
 

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
8 oktober 2019  
 
Webbmöte via zoom: kl. 13.00 - 14.30 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja 
Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  
 
Anmält förhinder: Jan Hjalmarsson  
 
Nästa möte: 10 december kl. 10.00 - 15.00 i Uppsala 
__________________________________________________________________________________  

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

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

• Styrgruppen formulerar en skrivelse som skickas till stämman angående kommande 
budgetperiod. Aina, Urban och Mikael tar fram ett förslag till styrgruppen. 

• Styrgruppen kommer att avsätta tid åt visions- och strategiarbetet för DiVA vid mötet i 
Uppsala 10 december. Aina och Urban tar fram ett underlag till dess. 

• Kommunikationsarbetet med syftet att stärka den interna kommunikationen inom konsortiet 
fortlöper med flera besök inplanerade hos DiVA-specialister. Aina och Nadja ansvarar med 
stöd av Mikael vid behov. 

• Ny version av kommunikationsplanen med uppdaterad aktivitetslista laddas upp och ersätter 
tidigare version på konsortiets webbplats. Aina ansvarar. 

• Urban har styrgruppens uppdrag att undersöka möjliga lösningar för felavhjälpning utanför 
supportens ordinarie öppettider och har påbörjat en dialog angående detta med IT-
avdelningen vid Uppsala universitet.   

• Aina har påbörjat en översyn av det juridiska avtalet för anslutning till DiVA och kommer att 
ta kontakt med jurist vid Uppsala universitet för stöd i arbetet. 

 
__________________________________________________________________________________  
 
 

1. Mötets öppnande 
Lars öppnade mötet.  
 

2. Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 29 augusti  
Minnesanteckningarna lades till handlingarna efter genomgång och uppföljning av besluts- 
och åtgärdspunkterna. 
 

3. Text om den ekonomiska modellen på DiVA-konsortiets webbplats 
Styrgruppen beslutade att tillgängliggöra en text som beskriver den ekonomiska modellen för 
DiVA-konsortiet. Modellen beslutades av stämman 7 maj 2019 och gäller från januari 2021. 
Några kommentarer om rättelser framfördes i styrgruppen och tas med i den slutliga 



versionen. Aina ansvarar för att texten görs tillgänglig på DiVA-konsortiets webb: 
https://wiki.epc.ub.uu.se/display/DIN/Ekonomisk+modell 

 
4. Scenarier och budgetnivå för framtida DiVA-utveckling 

Styrgruppen diskuterade det underlag som förvaltning- och konsortieledning formulerat för 
kommande resursbehov. Det finns en enighet inom styrgruppen att så snart som möjligt 
förstärka och påskynda utvecklingstakten i DiVA. Önskvärt är därför att förstärkning av 
utvecklarresurser påbörjas snarast, något som kan rymmas inom konsortiets budget med ett 
tillskott från Uppsala universitetsbibliotek under budgetåret 2020. Den långsiktiga 
finansieringen av resurstillskottet är ett beslut för stämman och handlar om konsortiets 
kommande budgetperiod 2021-2023. Beslut ska tas av stämman i maj 2020 men med tanke 
på att rekryteringsprocesser tar tid önskar styrgruppen stöd av stämman tidigare i 
budgetprocessen. Styrgruppen beslutade därför att formulera en skrivning för avstämning i 
stämman angående kommande budgetprocess. Beslutades att Aina, Urban och Mikael tar 
fram ett förslag på skrivning till styrgruppen. 
 

5. Visions- och strategiarbetet för DiVA 
Styrgruppen har i uppdrag att arbeta vidare med det påbörjade visions- och strategiarbetet 
för DiVA. Aina och Urban har påbörjat ett första utkast och arbetar vidare med detta till ett 
underlag som styrgruppen kan ägna tid åt vid mötet i Uppsala 10 december. Lars påpekade 
att det är ett viktigt och prioriterat arbete. Ulrika tipsade om det pågående visionsarbetet 
inom Libris som möjlig inspiration. 

 
6. Kommunikationsarbetet, aktivitetslistan och besök hos DiVA-specialister 

Prioriterade grupper för kommunikationsinsatser är den interna kommunikationen inom 
konsortiet där stämman och DiVA-specialister är viktiga målgrupper. Förbättrad 
kommunikation till stämman från styrgruppens möten och från förvaltningens 
utvecklingsarbete är särskilt prioriterade insatser. Aina och Nadja har planerat ett antal 
besök hos DiVA-specialister för att fånga upp informationsbehov och utvärdera 
kommunikationskanaler. Hittills har besök gjorts hos Linnéuniversitetet och Malmö 
universitet. Besök finns i dagsläget inplanerade vid Umeå  universitetsbibliotek och 
Stockholms universitet. Aktivitetslistan i kommunikationsplanen har uppdaterats och gäller 
aktiviteter under hösten 2019. Utvärdering och uppföljning planeras vid styrgruppsmötet 10 
december. 

