
 

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
14 september 2020 
 
Webbmöte via zoom: kl. 10.00 – 11.30 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, Jan Hjalmarsson, David 
Lawrence, Nadja Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson (adj) och Aina Svensson (sekr).  
 
Nästa möte: 16 november kl. 9.00 - 10.00 
 
__________________________________________________________________________________  
 

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Kvartalsuppföljning av förvaltningsplanen för DiVA godkändes. 
• Kommunikationsaktiviteter hösten 2020: 

o Nadja följer upp wikipedia-artikel om DiVA på engelska. 
o Aina arbetar med en nyhetsartikel om DiVA 20 år som publiceras på DiVAs 

webbplats. 
• Aina ansvarar för att information från styrgruppen kommuniceras ut till stämmans 

medlemmar och specialistgruppen. 
 

__________________________________________________________________________________  
 
1) Mötets öppnande 

Lars öppnade mötet. 
 

2) Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 1 juni 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 
 

3) Kvartalsuppföljning förvaltningsplanen för DiVA 
Urban redogjorde för aktuell status, prognos och avvikelser av förvaltning och utveckling utifrån 
befintligt uppdrag i förvaltningsplanen för 2020. Särskilt viktigt att notera är att arbetet med 
installation av speglade servrar för DiVA classic är klart, vilket gör systemet mindre sårbart vid en 
eventuell hårdvarukrasch. Dessutom har förstärkning skett på driftsidan i och med att en ny 
systemadministratör har börjat i förvaltnings- och utvecklargruppen, som resultat av den 
rekrytering som påbörjades i våras. Kvartalsuppföljningen bifogas minnesanteckningarna (bilaga 
1). 
 

4) Kommunikationsaktiviteter hösten 2020 
a) Wikipedia-text på engelska: Det är fortfarande problem att få den engelska wikipedia-

artikeln om DiVA godkänd för publicering. Nadja har lyft in fler referenser och texter och 
fortsätter att argumentera med sin redaktörskontakt som efterfrågar mer allmänt riktade 
nyhetsartiklar.  
 



b) Engelska texter på DiVAs webbplats: Nu finns alla texter på DiVAs webbplats även på 
engelska: https://info.diva-portal.org/  

c) DiVA 20 år – uppmärksamma på webbplatsen: Det är 20 år sedan utvecklingen av DiVA i sin 
första version påbörjades. Aina ansvarar för en nyhetstext som publiceras på webbplatsen 
under hösten.  
 

5) Verksamhetsplanering/aktiviteter för konsortiet hösten 
Aina och Urban informerade om planerade aktiviteter från förvaltning- och konsortieledning. 
DiVA-specialistmöte: Höstens specialistmöte blir liksom vårens möte digitalt och planeras till 
senare delen av hösten, slutet av november eller början av december. I samband med planering 
av innehåll och program tar vi med oss synpunkter från förra mötets uppföljning.  
 
Systemutvecklarmöte: För något år sen startades ett nätverk för DiVA-medlemmarnas utvecklare 
och förvaltningen har sedan dess anordnat ett par möten. Detta är en viktig användargrupp för 
att fånga upp önskemål på DiVA-utvecklingen och även att ta vara på och återanvända utveckling 
som görs lokalt av DiVA-medlemmar. Ett exempel är den s.k. ”DiVA-apan” som nyligen utvecklats 
vid KTH för att underlätta registrering i DiVA och som bör kunna modifieras så att funktionen kan 
användas generellt av alla medlemmar. Ett digitalt systemutvecklarmöte kommer att anordnas 
under hösten. 
 
Start av nätverk för myndighetsmedlemmar: Vid tidigare specialist-sammankomster har vi pratat 
om behovet av ett nätverk för DiVA-medlemmar som tillhör myndigheter och museer. Syftet är 
att starta ett forum för att dela frågor och erfarenheter som är särskilt relevanta för ”icke-
lärosätes-medlemmar”, något som t.ex. kan leda till särskilt riktad undervisning. Inbjudan till 
nätverket har gått ut på specialistlistan och ett första möte kommer att anordnas i början av 
oktober. 
 

