
Underlag till förslag för ny styrstruktur inför DiVAs systemägarmöte 2017-05-09. 

Förslag till ny styrstruktur för DiVA-konsortiet  
Medlemmar i interimsstyrgruppen: Lars Burman (ordf.), Claes Eriksson, Jonas Gilbert, Ann Heimer, 
Catta Torhell, och Aina Svensson (sekr.). 

Interimsstyrgruppens uppdrag 

Vid systemägarmötet för DiVA, 16 november 2016, tillsattes en interimsstyrgrupp med uppdrag att ta 
fram ett underlag med förslag för ny styrstruktur för DiVA-konsortiet. Bakgrunden till detta är dels att 
antalet anslutna DiVA-medlemmar ökar, dels att DiVA som system får en allt mer betydande roll i 
relation till andra nationella och internationella aktörer för utbyte av publikationsdata och 
forskningsinformation. Med en ny tydlig och effektiv styrstruktur ska beslut kunna fattas även mellan 
systemägargruppens årliga möten. 

Nuvarande styrstruktur  

DiVA som system 
Systemet DiVA ägs av Uppsala universitet och förvaltas vid Uppsala universitetsbibliotek (UUB). Det 
betyder att UUB ansvarar för att bemanna förvaltningsorganisationen som består av 
systemutveckling, förvaltning, drift och support. I det ingår ansvar för personal, arbetsmiljö och 
budget samt planering och fördelning av personalresurser. 

Organisation som ansluter sig till DiVA ansvarar för kvaliteten i registreringen av 
publikationsposterna i DiVA och att upphovsrättsliga lagar följs i samband med publicering av 
fulltexter. Detta beskrivs vidare i det avtal som ingås mellan Uppsala universitet och ansluten 
organisation. Roller och ansvar kan vid behov ytterligare förtydligas i avtalet mellan Uppsala 
universitet och ansluten organisation. 

DiVA som konsortium 
Systemet DiVA vidareutvecklas i samarbete mellan samtliga anslutna medlemmar som ett 
konsortium. Det betyder att samtliga DiVA-medlemmar gemensamt beslutar om budget och 
strategiska mål för vidareutveckling av systemet. Dessa beslut tas vid det årliga mötet då bl.a. 
förvaltningsplanen ska godkännas.  

Systemförvaltningsmodell 
DiVA-systemets styrstruktur utgår från systemförvaltningsmodellen pmᶾ som modell för att 
identifiera roller och samverkan mellan operativ verksamhet och IT-utveckling. Förvaltningsledningen 
vid UUB har rollen att leda och samordna den operativa verksamheten med IT-utvecklingen samt att 
upprätta och följa förvaltningsplanen för DiVA. IT-verksamheten vid UUB består av systemutveckling 
och drift samt support till specialistgruppen. 

DiVA-konsortiet består av en systemägargrupp och en specialistgrupp. Systemägargruppen utgörs av 
en representant per medlem och tar beslut om avgifter, övergripande inriktning och förvaltningsplan. 
Till sin hjälp har systemägarna strategigruppen som tar fram beslutsunderlag och fungerar som 
förberedande instans för strategiska frågor. Specialistgruppen, som i pmᶾ-modellen motsvarar 
objektspecialister, utgörs av representanter på operativ nivå som arbetar med systemet lokalt. Det 
innebär t.ex. kvalitetssäkring av metadata och fulltexter för den egna organisationens poster. 
Förvaltningsledningen samverkar kontinuerligt med strategigruppen kring övergripande beslut och 
strategiska frågeställningar. 



Till systemägarmötet 2014-11-19 fick strategigruppen i uppdrag av systemägarna att förtydliga 
organisationsstruktur och roller inom konsortiet. Detta finns sammanställt i dokumentet ”Bilaga 1: 
Förslag på samverkansstruktur”: http://wiki.epc.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=23036367   
 

Förslag till förändringar i styrstrukturen  

För terminologi och övergripande organisationsstruktur har viss inspiration hämtats från Ladok: 
http://www.ladok.se/ladok/om-ladok_och_konsortiet/ 

• Systemägargruppen ändrar namn till ”DiVA-konsortiets stämma” eller ”stämman” för att 
förtydliga att gruppen inte är systemägare i juridisk mening.   
 

• En ny operativ styrande grupp tillsätts som representerar DiVA-konsortiets ”stämma”. 
Förslag på namn för en sådan grupp är ”styrgrupp”. 

Stämman 

• DiVA-konsortiets stämma utgörs av en representant per medlem, stämman träffas en gång 
per år och beslutar om budget, övergripande inriktning och förvaltningsplan.  

• Överbibliotekarien vid UUB har rollen som ordförande vid det årliga mötet. UUB ansvarar 
också för kallelse samt protokollföring vid mötet. 

• Stämman kan ge styrgruppen i uppdrag att utreda frågor eller ta fram underlag för förslag till 
beslut vid stämman. 

• De enskilda medlemmarna svarar för sina stämmodeltagares resor. 
• Stämman hålls normalt i november. 

Styrgruppen 

Representation och sammansättning: 

• Styrgruppen utgörs av en bred representation av de olika typer av organisationer som ingår i 
konsortiet, dvs. universitet, högskolor, myndigheter, forskningsinstitut och museer. 

• Styrgruppen består av 7 medlemmar. Minst två av de sex valda medlemmarna skall vara ur 
grupp 1-2 och minst två ur grupp 3-5.  

• Överbibliotekarien vid UUB är ständig medlem i styrgruppen och har rollen som ordförande. 
UUB ansvarar för kallelse samt protokollföring vid styrgruppens möten. 

• Förvaltningsledaren för DiVA ska vara adjungerad i styrgruppen. 
• Mandatperioden är 3 år med möjlighet till omval en gång. För att få kontinuitet i 

styrelsearbetet över tid ska tre personer väljas för 2 år i samband med att den första 
styrgruppen väljs. Nästa val förrättas därmed 2019. 

• Styrgruppen träffas 3-5 gånger per år. 
• Konsortiet ersätter styrgruppens resor.  

Styrgruppens uppgift: 

• Styrgruppen arbetar utifrån DiVA-konsortiets övergripande gemensamma perspektiv. 
• Styrgruppen bereder frågor som ska beslutas vid stämman, så som budget och 

förvaltningsplan samt beslutar i löpande ärenden. 
• Samverkar med förvaltningsledningen och med den följer upp strategier, tidsplaner och 

prioriteringar. 

http://wiki.epc.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=23036367
http://www.ladok.se/ladok/om-ladok_och_konsortiet/


• Hanterar frågor som kräver dialog och kontakt med andra myndigheter och aktörer, 
relevanta för kommunikation med DiVA-konsortiet, t.ex. Vetenskapsrådet, Kungliga 
biblioteket och Svensk nationell datatjänst. 

• Styrgruppen är visionär och framåtblickande samt omvärldsbevakar i frågor som rör 
forskningsinformationssystem. 

• Rapporterar om fattade beslut vid stämmans årliga möte och återkopplar till medlemmarna 
en gång under löpande verksamhetsår, förslagsvis i maj/juni. 

• Har mandat att inrätta arbetsgrupper vid behov. 
• Kallar till extra stämma om sådan bedöms vara nödvändig. 

 

Tillsättning av styrgruppen: 

Interimsstyrgruppen föreslår att en valberedning om tre personer tillsätts vid stämman 9 maj. Denna 
grupp tar in nomineringar till den nya styrgruppen och lägger sedan ett förslag som antingen beslutas 
per capsulam eller vid stämman i november. (I det förra fallet kan en styrgrupp vara igång redan efter 
sommaren.) 