 
7. Ny webbplats för DiVA och DiVA-konsortiet  

Den information som rör DiVA och DiVA-konsortiet finns för närvarande i wiki-miljö. Det 
innebär begränsningar i såväl utformning av informationen som sökbarhet för externa 
användare. Därför finns nu ett skal till en ny webblösning i den webbpubliceringsmiljö som 
används vid Uppsala universitet som möjliggör modernare utseende och bättre extern 
synlighet. Den information som rör DiVA-konsortiet och allmän information om DiVA och nu 
finns på wikin kommer att successivt flyttas över till den nya webbplatsen under hösten. 

 
8. Aktuellt från förvaltningen, avstämning förvaltningsplan 

Förvaltningen jobbar dels med installationsärenden och dels med nyutveckling på Cora. 
Trafikverket är i produktion och har fått användarundervisning av supporten. Malmö 
universitet får sin testmiljö installerad i slutet av oktober och användarundervisning i 
november. Inplanerat möte med Göteborgs universitet 11-12 november.  
 
När det gäller arbetet med DiVA på Cora så läggs nu fokus på att ta fram en prototyp för ett 
registreringsformulär för studenter. Målsättningen är att på sikt skapa olika typer av formulär 
för olika användargrupper. I arbetet med studentformuläret finns stöd i form av 

https://wiki.epc.ub.uu.se/display/DIN/Ekonomisk+modell


behovsunderlag som togs fram under vårens användarundersökningar. Steg ett är att ta fram 
en prototyp via klienten med hjälp av stylesheets. Dessutom jobbar vi löpande med att skapa 
nödvändiga kopplingar mellan de båda systemen (DiVA-classic och Diva på Cora). Första 
kopplingen handlar om organisation, eftersom det är en viktig grundfunktionalitet som 
måste finnas på plats i den nya tekniska miljön för att möjliggöra registrering av en 
publikation. Vidare har utvecklingsteamet jobbat med s.k. Fitness-tester. Verktyget och 
metodiken syftar till att öka driftsäkerheten i DiVAs produktionsmiljö. Vi har även börjat titta 
på förvaltningsplanen och uppdatering för 2020. 
 

9. Övriga frågor:  
a. Zoom-möte 15/10 för stämman om DiVA på ny teknisk plattform: Urban kommer då 

att beskriva lite mer i detalj villkoren för flyttning in i Cora samt vad man på sikt 
kommer att kunna göra i DiVA. 
 

b. Aina och Urban kommer att träffa Max Petzold från SND 12/10 för avstämning och 
eventuella frågor som rör de båda systemen. 
 

c. Nytt webbdirektiv för ökad digital tillgänglighet: Urban berättade om det nya 
direktivet som innebär att DiVA-portal kommer att behöva anpassas. Dessutom finns 
det riktlinjer för de fulltexter/pdf-filer som publiceras i DiVA, vilket kommer att kräva 
att det finns en rutin för hur vi tar hand om frågan. Anpassningar gällande DiVA ska 
finnas på plats från 23 september 2020. Frågan kommer att tas upp vid DiVA-
specialisternas möte i Uppsala 2-3 december. Mer om tillgänglighetsdirektivet: 
https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/ 
 

d. Ulrika berättade om de rekommendationer som nu finns rörande metadatahantering 
inom miljösverige. En överenskommelse som består av nio korta rekommendationer. 
Ulrika har nämnt DiVA i detta sammanhang som en viktig partner att känna till. 
 

e. Lars berättad om en organisationsförändring som nyligen genomförts inom Uppsala 
universitetsbibliotek och avdelningen där systemutveckling för DiVA ingår. 
Avdelningen har bytt namn från Avdelning för biblioteksstöd till Avdelningen för 
digitalisering. Ny chef för avdelningen kommer från 14 oktober att vara Daniel 
Wadskog. 
 

10. Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp? 
Aina skickar information från styrgruppens möte till stämman och DiVA-specialisterna. 
 

11. Nästa möte:  
- Tisdag 10 december kl. 10.00 – 15.00 i Uppsala. 

  
12.  Mötet avslutades 
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