
 

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
10 februari 2020 
 
Webbmöte via zoom: kl. 8.30 – 10.00 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, Jan Hjalmarsson, David 
Lawrence, Nadja Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  
 
Nästa möte: 30 mars kl. 12.00 - 15.00, Uppsala. 
__________________________________________________________________________________  
 

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Styrgruppen anser att modellen för gruppindelning ska ligga fast och gav Aina och Urban i 
uppdrag att ta fram kompletterande registreringsuppgifter som underlag för återkoppling till 
inkommande kommentarer på nya medlemsavgifter. 
 

• Förslag till visionstext diskuterades och styrgruppen uppmanades inkomma med 
kommentarer och ändringsförslag. Visionstexten ska presenteras för stämman i maj. 
 

• Aina ansvarar för att det uppdaterade juridiska avtalet för DiVA-medlemmar skickas till 
samtliga organisationer. 
 

• Aina och Nadja arbetar vidare enligt aktivitetsmål. Aina ansvarar för att ladda upp en ny 
version av kommunikationsplanen på konsortiets webbplats. 
 

• Till programmet för stämman 7 maj föreslogs att bjuda in KB. Lars tar kontakt. 
 

• Styrgruppen tillsätter en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram en gemensam 
registreringspraxis för DiVA. 
 
Kvarstår från tidigare möte: 

• Urban har styrgruppens uppdrag att undersöka möjliga lösningar för felavhjälpning utanför 
supportens ordinarie öppettider och att ta fram en tidsuppskattning för nyutvecklingen på en 
översiktlig nivå vid sidan av förvaltningsplanen.    
 

 
__________________________________________________________________________________  
 
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.  
 



3) Förslag till nya medlemsavgifter för perioden 2021-2023 - uppföljning av kommentarer från 
medlemmar  
Styrgruppen diskuterade uppföljning och kommentarer till den skrivelse som gick ut till stämman 
29 oktober med förslag till kommande medlemsavgifter. Två kommentarer angående 
gruppindelning har inkommit. Örebro universitet anser att höjda medlemsavgifter är lovvärt och 
genomtänkt, men att de i och med den nya gruppindelningen får en alltför kraftig ökning. Även 
Polarforskningssekretariatet har inkommit med en kommentar om att de felaktigt hamnat i 
grupp 3 på grund av eftersläpande importer av data vilket ger en missvisande bild av deras årliga 
publiceringsmängd. Generellt anser styrgruppen att det är viktigt att inte frångå den beslutade 
modellen för gruppindelning. Däremot kan kompletterande registreringsuppgifter behövas. 
Styrgruppen gav därför Aina och Urban i uppdrag att ta fram kompletterande retroaktiva 
uppgifter om registreringsfrekvens för medlemmarna i fråga.  
 
Även KTH har inkommit med ett brev som rör deras framtida planering för interna IT-system där 
DiVA är en del. KTH kommer under året att se över sina system och önskar därför mer 
information om tidshorisont och prioriteringar för nyutvecklingen i DiVA. KTH är därför inbjudna 
till ett möte med förvaltningen i Uppsala den 6 mars. 
 
Slutligt förslag på nya medlemsavgifter ska skickas senast 16 april till stämmans medlemmar, dvs. 
3 veckor innan stämmans årsmöte 7 maj.  
 

4) Förslag visionsdokument 
Ett förslag till visionsdokument som utgår från tidigare visionsarbete i stämma och styrgrupp har 
tagits fram av Aina, Urban och Lars. Diskuterades om texten är tillräckligt visionär. Viktigt att 
texten är kort. Övriga i styrgruppen uppmanades inkomma med kommentarer och 
ändringsförslag. Visionstexten kommer att presenteras för stämman i maj. 

 
5) Uppdaterat juridiskt avtal 

Nu finns ett uppdaterat juridiskt anslutningsavtal som har tagits fram tillsammans med jurist från 
Uppsala universitet. Syftet med avtalet är att skicka ut detta till samtliga medlemmar inom 
konsortiet så att alla medlemmar har samma avtalstext. Det har sedan en tid varit önskvärt 
eftersom de tidigast anslutna medlemmarna har ett avtal som skiljer sig från de medlemmar som 
anslutit sig på senare år. Aina ansvarar för utskick.  

