
 

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
30 mars 2020 
 
Webbmöte via zoom: kl. 13.00 – 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).  
 
Nästa möte: stämman 7 maj, styrgruppsmöte 1 juni kl. 10.00 - 11.30. 
__________________________________________________________________________________  
 

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Styrgruppen har tagit del av förvaltningens rapport angående DiVAs driftstörningar i februari 
samt beslutet att köpa in server och lagringskapacitet för förbättrad driftsäkerhet (bilaga 1).  
 

• Styrgruppen stödjer förvaltningens förslag att rekrytera en systemadministratör för att 
förstärka kompetensen inom drift- och applikationsarbetet för DiVA. (Rekryteringen innebär 
inga förändringar i styrgruppens förslag för nya medlemsavgifter för 2021-2023 som ska 
beslutas i stämman 7 maj.) 
 

• Ulrika, Jonas och Aina fick i uppdrag att ta fram ett slutligt förslag till visionsdokument som 
cirkuleras i styrgruppen innan det går ut med kallelsen till stämman. 
 

• Styrgruppen beslutade att vårens stämma genomförs digitalt och i nedkortad form den 7 maj 
kl. 9.30 - 12.00. Aina och Urban planerar för ett nytt upplägg. 
  

• Urban fick uppdraget att ta fram ett utkast till en riskanalys i eventuell händelse av karantän 
och nedstängning av lokaler med anledning av pågående corona-epidemi. 
 

 
__________________________________________________________________________________  
 
1) Mötets öppnande 

Lars öppnade mötet. 
 

2) Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 10 februari 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.  
 

3) Rapport från förvaltningen angående DiVAs driftstopp  
Med anledning av DiVAs driftstopp i februari har förvaltningen tagit fram en rapport som 
beskriver det stegvisa händelseförloppet och vidtagna åtgärder. Urban gav en kort 
sammanfattning av rapporten samt beslutet att köpa in server och lagringskapacitet för parallell 
lagring och därmed förbättrad driftsäkerhet. Beräknad kostnad för inköp av hårdvara är ca 100 
000 kr/år, till det kommer arbete för installation och löpande drift. Rapporten bifogas till 



minnesanteckningarna (bilaga 1). 
 

4) Rekrytering av systemadministratör för DiVA  
För att förstärka kompetensen inom drift- och applikationsarbetet för DiVA föreslår förvaltningen 
att en systemadministratör rekryteras för konsortiet. Även om det i dagsläget finns mycket god 
kompetens inom området är det alltför personberoende. Denna rekrytering påverkar inte 
styrgruppens tidigare föreslagna medlemsavgifter för perioden 2021-23, som kommer att 
beslutas vid stämman 7 maj. 
 
Styrgruppen har tidigare konstaterat att konsortiet behöver en större förvaltnings- och 
utvecklingsorganisation och gav därför klartecken till rekrytering av 2 systemutvecklare vid 
årsskiftet 2019/20. Den ena rekryteringen är klar och en ny systemutvecklare tillträder i slutet av 
maj i vår. Kravprofilen för den andra utvecklartjänsten var inriktad mot applikationsdrift och 
tänkt som en särskild resursförstärkning för en förbättrad driftsmiljö för både DiVA-classic och 
DiVA på Cora. Det visade sig svårt att hitta en person med efterfrågad profil och den tjänsten är 
därför ännu inte tillsatt. Därför avser förvaltningen istället att rekrytera en systemadministratör.  
Styrgruppen stödjer detta förslag och om behov framöver finns av ytterligare rekrytering av 
systemutvecklare får den diskussionen tas då.   
 

5) Förslag visionsdokument för DiVA  
Styrgruppen diskuterade förslaget för DiVAs vision och de kommentarer som Ulrika och Jonas 
tillfört texten. Några formuleringar eller begrepp som styrgruppen enades om: bättre att 
använda publikationer istället för kunskap, gemensamt istället för nationellt, repositorium istället 
för öppet arkiv. Kunskapskälla inte kunskap. Styrgruppen gav Ulrika, Jonas och Aina i uppdrag att 
ta fram ett slutligt förslag som cirkuleras i styrgruppen innan det går ut med kallelsen till 
stämman.  
 

6) Utvecklingsstrategi för DiVA på Cora 2020-2022  
På uppdrag av styrgruppen har Urban tillsammans med utvecklargruppen tagit fram en 
översiktlig planering för DiVA på Cora med prioriteringar på årsvis basis under 2020-2022. Urban 
redogjorde för den kronologiska tidslinjen för kommande utveckling och betonade att det ska ses 
som en temporär tidslinje, vilket innebär att vissa omprioriteringar högst troligt kommer att ske 
och är svåra att förutse.  
 
