
 

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
29 augusti 2019  
 
Plats: Uppsala, Carolinabiblioteket 
Tid: kl. 10.00 - 15.00 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Jonas Gilbert, Jan Hjalmarsson, David Lawrence, Nadja Neumann, 
Mikael Sjögren, Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  
 
Ulrika Domellöf-Mattsson deltog via länk mellan kl. 10.00 - 14.00.  
 
Kommande möten: 8 oktober kl. 13.00 - 14.30  (Zoom) och 10 december kl. 10.00 - 15.00 i Uppsala. 
__________________________________________________________________________________  

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• En rättelse gällande årtal införs i minnesanteckningarna från stämman 9 maj (andra 
beslutspunkten) angående inval i styrgruppen för kommande 3-årsperiod. Aina ansvarar för 
att en ny version läggs ut på stämmans webbplats. 
 

• Information om den ekonomiska modellen läggs ut på DiVA-konsortiets webbplats. Aina och 
Urban ansvarar. 
 

• Styrgruppen har stämmans uppdrag att ta fram ett förslag till medlemsavgifter för perioden 
2021-2023. En grupp bestående av Aina, David, Jonas, Ulrika och Urban tillsattes för att ta 
fram ett förberedande förslag med olika scenarier som styrgruppen kan arbeta vidare med.  
 

• Ett visionsdokument för DiVA med utgångspunkt från stämmans workshop ska tas fram. Aina 
och Urban påbörjar en text som Lars och styrgruppen arbetar vidare med.  
 

• Uppdatera kommunikationsplanens aktivitetslista för höstens prioriteringar, ladda upp ny 
version på konsortiets webbplats. Särskild kommunikationsaktivitet kommer att genomföras 
under hösten i form av besök hos ett urval DiVA-specialister. Aina och Nadja ansvarar, Mikael 
fungerar som stöd för avstämning. 
 

• Styrgruppen gav Urban i uppdrag att undersöka möjliga lösningar för felavhjälpning utanför 
supportens ordinarie öppettider. 
 

• Det juridiska avtalet för anslutning till DiVA mellan Uppsala universitet och ansluten medlem 
kommer att uppdateras och skickas ut till de medlemmar som har äldre avtal. Aina tar 
kontakt med jurist vid Uppsala universitet för att påbörja arbetet. 
 

• Lars kommer att ta kontakt med Max Petzold från SND (Svensk Nationell Datatjänst) och 
förhöra sig om behovet av en eventuellt kortare avstämning mellan SND och styrgruppen. 
 

• Information från styrgruppens möte skickas via e-post till stämman och som blogginlägg till 
specialisterna. 



Besluts- och åtgärdspunkterna följs upp och stäms av vid nästa möte med styrgruppen 8 oktober. 
__________________________________________________________________________________  
 
 

1. Mötets öppnande 
Lars öppnade mötet. Jan Hjalmarsson från Konstfack hälsades särskilt välkommen som ny 
medlem i styrgruppen. 

 
2. Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet  

Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 
 

3. Minnesanteckningar från stämman 9 maj och styrgruppens uppdrag 
Notering om en rättelse på första sidan, andra beslutspunkten, angående valberedning för ny 
3-årsperiod i styrgruppen. Ska vara ”förslag till ny 3-årsperiod i styrgruppen för 2020-2023” 
(istället för 2020-2022). Aina ansvarar för att ny version med rättelse läggs ut på stämmans 
webbplats. 
 
Styrgruppen stämde av fortsatt uppdrag: 

- Arbeta vidare med det påbörjade visions- och strategiarbetet för DiVA. 
- Ta fram förslag till nya medlemsavgifter för perioden 2021-2023. 
- Arbeta vidare med aktiviteter för förbättrad kommunikation inom konsortiet 

enligt kommunikationsplanen. 
- Övriga löpande frågor av relevans för styrgruppen. 

 
4. Ny ekonomisk modell och kommande medlemsavgifter  

Den nya ekonomiska modellen för DiVA, som bygger på antal publikationsregistreringar, 
beslutades vid stämman 9 maj 2019 och träder i kraft från januari 2021. En beskrivning av 
modellen och information om hur varje medlem själv kan ta del av uppgifter om antal 
registreringar som underlag för gruppindelningen, bör läggas ut på konsortiets webbplats. 
Styrgruppen diskuterade om underlaget bör utgå från registreringar under 3-årsperioden 
2016-2018 eller 2017-2019, och konstaterade att det förra bör vara en säkrare uppgift att 
utgå från samtidigt som det går att göra olika testberäkningar för att undersöka om det råder 
oväntade avvikelser. Aina och Urban ansvarar för att uppdaterad information läggs ut på 
webbplatsen. 

 
Till nästa stämma (2020-05-07) har styrgruppen stämmans uppdrag att ta fram ett förslag för 
medlemsavgifter för perioden 2021-2023. Styrgruppen kommer därför att under hösten 
arbeta med att identifiera behov av resurser och ta fram olika scenarier kopplat till 
utvecklingstakt som sedan bearbetas vidare till ett förslag som presenteras i god tid före 
stämman i maj 2020. Detta arbete kommer att göras i nära samarbete och dialog med 
förvaltnings- och utvecklingsgruppen. En grupp inom styrgruppen tillsattes för att ta fram ett 
första förslag till olika scenarier som styrgruppen kan arbeta vidare med. I gruppen ingår 
Aina, David, Jonas, Ulrika och Urban.  

