publicerade publikationer. Finns det skillnad mellan uppsatser och forskningspublikationer? 
Kan vi använda Ladoks modell, åtminstone för lärosäten där man utgår från antal anställda, 
forskare och studenter? Det finns behov av att simulera olika modeller och på så sätt ta fram 
olika förslag som kan presenteras för stämman. Urban och David fick i uppdrag att 
tillsammans med Anna Wennergrund från Kungl. Konsthögskolan att ta fram förslag till nästa 
styrgruppsmöte.  
  

4. Projektet "Kvalitet i Swepub ur ett lärosätesperspektiv":  
Daniel Wadskog som är en av deltagarna berättade om det nyligen igångsatta projektet som har 
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som målsättning att uppnå kvalitetshöjning på SwePub-data. Bakgrunden till projektet är KB:s 
uppdrag från regeringen att vidareutveckla SwePub för att möjliggöra och kvalitetssäkra 
bibliometriska analyser samt VR:s beställarunderlag för vilken datakvalitet som behöver uppnås. 
Projektets uppdrag är således att undersöka SwePub:s och VR:s beställningsunderlag ur ett 
lärosätesperspektiv, vilka konsekvenser etc. SUHF, genom ”SwePub-gruppen” är beställare till 
projektet. 
 

5. Personuppgiftsbehandlingsavtal med DiVA: 
David lyfte frågan om det i samband med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) införs 
kommer att behövas särskilda personuppgiftsbiträdesavtal mellan varje DiVA-ansluten 
medlem och Uppsala. Frågan har lyfts av jurister vid olika lärosäten med något olika 
tolkningar. Styrgruppen beslutade att Urban och Aina tar kontakt med juristerna vid UU så 
tar vi vidare frågan därefter. 
  

6. Informationspunkter/övriga punkter:  
 

a. DSM-direktivet: (Digital Singel Market). Frågan om EU-kommissionens förslag till nytt 
upphovsrättsdirektiv har lyfts i styrgruppen tidigare. Urban och Aina har nyligen 
diskuterat frågan med en jurist från UU. Urban har även haft kontakt med Thomas 
Neidenmark på utbildningsdepartementet och försett honom med kommentarer och 
synpunkter till stöd i handläggningen av ärendet. Det bästa vore att 
publikationsdatabaserna undantas. 
  

b. IT-revision av DiVA: En preliminär rapport presenterades av Deloitte 29 januari men 
slutrapporten är ännu inte klar. Lars redogjorde kort för resultatet. I revisionen 
konstateras att det inom befintlig personal för förvaltning, drift och utveckling finns 
hög kompetens, det finns inte heller någon oro för de tekniska delarna. Några saker 
som lyftes fram som kan förbättras är en mer formell systemdokumentation. Även 
ansvar och roller inom förvaltningsorganisationen kan behöva förtydligas samt att 
dokumentera supportens roll. Dessutom nämndes behov av att formulera tydligare 
krav och förväntningar på UU:s IT-avdelning.  
 

c. Delta på nätverksmöte i Umeå om forskningsinformation/CRIS den 26-27/2:  
Jonas informerade om att planeringsenheten vid Umeå universitet har bjudit in till en 
nätverksträff om forskningsinformation för att diskutera hur lärosätena ser på hur 
forskningsinformation kan insamlas, bearbetas och delas mellan svenska lärosäten 
samt med andra intressenter. Styrgruppen konstaterade att det är önskvärt om 
Urban eller någon från förvaltningen kan delta. 
 

d. Avslutningsvis lyfte Janet några frågor som styrgruppen bör jobba vidare med, bland 
annat frågor som framkommit från stämman och som behöver förtydligas. Aina 
nämnde att hon har påbörjat ett dokument som sammanhållet avser att beskriva 
DiVA och konsortiet. Janet skickar sina insamlade synpunkter och kommentarer till 
Aina som tar med dessa och formulerar ett första utkast till nästa styrgruppsmöte. 
 

7. Mötet avslutades 
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Övriga minnesanteckningar: 

DiVA och SND  
Elisabeth Strandhagen från SND var inbjuden för att presentera vad som är på gång inom SND och för 
att diskutera samarbeten med DiVA-konsortiet. 

SND styrs från 1 januari 2018 av ett konsortium som består av sju lärosäten (SND-GU, SND-KI, SND-
LU, SND-SU, SND-SLU, SND-UmU och SND-UU). Varje konsortiemedlem ska bidra med en 
domänspecialist inom andra ämnen än de som SND traditionellt varit stödjande i. Konsortiet ska ta 
alla beslut som gäller SND och har ansvaret för den tekniska lösningen för repositoriet och 
sökportalen. SND-konstortiets styrgrupp har nyligen bildats och kommer att träffas första gången i 
mitten av mars. Lars Burman ingår i styrgruppen som UU:s representant. 

Det SND har sökt pengar för är att bygga upp kompetens inom forskningsdata, ge stöd via 
kunskapscentrum (hur ska vi göra data FAIR) och att bygga vidare på SNDs befintliga 
metadatakatalog till en nationell katalog med bredare ämnesanpassningar. I SNDs ansökan ingår 
även att ta fram en lagringslösning. Som det är nu kan man ladda upp dataset till SND som då hamnar 
på en server i Stockholm. Tanken är att det framöver ska gå till så att en forskare vid det lokala 
lärosätet laddar upp sitt data (via ”Mitt SND”) och får stöd via sin lokala DAU (Data Access Unit). 
Genom att data laddas upp lokalt finns också kontrollen kvar lokalt. Tanken är att lärosätet ska bidra 
med lagringsyta, men Sunet ska drifta det. Om lärosätet vill att SND hanterar data måste avtal skrivas 
mellan SND och lärosätet. SND är nu certifierat i sitt dataarbete. I framtiden kanske varje 
lärosäte/DAU blir certifierat.  

