
Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
7 juni 2021 
 
Webbmöte via zoom: kl. 15.00 – 16.30 
 
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: 28 september kl. 15.30 - 17.00  
 
__________________________________________________________________________________  

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Kvartalsuppföljning av förvaltningsplanen för DiVA godkändes med ett mindre förtydligande i 
texten när det gäller den nya releasehanteringen för DiVA. 
 

• Angående styrgruppens uppdrag från stämman att se över texten i Visionsdokument för 
DiVA:  

o Styrgruppen anser att nuvarande formulering om allmänheten som målgrupp är 
tillräckligt tydlig och beslutade därför att inte ändra texten i avsnittet Användarfokus.  

o I samband med översynen av texten beslutade styrgruppen däremot att göra 
följande ändring i avsnittet Kvalitet: DiVA är ett system med hög kompatibilitet som 
gör det lätt att byta information med andra system. (Ersätter tidigare formulering: 
DiVA är ett i ökad grad kompatibelt system så att data i DiVA enkelt kan 
kommunicera med andra system.) 

o Uppdaterad version enligt ovan publiceras på konsortiets webbplats.  
 

• Styrgruppen välkomnar Världskulturmuseerna som ny medlem i DiVA-konsortiet. Besked om 
anslutning inväntas troligen före midsommar. 
 

__________________________________________________________________________________  
 
1) Mötets öppnande 

Lars öppnade mötet. 
 

2) Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 22 mars 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 
 

3) Uppföljning från stämman angående Visionsdokument för DiVA 
Styrgruppen diskuterade texten Visionsdokument för DiVA med anledning av stämmans uppdrag 
till styrgruppen att tydligare lyfta fram begreppet ”allmänheten” i avsnittet Användarfokus. 
Styrgruppen anser att det framgår väl som det är formulerat i nuvarande text och gör därför 
ingen ändring i avsnittet. I samband med översyn av texten beslutade styrgruppen däremot att 
göra följande ändring i avsnittet Kvalitet: DiVA är ett system med hög kompatibilitet som gör det 
lätt att byta information med andra system. (Ersätter tidigare formulering: DiVA är ett i ökad 
grad kompatibelt system så att data i DiVA enkelt kan kommunicera med andra system.) 
Visionsdokumentet uppdateras enligt styrgruppens förslag och publiceras på konsortiets 



webbplats. 
 

4) Kvartalsuppföljning förvaltningsplanen för DiVA  
Urban redogjorde för den andra kvartalsuppföljningen (mars-juni) av förvaltningsplanen. 
Kvartalsuppföljningen ger en statusrapport och sammanfattar vad som hänt sedan 
styrgruppsmötet 22 mars. Dessutom ingår information om pågående aktiviteter och eventuella 
avvikelser från tidigare planering.  
 
Urban berättade om den nya releasehanteringen för DiVA med tätare uppdateringar för att 
snabbare kunna implementera ny funktionalitet i produktionsmiljöerna. Nytt är också att 
information om de planerade driftavbrotten annonseras via de publika och administrativa 
gränssnitten. Sedan mars har DiVA uppdaterats fyra gånger. Installation av konsortiets nya 
medlem IVL Svenska Miljöinstitutet är klar, ett arbete som framför allt supporten har varit 
involverad i. Arbetet med personposter fortgår enligt planering och det prioriterade arbetet med 
att förbättra och säkra tillgänglighet och drift i DiVA pågår med installation av nya servrar och i 
samband med detta minnesanalyser av applikationerna.  
 
Utvecklingen går enligt tidigare planerad roadmap. Förvaltningen ser dock behov av att möta 
medlemmarnas användarbehov i nuvarande admingränssnitt och därmed frångå det tidigare 
utvecklingsstoppet i classic-miljön. Något som tidigare lyfts i såväl styrgruppen, vid stämman och 
för specialisterna. DiVA bör betraktas som ett system (istället för uppdelningen Cora/Classic) där 
användarbehov får styra vilken utveckling som görs. Viktigast är att ny funktionalitet kommer 
användarna till nytta. Frågor kring kommande planering och utvecklingsstrategi diskuterades i 
styrgruppen. Planering för hösten och nästa år har nyligen påbörjats och kommer att stämmas av 
i styrgruppen vid nästa möte. Kvartalsuppföljningen beslutades med önskan om ett mindre 
förtydligande i texten när det gäller den nya releasehanteringen för DiVA. Kvartalsuppföljningen 
bifogas minnesanteckningarna (bilaga 1).  

 
5) Ny medlemsförfrågan från Världskulturmuseerna 

Urban och Aina har efter en intresseförfrågning haft ett informationsmöte om DiVA med 
representanter från Världskulturmuseerna (som består av Världskulturmuseet, Etnografiska 
museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet). Styrgruppen ser gärna Världskulturmuseerna 
som ny medlem i DiVA-konsortiet. Besked om anslutning inväntas troligen före midsommar. 
 

6) Övriga frågor/informationspunkter: 
a) Från specialistmötet 20 maj: Aina och Urban berättade om vårens specialistmöte som var ett 

heldagsmöte där mer än 100 deltagare från 41 medlemsorganisationer deltog. Mötet finns 
även sammanfattat i DiVA-bloggen: https://wiki.epc.ub.uu.se/x/CoEhBQ  
 

b) Konferens Open Repositories, 7-10 juni 2021 
Konferensen riktar sig till alla som arbetar med olika typer av öppna arkiv världen över och 
har såväl användarinriktade som mer tekniska inslag. Flera från förvaltningen deltar på årets 
konferens som är digital och utan kostnad.   
 

c) Enkät DiVA-utveckling  
För att få en bild av de utvecklingsbehov som specialisterna prioriterar högst just nu har 
medlemmarna kunnat svara på enkäten ”DiVA - utvecklingsbehov”. I enkäten var det möjligt 
att rangordna 3 önskemål/behov utifrån vad som bedöms ge mest användarnytta. Det 
resulterade i 58 svar från 28 medlemsorganisationer och bekräftar i stort sett förvaltningens 
kännedom om befintliga önskemål om förbättringar. Resultatet kommer att analyseras 
närmare och användas i planeringsarbetet.  En resultatsammanställning kommer att 

https://wiki.epc.ub.uu.se/x/CoEhBQ


redovisas för styrgruppen i höst. 
 

d) Övrigt 
Lars berättade att han tidigare samma dag deltog på möte i Swepub utvecklingsråd där bland 
annat CC0-licenser på metadata diskuterades. På mötet informerades även om ett förtydligat 
uppdrag för öppen tillgång från regeringen till Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet.  
 

7) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp?  
Utskick av minnesanteckningar med bilaga till stämman med sommarhälsningar. 
 

8) Nästa möte: tisdag 28 september kl. 15.30 - 17.00.  
 

9) Mötet avslutades  


	Besluts- och åtgärdspunkter