 
5. Visionsarbetet för DiVA 

Resultatet från stämmans workshop 9 maj utgör ett bra underlag för att formulera ett 
visionsdokument som bör vara på ca en halvsida. Detta dokument är ett komplement till de 
tidigare framtagna dokumenten om DiVA och som finns tillgängliga på konsortiets webbplats. 
Aina och Urban påbörjar en text som Lars och styrgruppen arbetar vidare med.  

 
6. Kommunikationsplanen och fortsatt kommunikationsarbete 



Kommunikationsplanen presenterades vid förra stämman och fungerar som ett 
arbetsdokument och stöd för styrgruppen. Styrgruppen har fått värdefull återkoppling på 
kommunikationsplanen från både stämman och specialistgruppen. Med utgångspunkt från 
den återkoppling som inhämtats kommer aktivitetslistan att uppdateras och förtydligas så att 
det blir tydligt hur varje aktivitet ska följas upp. Ny version laddas upp på konsortiets 
webbplats.  
 
Prioriterade målgrupper under höstens kommunikationsaktiviteter är stämmans medlemmar 
och DiVA-specialisterna. Information från styrgruppen via e-post kommer kontinuerligt att 
skickas ut till stämman så att styrgruppens arbete kan följas. Prioriterade aktiviteter under 
hösten är att identifiera och förtydliga kanaler och målgrupper inom konsortiet samt att 
fokusera på att förbättra kommunikationen till DiVA-specialisterna. Detta planeras genom ett 
antal besök hos ett urval av specialister som representerar olika delar av konsortiet. 
Målsättningen är att följa upp och ta reda på informationsbehov och hur 
kommunikationsvägarna kan förbättras. Besöken blir också tillfällen för att fånga upp 
eventuella andra frågor och idéer.  
 
Styrgruppen diskuterade också eventuella behov av att komplettera kommunikationen 
mellan styrgrupp och stämma via e-post med annan kanal t.ex. webbinarium för att 
underlätta och möjliggöra diskussion och tillfälle för frågor. En risk med detta skulle dock 
kunna medföra att det skapas en form av ”ministämma” mellan ordinarie stämmor, vilket 
inte styrgruppen anser är önskvärt. Styrgruppen ser inget nuvarande behov av ytterligare 
kanaler men kan ta upp frågan igen om behov uppstår. Vidare diskuterade styrgruppen de 
webbplatser som användare av DiVA möter, DiVA-portal och DiVA-konsortiets webbplats. 
Möjligheten att göra något med små medel för att förbättra informationen om DiVA och 
konsortiet för externa användare bör undersökas vidare.  
Aina och Nadja ansvarar för genomförandet av höstens kommunikationsarbete med stöd av 
Mikael. 

 
7. Stående punkt på dagordningen – vad ska kommuniceras? 

Beslutade att till dagordningen lägga till punkten ”Vad ska kommuniceras vidare” som 
påminnelse för förbättrad kommunikation från styrgruppen. Kan exempelvis handla om 
något särskilt som ska kommuniceras till stämman eller annan målgrupp.  
 

8. Aktuellt från förvaltningen 
Urban informerade om att förvaltningsplanen för 2019 följs planenligt. Arbetet med att ta 
fram ny förvaltningsplan för 2020 kommer att påbörjas under september för beslut i 
styrgruppen i december. Arbetet tas med i budgetprocessen för 2020 som också styrgruppen 
är delaktig i.   
 
För övrigt har höstens arbete påbörjats efter sommarledigheterna. Trafikverkets DiVA-
installation är klar och de första publikationerna finns tillgängliga. Förberedelser och 
installationsarbetet med DiVA för Malmö universitet har påbörjats efter sommaren och 
kommer att fortgå under hösten. Ett arbete som sker i nära samarbete och dialog mellan 
Malmö och DiVA-support. Planerad start är februari 2020. 
 
Det kommer även att göras en del förberedande jobb för att ställa om exportformatet till 
Swepub med anledning av uppdatering av Swepub MODS formatspecifikation som väntas 
träda i kraft från januari 2020. Det är inga större anpassningar som krävs. Däremot kommer 
nuvarande DiVA inte vara uppdaterat med alla nya output-typer utan dessa kommer istället 
att tas med i den nya plattformen. 
 



Utvecklingsarbetet i Cora fortlöper. Publikationstyperna är inom kort skapade och 
definierade enligt den metadatamodell som används i Cora. Målsättningen är att jobba 
vidare med uppsatsformuläret tillsammans med DiVA-specialisterna. En ny utvecklare 
började sin anställning 1 september och fokus kommer att läggas på introduktion och 
kompetensöverföring från övriga systemutvecklare. 
 
Frågan om felavhjälpning utanför supportens ordinarie öppettider diskuterades och Urban 
fick i uppdrag av styrgruppen att undersöka möjliga lösningar och återkoppla till styrgruppen. 
 

9. Övriga frågor:  
a. Det juridiska avtalet för anslutning till DiVA mellan Uppsala universitet och ansluten 

medlem kommer att uppdateras och skickas ut till samtliga medlemmar. Undantag är 
nyligen anslutna medlemmar som redan har ett uppdaterat avtal. Aina ansvarar. 

b. Lars kommer att ta kontakt med Max Petzold från SND (Svensk Nationell Datatjänst) 
och förhöra sig om behovet av en eventuellt kortare avstämning mellan SND och 
styrgruppen. 

c. Förvaltningen har fått inbjudan att presentera DiVA och DiVA-konsortiet vid 
konferensen IFFIS 2019 (Infrastruktur för forskningsinformation) den 19 november. 
 

10. Kommande möten:  
- Tisdag 8 oktober kl. 13 - 14.30 via Zoom. 
- Tisdag 10 december kl. 10.00 – 15.00 i Uppsala. 

  
11.  Mötet avslutades 
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