Samarbete DiVA och SND 
Diskussion kring hur samarbetet mellan SND och DiVA ska se ut framöver. Vi behöver ha fortsatta 
kontakter mellan DiVA-konsortiet och SND. Från ett ledningsperspektiv är Lars en nyckelperson 
eftersom han sitter i båda styrgrupperna. Det är dessutom viktigt att de tekniska systemen kan 
kommunicera med varandra och därför viktigt att DiVA-förvaltningen och SNDs IT-personal 
samarbetar kring frågor som rör metadata, höstning och dataöverföring. Frågor som behöver 
diskuteras framöver är hur utvecklingen av ”Mitt SND” ska utformas, ska det se ut som i DiVA- eller 
SND-miljö? 

Vidare behöver vi inom DiVA-konsortiet definiera vad och vilken typ av data som ska finnas i DiVA så 
att detta blir tydligt för medlemmarna. Data kommer att finnas på många olika ställen i olika miljöer 
framöver, vilket inte behöver vara ett problem så länge det går att hitta data och länka mellan olika 
system. Nuvarande funktionalitet i DiVA erbjuder en form av ”DiVA light” för forskningsdata där 
syftet främst är att tillgängliggöra dataset som ligger till grund för en publikation. Vidare pratade vi 
omDiVA som en form av ”long tail” för dataset. . Inom en månad har vi även projekt i DiVA och kan 
därmed beskriva publikationer, data och projekt samt relationer däremellan. Bra om detta också kan 
hämtas av SND.  
 

”DiVA under huven” – pågående utveckling och planerna för ett nytt 
admin  
 
Bakgrunden till genomgången ”DiVA under huven” är det önskemål som framkom vid förra 
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styrgruppsmötet om att utbilda styrgruppen när det gäller utvecklingsarbetet i DiVA, så att gruppen 
blir mer insatt i pågående och planerad utveckling. 

Urban inledde med att kort beskriva arbetsflödet för utveckling, från inkommande ärenden till 
genomförd utveckling enligt följande: sprintstart – planeringsmöte – utveckling – tester – 
uppdatering - utvärdering. Arbetet sker i 3-5 veckors sprintar som föregås av planeringsmöten där 
utvecklare, support och förvaltning ingår. Försöker att gruppera sprintar i teman som t.ex. lokala 
ärenden, buggfixar, ny funktionalitet. Ibland i parallella sprintar. Arbetet sker efter en översiktlig 
halvårsplanering enligt förvaltningsplanen. Övriga ärenden av större vikt kan prioriteras och tas in vid 
behov.  

I förvaltningsplanen för 2018 har arbetet med att ta fram ett nytt admingränssnitt fått hög prioritet, 
ett arbete som även kommer att omfatta en ny teknisk plattform. Stefan Andersson berättade om 
hur det arbetet är tänkt att gå till. Nuvarande DiVA är byggt som olika system där admin, sök, import 
etc är separerade enligt de önskemål och krav som fanns år 2007-2008. För att åstadkomma ett nytt 
admingränssnitt med ny förbättrad funktionalitet måste vi integrera admin och sök. Strategin är 
därför att stegvis flytta över funktionalitet från den nuvarande äldre DiVA-miljön till en ny. Istället för 
att vid en viss tidpunkt gå från ett gammalt system till ett nytt. 

”DiVA powered by Cora” 
Olov McKie berättade vidare om hur utvecklarna arbetar med den nya tekniska plattformen och om 
hur ”DiVA powered by Cora” är tänkt att utvecklas. Cora är ingen akronym utan namnet på en teknisk 
lösning.  

Varför vill vi skapa en ny teknisk plattform? Det finns behov av att modernisera kodbasen men också 
att göra ett normalt underhåll (även om detta är ett mer omfattande underhåll). Vidare ger den nya 
tekniska lösningen helt nya möjligheter att skapa de funktioner och förbättringar som efterfrågas i 
ett nytt admin. Det är också viktigt att göra en solid teknisk lösning i grunden innan vi gör andra 
större förändringar. Det finns flera stora tekniska fördelar med den nya plattformen jämfört med 
befintlig teknik i nuvarande DiVA, bl.a. genom att Cora är metadatadrivet och kommer att ha REST-
API för klienter för att underlätta kommunikation med andra tjänster. Hur ser tidsplanen ut? 
Strategin är att börja med att flytta över personposter i den nya miljön, eftersom det är en avgränsad 
och relativt enkel funktionalitet. Något som ska kunna visas i en första version i slutet av mars. 
Därefter kommer utvecklingsarbetet att ske stegvis för att vi ska ha kontroll och kunna genomföra 
det på ett säkert och stabilt sätt. Tidshorisonten för att byta hela systemet kommer dock att ta flera 
år.  

Styrgruppen ansåg att den presenterade utvecklingsstrategin lät väldigt intressant och bra, man ser 
fram emot kommande förbättringar. Några kommentarer och frågor diskuterades. En viktig fråga 
som David lyfte var önskemål om kvalitetskontroll i fälten i registreringsformulären. Janet nämnde 
att det finns förväntningar på mer lokala anpassningar och undrade om det kommer att kunna lösas. 
Olov menade att det är något som vi främst bör lösa genom att göra förbättringar i visningen av ett 
formulär genom att t.ex. gruppera fält i block.  

Frågan om flyttning av personposter och hur den utvecklingen kommer att ske ur ett 
användarperspektiv. Tanken är att vi tar in en UX-person i utvecklingen. Vi har ganska bra bild från 
DiVA-specialisterna. Däremot skulle vi behöva ta in synpunkter från forskarna, en grupp vi måste 
prioritera. 
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