6) Övriga frågor/informationspunkter 
 
a) Arbetsgruppen för gemensam DiVA-praxis: Aina rapporterade från arbetsgruppen som har 

haft sitt första möte för hösten. Arbetet fungerar bra, det förbereds ett utskick av frågor till 
DiVA-specialister för att fånga upp hur registreringsförfaranden hanteras i några specifika 
frågor. Aina presenterade gruppens arbete vid Swepubs användarmöte 4 juni och fick positiv 
återkoppling från flera håll på att detta arbete har initierats. David Scheutz från Konstfack 
och medlem i arbetsgruppen har startat ett nätverk för de medlemmar som har forskning på 
konstnärlig grund, för att särskilt fånga upp praxisfrågor inom detta område. 
 

b) Webbtillgänglighetsdirektivet och krav på pdf:er: Det nya webbdirektivet träder i kraft 23 
september och innebär att alla användare inklusive personer med funktionsvariationer ska 
ha digital tillgänglighet. Det ställer ökade krav på tillgänglighet för DiVAs webbsidor och även 
fulltextfiler/pdf:er i DiVA samt de automatiskt genererade försättsbladen i DiVA. 
Förvaltningen fortsätter att undersöka om/hur det är möjligt att utveckla verktyget för 
generering av försättsblad så att direktivet uppfylls. 
 
Förvaltningen har under året jobbat med olika förberedelser för att kunna tillgodose 
direktivet och har även uppmanat medlemmarna att se över sina lokala webbgränssnitt 
utifrån de nya kraven. I samband med nästa uppdatering av DiVA classic den 23 september 
kommer ett flertal anpassningar vara i drift, det gäller såväl DiVA-portal som lokala 
sökingångar. Det kommer också att finnas en länk från varje DiVA-medlems sida till en 

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


informationstext om tillgänglighetsdirektivet på DiVAs webbplats, en så kallad 
tillgänglighetsredogörelse där grad av tillgänglighet och aktuella brister redovisas. 
 
Det nya webbdirektivet gäller även tillgänglighet till de pdf-filer som är publicerade och som 
kommer att publiceras i DiVA. Med anledning av detta anordnade Ola Andersson från Luleå 
tekniska universitet ett digitalt möte för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan 
medlemmarna den 10 september med ett 40-tal deltagare. Det finns ett brett spektra av 
förutsättningar inom konsortiet, från medlemmar med mindre publiceringsmängd som 
planerar att byta ut samtliga pdf:er, till stora lärosäten med en stor mängd fulltextpublicering 
som funderar på genomförbara rutiner. Urban deltog på mötet och kommer att ha ett 
uppföljningsmöte med Ola för att sedan sammanfatta information som ska gå ut till alla 
specialist-medlemmar. 
 

c) Inkomna intresseförfrågningar om medlemskap: Aina informerade om att det inkommit 
några förfrågningar om medlemskap i DiVA-konsortiet. 
 

d) Swepub referensgrupp: Lars rapporterade från senaste mötet med Swepub referensgrupp. 
Swepub övergår nu från utvecklingsprojekt till förvaltning, men referensgruppen kommer 
ändå att finnas kvar. Vid mötet konstaterades att hämtning av data från Swepub fungerar bra 
och vikten av fortsatt användning av Swepub-data poängterades.  
 

e) Lars informerade om en stor statlig utredning som statskontoret har initierat och där Uppsala 
universitet ingår som en av fem utvalda organisationer. Utredningen handlar om säker och 
kostnadseffektiv IT-drift för förvaltningen, där IT- i bredaste mening åsyftas. Lars är en av 
många som kommer att bli intervjuad.  
 

7) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp? 
Minnesanteckningarna från styrgruppsmötet skickas till stämman och specialistgruppen. Särskilt 
viktigt att lyfta att den speglade servermiljön är uppe. Även information om webbdirektivet och 
rekryterad personal till förvaltning och utveckling. 
 

8) Kommande möten: 16 november kl. 9.00 - 10.00 och 10 december kl. 10.00 - 12.00, båda via 
Zoom. 
 

9) Mötet avslutades. 
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