 
6) Fortsatt kommunikationsarbete 

Aina och Nadja har arbetat vidare med kommunikationsarbetet enligt kommunikationsplan och 
höstens kommunikationsrapport. Nu finns en uppdaterad svensk text om DiVA på wikipedia. 
Dessutom en ny webbplats om DiVA och konsortiet https://info.diva-portal.org/. Återstår att 
även lägga ut information på engelska. Kommunikationsplanen har uppdaterats när det gäller 
kommunikationskanaler för DiVA-specialister och stämman samt aktivitetsplan för våren 2020. 
Aina laddar upp en ny uppdaterad version av kommunikationsplanen bland övriga styrdokument 
på konsortiets webbplats. 

 
7) Från förvaltning och utveckling 

Urban rapporterade om pågående utveckling. Sedan slutet av januari finns en produktionsserver 
för DiVA på Cora. Det betyder att det nu finns en miljö där det är möjligt att visa (och inom kort 
ändra/skapa) faktisk DiVA-data som det ser ut i produktionsmiljöerna i DiVA-classic. Först ut för 
denna visning är organisationsposterna. När det gäller de pågående rekryteringarna av två 
systemutvecklare ser det positivt ut. Några intressanta kandidater har tagit sig till en andra 
intervjuomgång. 
 

https://info.diva-portal.org/


Urban informerade vidare om att Swepub i dagarna lanserar sitt nya modsformat och påpekade 
samtidigt att det är önskvärt att framöver förbättra samarbetet med Swepub och Kungliga 
biblioteket (KB) för att förenkla hämtning av data från DiVA. En fråga som även Lars kan ta med 
sig i lämpliga fora för diskussion med KB. 

 
Förvaltningen har haft möte med utvecklare från Svensk Nationell Datatjänst (SND). Syftet var att 
diskutera möjligheten att via SND:s system för att registrera forskningsdata (DORIS) skapa 
möjligheten till uppslag från DiVA. Det skulle göra det möjligt för forskare som önskar koppla 
dataset till relaterade publikationer att göra det från DORIS. SND kommer att börja på denna 
utveckling fram i april 2020. 

 
8) Förslag innehåll stämman 7 maj 

Styrgruppen diskuterade program och innehåll för vårens stämma (7 maj kl. 10-16). Årsmötet 
med beslutspunkter läggs på eftermiddagen och andra programpunkter på förmiddagen. Fredrik 
Olsson, forskare vid RISE som i en studie använt data från DiVA, är tillfrågad att delta och 
återkommer med besked i mars. Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet samt ordförande i 
SUHF:s forum för bibliotekschefer och Swepub utvecklingsråd, har tillfrågats men har tyvärr 
förhinder den dagen och kan inte delta. Föreslogs istället att bjuda in KB, antingen Karin Grönvall 
eller Lars Ilshammar, riksbibliotekarie resp. biträdande riksbibliotekarie. Lars tar den kontakten.  

 
9) Övriga frågor: 

a) Årsberättelse för DiVA 2019: Aina informerade om att arbetet med årsberättelsen för DiVA 
2019 är på gång. Dokumentet skickas till styrgruppen för synpunkter och presenteras till 
stämman i maj. 
 

b) Arbetsgrupp för gemensam registreringspraxis för DiVA: Styrgruppen ser behov av att 
tillsätta en arbetsgrupp som kan ta fram en gemensam registreringspraxis för DiVA, en 
minsta gemensamma nivå för registrering. En gemensam praxis är tänkt att vara ett viktigt 
stöd i kvalitetsarbetet och en del i ett långsiktigt mål för gemensamma bibliografiska poster. 
Styrgruppen kommer att föreslå medlemmar till en sådan arbetsgrupp som därefter kan 
påbörja sitt arbete. Arbetsgruppen kan själva vara med och formulera sitt uppdrag och det är 
viktigt att arbetsgruppen tar in synpunkter från övriga specialistmedlemmar under arbetets 
gång. 
  

c) URN:NBN-tjänsten: Ingemar Thun, avdelningschef för informationstjänster vid KB har lämnat 
återkoppling när det gäller störningarna av URN:NBN-tjänsten under 14 dagar i november 
2019. De konstaterar själva att det tog alltför lång tid att felsöka och åtgärda problemet och 
har skickat information om kontaktvägar och felanmälan. 

 
10) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp? 

Minnesanteckningar med information om den nya webbplatsen och påminnelse om stämman 7 
maj. 
 

11) Kommande möten, våren 2020 
Ny tid 30 mars: kl. 12.00 – 15.00 + vi börjar med lunch (Uppsala) och 1 juni kl. 10.00 - 11.30. Aina 
uppdaterar i Outlook. 
 

12) Mötet avslutades 
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