
 

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
16 november 2020 
 
Webbmöte via zoom: kl. 9.15 – 10.00 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja 
Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson (adj) och Aina Svensson (sekr).  
 
Anmält förhinder: Jan Hjalmarsson 
 
Nästa möte: 10 december kl. 10.00 - 12.00 
 
__________________________________________________________________________________  
 

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Urban och Aina sammanställer ett färdigt förslag till förvaltningsplan 2021, för beslut vid 
styrgruppens möte den 10 december. 

• Urban återkommer med uppdatering angående fortsatt samverkansmöte med KB. 
• Urban och Aina planerar in presentationen ”Förvaltningens användarstöd” för styrgruppen i 

ett kommande möte.  
 

__________________________________________________________________________________  
 
1) Mötets öppnande 

Lars öppnade mötet. 
 

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

3) Första utkast till förvaltningsplan för DiVA 2021  
Urban redogjorde för första utkastet till 2021-års förvaltningsplan. Nästa års planerade arbete 
omfattar såväl åtgärder i nuvarande system (DiVA-classic) som fortsatt utveckling av DiVA på 
Cora. Planerade åtgärder i classic-systemet kommer att lyftas in och beskrivas tydligare i texten. 
När det gäller Cora-utvecklingen så är den övergripande planeringen att göra klart organisations-
posten och därefter arbeta med personpost i DiVA. Under året kommer även användarstudier 
med DiVA-specialister ingå i utvecklingsarbetet. Jonas informerade om att det kan finnas 
medlemsvillkor kopplade till användande av ORCIDs-APIer. David påpekade att det vore 
intressant med en närmare presentation av vad som ingår i förvaltningens användarstöd, vilken 
typ av ärenden. Aina och Urban planerar in en sådan presentation för styrgruppen.  
 

4) Övriga frågor/informationspunkter: 
a) Från samverkansmötet DiVA-KB 

Urban informerade om att han och Stefan Andersson har ett pågående samtal med KB om 
överföring av digitala avhandlingsposter till Libris. De digitala avhandlingsposterna hämtas 



idag av KB via e-pliktsflödet. Av dessa skapas rudimentära poster i Libris-databasen och i de 
fall det finns befintliga poster så skriver e-pliktsposten över dessa. Medlemmar från Umeå, 
Linköping och Stockholms universitet har därför haft synpunkter på hur de digitala 
avhandlingsposterna i Libris ser ut samt att de önskar lägga till fälten affiliering och abstract 
till posten. Vi har meddelat att det tidigare använda flödet för Libris kan användas men att vi 
inte kan ändra i formatet. KB undersöker också vad som kan göras från deras håll. Utredning 
pågår alltså och Urban informerar styrgruppen i frågan framöver. 
 

b) Arbetsgruppen för gemensam DiVA-praxis 
Aina rapporterade från det pågående arbetet för en gemensam DiVA-praxis. Arbetsgruppen 
har haft ute en enkät till specialist-medlemmarna för att få input i ett antal specifika frågor. 
Resultatet kommer att fungera som underlag för diskussion vid specialistmötet. 
Målsättningen är en preliminär slutrapport till styrgruppen i december och att skicka 
underlag för rekommendationerna på remiss i januari. 
 

c) Webbtillgänglighetsdirektivet uppföljning 
Urban informerade om att förvaltningen tillsammans med Ola Andersson (LTU) följer upp 
frågorna om webbtillgänglighetsdirektivet vid kommande specialistmöte. Förvaltningen 
kommer också att undersöka det pdf-verktyg som finns i DiVA-idag för eventuell anpassning. 
 

d) Nätverk för myndighetsmedlemmar 
Vi har haft två möten under hösten, ett uppstartsmöte och ett undervisningstillfälle om 
personposter i DiVA. Vi kommer att planera in ett möte som ska handla om att hämta ut data 
och visa på externa webbplatser. Nätverket är uppskattat med många deltagare. 
 

e) DiVA specialistmöte 25-26 november 
Mötet blir digitalt med ett varierat program: från pågående förvaltning, om projektposter i 
DiVA, visning av verktyget ”DiVA-apan” (KTH) som ska underlätta registreringen. Det blir 
också uppföljning och diskussioner om webbdirektivet, DiVA-praxisarbetet samt 
workshoppar om DiVA på Cora. Program: https://wiki.epc.ub.uu.se/x/TItGB  
 

f) Presentationer IVL Svenska Miljöinstitutet och Handelshögskolan 
Aina och Urban har haft två presentationer av DiVA i oktober och november, för IVL Svenska 
Miljöinstitutet respektive Handelshögskolan i Stockholm. 
 

5) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp? 
Vi avvaktar utskick till stämman efter nästa styrgruppsmöte i december. 
 

6) Nästa möte: 10 december kl. 10.00 - 12.00 via Zoom. 
 

7) Mötet avslutades. 
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