Utvecklingsstrategin för DiVA på Cora är att stegvis flytta över funktionalitet från den nuvarande 
äldre DiVA-miljön till den nya. Funktionalitet kommer successivt kunna användas och testas i den 
nya miljön och varje delområde kommer att göras tillgänglig via API:er. Organisation är den 
funktionalitet i DiVA som prioriteras först eftersom den förekommer i alla typer av poster och 
därmed utgör en basal byggsten. Målsättningen under 2020 är därför att göra organisation 
användbart i den nya miljön, vilket i sin tur kräver att rättigheter i systemet med inloggnings-
funktionalitet finns på plats. Under senare delen av 2020 kommer personposter att prioriteras. 
Prioritering för 2021 är projektposter och befintliga listor i DiVA såsom ämneslistor, tidskrifter 
och serier samt kombinationskontroller och villkorsstyrd visning utifrån olika roller i systemet. 
När dessa byggstenar finns på plats kan publikationstyper påbörjas i den nya miljön, varav artikel 
i tidskrift kommer att prioriteras först. Löpande och parallellt med prioriterad utveckling sker 
dessutom arbetet med tillsyn och uppdateringar av maskinpark/miljöer, lagring, rättigheter samt 
design och funktionalitet i klienten. 

 
7) Inför stämman 7 maj 

Med anledning av det rådande läget med reserestriktioner och risk för smittspridning av covid-19 
beslutade styrgruppen att vårens stämma genomförs som ett digitalt möte och nedkortat 
program. Hålltider för mötet är 9.30 – 12.00, med en inledande presentation av pågående och 



planerad utveckling i DiVA och därefter ordinarie årsmöte. Aina och Urban tar fram ett förslag på 
upplägg och förbereder kallelsen till stämman. 
 

8) Årsberättelse för DiVA 2019  
Styrgruppen hade inga ytterligare kommentarer på årsberättelsen som därmed bifogas kallelsen 
till stämman. 
 

9) Rapport läget från förvaltning och utveckling 
Urban berättade om status för utvecklingsarbetet som än så länge inte påverkats så mycket när 
det gäller själva utvecklingen. Under rådande omständigheter jobbar alla helt eller delvis på 
distans, även utvecklarna kan göra det. Sprintarna följs som planerat och teamet använder zoom 
både för dagliga scrum-möten och andra avstämningar. Det som kräver lite mer planering är 
ambitionen att bjuda in specialister till sprintavslut via zoom. 
 
En fråga som lyftes var DiVAs eventuella sårbarhet om nedstängning av lokaler och karantän 
skulle införas med anledning av den pågående corona-epidemin. Även om det mesta i dagsläget 
kan skötas externt av personal i support- och drift och det finns etablerad kontakt för åtkomst av 
Uppsala universitets serverhallar, kan det vara bra med en kortfattad dokumentation av 
delegationsordning, tillgång till lokaler och åtgärder. Styrgruppen gav därför Urban i uppdrag att 
göra ett utkast till en riskanalys i händelse av nedstängning. 
 

10) Övriga frågor/informationspunkter: 
a) Aina rapporterade från första mötet med arbetsgruppen för gemensam DiVA-praxis. Upplägg 

och planering för arbetet diskuterades. Första fokus är att samla in medlemmarnas 
registrerings- och granskningsdokument som underlag för att identifiera likheter och 
skillnader. Det finns ännu ingen tidsplanering i detalj, gruppen arbetar utifrån egna 
deadlines, men gruppen siktar på att kunna ge en första presentation för styrgruppen i höst. 

b) Nadjas deltagande vid specialistmöten: Styrgruppen beslutade att Nadjas deltagande vid 
specialistmöten kan bekostas av konsortiet. 

c) Göteborgs universitet beslut att inte ansluta till DiVA: Göteborgs universitetsbibliotek visade 
intresse för anslutning till DiVA men har efter överväganden beslutat att fortsätta satsning på 
egenutveckling. 
 

11) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp?  
Styrgruppens minnesanteckningar med särskild information om ett förändrat upplägg för 
stämmans möte 7 maj. 
 

12) Nästa möte: måndag 1 juni kl. 10.00 – 11.30. 
 

13) Mötet avslutades 
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