
Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
16 februari 2021 
 
Webbmöte via zoom: kl. 15.00 – 17.00 
 
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: 22 mars 2021, kl. 14.00 - 16.00  
 
__________________________________________________________________________________  
 

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Styrgruppen välkomnar IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) som ny medlem i konsortiet från 
2021. 
 

• Beslutades att stämman genomförs digitalt via Zoom 6 maj kl. 9.30 – 12.00. Aina och Urban 
tar fram ett förslag på program till nästa styrgruppsmöte. 
 

• Styrgruppen gav Arbetsgruppen för gemensam DiVA-praxis fortsatt uppdrag att arbeta med 
frågorna under 2021.  

 
• Kommunikationsplanen med nya aktivitetsmål för 2021 fastställdes med ett mindre 

ändringsförslag i texten.  
 

__________________________________________________________________________________  
 
1) Mötets öppnande 

Lars öppnade mötet. 
 

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

3) IVL Svenska Miljöinstitutet ny medlem i konsortiet 
Styrgruppen välkomnar IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) som ny medlem i konsortiet från 2021. 
IVL är ett forskningsinstitut inom miljöområdet. 
 

4) Högskolan Kristianstad lämnar DiVA 
Högskolan Kristianstad har meddelat att de lämnar DiVA från och med årsskiftet 2021/22. 
 

5) Kommande stämma 6 maj 
Liksom förra årets stämma kommer 2021 års stämma att hållas digitalt över Zoom, torsdag 6 maj 
kl. 9.30 - 12.00. Styrgruppen diskuterade innehåll och preliminära programpunkter. Peter 
Aronsson, ordförande i SUHF:s Expertgrupp för lärosätesbibliotek och rektor vid 



Linnéuniversitetet är inbjuden att delta.  
 

6) DiVA-praxisarbetet: remiss, slutrapport, förslag framåt 
Arbetsgruppens förslag till gemensam praxis för registrering och granskning i DiVA har skickats på 
remiss. Närmare 25 remissvar har inkommit och gruppen kommer nu att arbeta in kommentarer 
och synpunkter. Eventuella frågor som kan behöva diskuteras i specialistgruppen kommer att tas 
upp vid specialistmötet. Arbetsgruppen avser att publicera praxisdokumenten med inarbetade 
kommentarer för bredare spridning och i samband med detta sammanfatta arbetet i en 
slutrapport som presenteras vid nästa styrgruppsmöte. Styrgruppen gav arbetsgruppen fortsatt 
uppdrag att arbeta med frågorna under 2021. Därefter görs en avstämning för kommande 
arbete. 
 

7) Kommunikationsplan för DiVA för 2021 
Styrgruppen fastställde den uppdaterade kommunikationsplanen med nya aktivitetsmål för 
2021. Med korrigering enligt styrgruppens förslag att stryka första stycket i avsnitt 3 
Nulägesanalys. Den nya kommunikationsplanen laddas upp på DiVAs webbplats.  
 

8) Aktuellt från förvaltning/utveckling 
Urban berättade om aktuella frågor från förvaltning och utveckling. Förvaltningsplanen kommer 
att uppdateras till nästa styrgruppsmöte (första kvartalsuppföljning av förvaltningsplanen) med 
tillägg om installation för IVL Svenska Miljöinstitutet. Cora-utvecklingen går framåt, arbetet med 
visning och hantering av medlemmarnas organisationsdata i DiVA är klart.  
 
Den 9 februari hölls ett möte om webbtillgänglighetsdirektivet inom specialistgruppen. Syftet 
med mötet var uppdatering och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Det diskuterades 
också vad som eventuellt kan göras från förvaltningen/DiVA centralt och vad som är lokalt 
ansvar. Styrgruppen fortsätter att bevaka frågan och ser gärna fortsatt samarbete inom 
konsortiet där det är möjligt, även om innehållet med fulltexter i DiVA är respektive medlems 
ansvar.  
 
Frågor som rör hämtning (utsökning) av publikationsdata från DiVA för exponering på extern 
webbplats har diskuterats inom konsortiet, bl.a. vid ett nätverksmöte med 
myndighetsmedlemmar. Från förvaltningshåll är rekommendationen att medlemmen skapar ett 
mellanlager för hämtning, för säkrare tillgång till data. I de fall hämtning istället sker direkt från 
DiVA utan mellanlager, kan det uppstå problem med omedelbar tillgång till enskilda 
publikationer. Detta beror ofta på det stora söktryck som DiVA har och att DiVA är en öppen 
söktjänst för omvärlden. Förvaltningen uppmanade vid nätverksmötet medlemmar som har 
frågor kring detta att kontakta supporten för stöd och rekommendationer.  
 
KTH har utvecklat ”DiVA apan”, ett insticksprogram i webbläsaren som underlättar registrering i 
DiVA. Med det arbetet som underlag skapas en uppslagstjänst från registreringsformuläret i DiVA 
som ger förslag på ämneskategorier att koppla till publikationen. Uppslagstjänsten använder 
Swepubs (KB) API. 
 

9) Presentation av Förvaltningens användarstöd 
På uppdrag från styrgruppen presenterade Urban vad som mer specifikt ingår i det användarstöd 
som förvaltningen ger till DiVA-medlemmarna/specialisterna (bilaga 1). Tjänster och nivå för 
överenskommen service beskrivs i dokumentet Servicekatalog för DiVA (beslutad i stämman 
2019-05-09). Urban berättade om de kommunikationskanaler som används, där e-post till 
supporten utgör den dominerande kommunikationsvägen. Under 2020 hanterades 2100 



utgående mail. Urban lyfte några vanligt förekommande frågor till supporten, vissa av dessa kan 
ges snabba svar medan andra frågor är av mer utredande karaktär och tar längre tid. 
Konstaterades att det är ett omfattande arbete. 
 

10) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp?  
Utskick av minnesanteckningar med bilaga till stämman med påminnelse om kommande stämma 
samt utskick till specialistgruppen. 
 

11) Nästa möte 22 mars kl. 14.00 – 16.00 (Zoom)  
 

12) Mötet avslutades  
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