
 

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
10 december 2019  
 
Plats: Uppsala, Carolinabiblioteket 
Tid: kl. 10.00 - 15.00 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, Jan Hjalmarsson, David 
Lawrence, Nadja Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  
 
Daniel Wadskog deltog som facilitator under förmiddagens visions- och strategiarbete. 
 
Nästa möte: 10 februari kl. 10.00 - 11.30 via Zoom. 
__________________________________________________________________________________  
 

Visions- och strategiarbetet 
 

• Styrgruppen har arbetat fram ett antal berättelser för att beskriva framtida bilder av DiVA. 
Aina och Urban sammanfattar styrgruppens arbete och formulerar ett första utkast till ett 
visions- och strategidokument med stöd av Lars och därefter för kommentarer i styrgruppen. 

 

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Styrgruppen beslutade att underlaget för den slutliga beräkningen för förslag till nya 
medlemsavgifter för perioden 2021-2023 ska beräknas på antal registrerade poster i DiVA år 
2017-2019. 
 

• Aina ansvarar för att rapporten från kommunikationsarbetet görs tillgänglig och fortsätter 
arbetet enligt rekommendationer i rapporten och mål i kommunikationsplanen.  
 

• Styrgruppen beslutade att anta förvaltningsplanen för 2020 med några ändringsförslag. 
Styrgruppen gav också Urban i uppdrag att ta fram en tidsuppskattning för nyutvecklingen på 
en översiktlig nivå vid sidan av förvaltningsplanen. 
 

• Styrgruppen gav Lars i uppdrag att skicka en skrivelse till KB med syftet att klargöra 
kommunikationsvägar och servicenivå angående URN:NBN-tjänsten. 
 
Kvarstår från tidigare möte: 

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

• Aina har påbörjat en översyn av det juridiska avtalet för anslutning till DiVA och har haft ett 
första möte med jurist vid Uppsala universitet. 
 

 



__________________________________________________________________________________  
 

1. Mötets öppnande 
Lars öppnade mötet. 
 

2. Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 8 oktober 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna efter genomgång och uppföljning av besluts- 
och åtgärdspunkterna. Urban återkopplade från mötet 12/10 med Max Petzold från SND 
(Svensk Nationell Datatjänst) där möjliga lösningar för koppling från SND:s 
registreringsgränssnitt ”Doris” till DiVA diskuterades. Fortsatt kontakt kommer att tas. 
 

3. Nya medlemsavgifter för perioden 2021-2023 - uppföljning  
Styrgruppen diskuterade uppföljning av den skrivelse som gick ut till stämman 29 oktober 
med information om förslag till kommande medlemsavgifter. Konstaterades att det är bra att 
informationen har gått ut i god tid. Förutom en fråga har inga övriga kommentarer inkommit. 
Slutligt förslag ska skickas senast 16 april till stämmans medlemmar, dvs. 3 veckor innan 
stämmans årsmöte 7 maj. Styrgruppen enades om att underlaget för gruppindelning och 
slutlig beräkning ska utgöras av antal publiceringar, dvs. registreringar i DiVA från 3-
årsperioden 2017-2019.  
 

4. Kommunikationsarbetet rapport 
Aina och Nadja har under hösten genomfört ett antal besök hos medlemmarnas DiVA-
specialister för att få återkoppling på hur befintlig kommunikation fungerar. Resultaten finns 
sammanställda i en rapport som styrgruppen tagit del av. Besöken och tidigare återkoppling 
på kommunikationsplanen utgör värdefulla underlag för fortsatt kommunikationsarbete. Det 
gäller det påbörjade arbetet med en ny webbplats för information om DiVA och konsortiet 
samt dokumentation av befintliga kommunikationskanaler utifrån aspekter som innehåll, 
syfte, roller och ansvar. Aina ansvarar för fortsatt kommunikationsarbete enligt 
kommunikationsplanen med stöd av Nadja.  
 

5. Förvaltningsplan 2020 
Styrgruppen beslutade att anta förvaltningsplanen med följande ändringar i texten: 

- Första sidan: ändras till ”Fastställd av styrgruppen för DiVA”. 
- 5.5. Styrande lagar och riktlinjer: PSI-direktivet är inte en styrande lag för DiVA och 

ska därför inte stå med i förvaltningsplanen. 
- 6.1. Nuläge och behov: Kommentar om arbetsprocessen för registreringsformulär 

bör läggas till, dvs. arbetet med att ta fram ett nytt studentuppsatsformulär fungerar 
samtidigt som en lärandeprocess för att sen jobba vidare med formulär för andra 
publikationstyper. 

Styrgruppen efterfrågade också möjligheten att säga något om tidsperspektivet för 
nyutvecklingen på Cora, förslagsvis i form av några milstolpar. Urban fick därför i uppdrag att 
vid sidan av förvaltningsplanen ta fram en översiktlig tidsestimering. 
 

6. Problem med URN: NBN-tjänsten och kommunikationen med KB  
Under perioden 5/11- 18/11 fungerade URN:NBN-tjänsten bara sporadiskt eller inte alls, 
vilket berodde på  att man nyttjar ett nätfilter på KB som blockerade hämtningen av urn-id 
från DiVA. Detta ställde till med allvarliga problem för DiVA-medlemmar eftersom urn-
länkarna därmed inte fungerade. Problemet tog alltför lång tid att lösa, vilket berodde på 
svårigheten att komma i kontakt med relevant personal på KB för att hitta en lösning på 
problemet. URN-tjänsten är av mycket stor vikt för DiVA och därför måste kontaktvägarna för 
problemlösning fungera enligt en överenskommen servicenivå. Styrgruppen gav därför Lars i 



uppdrag att skriva till KB i ärendet. Urban formulerar ett utkast som underlag.   
 

7. Övriga frågor  
- Urban har under hösten genomfört två Zoom-möten om ”DiVA på ny teknisk 

plattform” med sammanlagt drygt 30 deltagare. Målgruppen var stämman men även 
DiVA-specialister och systemutvecklare deltog. Syftet var främst att visa den tänkta 
utvecklingsstrategin.  
 

- Aina och Urban rapporterade från DiVAs specialistmöte 2-3 december som var 
uppskattat. Det var ett varierat program som bestod av gruppdiskussioner, rapport 
från förvaltningen och pågående utveckling samt presentation av en forskningsstudie 
av data från DiVA. 
 

- Styrgruppen diskuterade program och innehåll för vårens stämma (7 maj kl. 10-16). 
Årsmötet med beslutspunkter läggs på eftermiddagen och andra programpunkter på 
förmiddagen. Föreslogs att bjuda in Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet 
samt ordförande i SUHF:s Forum för bibliotekschefer och Swepub utvecklingsråd, 
Mikael ansvarar. Dessutom forskarna som deltog vid specialistmötet (Aina/Urban 
ansvarar). Diskuterade även möjligheten att i framtiden anordna en DiVA-konferens 
med olika bidrag som speglar användning av data. 

 
8. Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp? 

Minnesanteckningar med beslut om förvaltningsplanen och kommunikationsrapporten. 
Påminnelse om stämman 7 maj. 
 

9. Kommande möten, våren 2020 
Aina bjuder in i outlook: 10 februari kl. 10.00 - 11.30 (zoom), 30 mars kl. 10.00 - 12.30 + lunch 
(Uppsala) och 1 juni kl. 10.00 - 11.30.  
 

10. Mötet avslutades 
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