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Minnesanteckningar - Systemägarmöte för DiVA, 2016-11-16 
 
Deltagare: representanter från 30 av medlemmarna i systemägargruppen och förvaltningsledningen i 
Uppsala (deltagarlista se bilaga 1). 

Nästa möte: 9/5 2017 i Uppsala (extrainsatt möte) 
Kommande möte: 15/11 2017 (alternativt 22/11) 

 
Vid mötet beslutade systemägargruppen följande: 

1) Förvaltningsplanen för 2017 godkändes. 
2) Det konstaterades att DiVA-konsortiets styrstruktur behöver ses över i takt med att antalet 

medlemmar växer. Därför beslutades följande: 
• En interimstyrgrupp sammansattes under mötet med uppdraget att ta fram ett 

underlag med förslag för ny styrstruktur för DiVA-konsortiet.  
• Medlemmar i interimstyrgruppen är Lars Burman (ordf.), Catta Torhell, Jonas Gilbert, 

Ann Heimer, Claes Eriksson och Aina Svensson (sekr.). 
• Kallelse till ett extrainsatt systemägarmöte 9 maj 2017 i Uppsala, då 

systemägargruppen kan fatta beslut om framtida styrningsform av DiVA-konsortiet. 
3) Nuvarande strategigrupp får fortsatt mandat under 2017: 

• Från januari 2017 kommer strategigruppens nuvarande medlem David Lawrence att 
ingå i systemägargruppen. Interimstyrgruppen får därför i uppdrag att tillsätta en 
ersättare för David i strategigruppen.  

• Strategigruppen kan få i uppdrag att ta fram underlag till interimstyrgruppen. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Minnesanteckningar 
 

1. Inledning  

Lars Burman inledde mötet och hälsade alla välkomna. Lars kommenterade att medlemsantalet i 
DiVA-konsortiet fortsätter att öka och konstaterade att DiVA står allt starkare med ett stort antal 
medlemmar, där DiVA gemensamt står för omkring hälften av antalet publiceringar i Sverige. 
Inledningen avslutades med en presentationsrunda.  

2. Information från förvaltningsledningen - nya medlemmar och nyheter i DiVA 

Aina Svensson berättade att konsortiet nu består av 44 anslutna medlemmar. Under året har 4 
organisationer gått i produktion, nämligen Stockholms konstnärliga högskola, Havs- och 
vattenmyndigheten, RISE – Research Institutes of Sweden och Luleå tekniska universitet. Ytterligare 4 
organisationer har anslutits under 2016 och kommer att gå i drift under 2017. Dessa är Institutet för 
språk och folkminnen, Teologiska högskolan Stockholm, Nordiska museet och Försvarets 
materielverk. De nya medlemmarna hälsas särskilt välkomna. 

3. Utveckling under 2016 
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Urban Ericsson redogjorde för de utvecklingsinsatser som hittills gjorts under 2016. Det gäller 
vidareutveckling av ”konstnärlig output”, där arbetsgruppen nyligen lämnat ett nytt underlag samt 
att arbetsgruppen avvaktar avstämning med de organisationer som inte är anslutna till DiVA t.ex. 
Göteborgs universitet, för samordning av metadatabeskrivning. Möjligheten att leverera e-
pliktleveranser från DiVA till KB är en funktion i drift och används idag av 11 medlemmar. 
Utvecklingsarbetet under året har också medfört att ny funktionalitet nu finns på plats i DiVA. Det 
gäller dels person/auktoritetsposter med syftet att beskriva och samla information som namnform, 
ORCID och lokala id om en författare eller annan upphovsperson. Denna funktionalitet är än så länge 
lokal och valbar att använda för en enskild medlem. I samband med arbetet med gemensamma 
bibliografiska poster kommer även personposter att vara gemensamma. Ytterligare ny funktionalitet 
har under hösten lagts till genom att det nu är möjligt att tillgängliggöra dataset i DiVA. I dagsläget 
kan filer på max 16 GB laddas upp i DiVA. Arbetet med projektposter är igång och testas för 
närvarande i testmiljön. En första version av projektposter planeras att vara i drift under våren. Exakt 
tid för detta beror också på när SweCRIS kan lämna data till oss. 

Under året har KB:s urn:nbn-tjänst periodvis varit instabil vilket medfört störningar i form av brutna 
länkar till publikationer i DiVA, något som har påverkat många DiVA-medlemmar. KB har gjort 
insatser för att prioritera och förbättra tjänstens stabilitet. DiVA-förvaltningen har fortsatt löpande 
kontakt med KB i frågan och har bjudits in till vårens DiVA-specialistmöte för presentation och dialog. 
Det är fortsatt viktigt att avbrott i tjänsten rapporteras både till DiVA-support och till KB. 

4. Kommande planering och prioriteringar   

Urban redogjorde vidare för de större utvecklingsinsatser som planeras under 2017. Arbetet med 
utvecklingen av gemensamma bibliografiska poster kommer att påbörjas under våren. Syftet med 
detta är att kunna dela publikationsposter och fulltexter samt att reducera dubbletter och förenkla 
för forskare som flyttar mellan DiVA-organisationer. En viktig del av detta arbete kommer att 
innebära att ta fram gemensamma standarder och samordning för registrering och granskning av 
publikationsposter. Referensgruppen för gemensamma poster, som bildats i samarbete med 
strategigruppen, kommer att fungera som ett fortsatt stöd för förvaltningen i detta arbete. Under 
2017 kommer även fortsatt vidareutveckling och förbättring kopplat till person- och projektposter, 
publicering av dataset samt konstnärliga outputs att prioriteras. 

SND – Svensk Nationell Datatjänst har gått ut med en inbjudan till intresserade universitet och 
högskolor till ett pilotprojekt under 2016/2017 för att åstadkomma en modell för tillgängliggörande 
av forskningsdata. DiVA, via förvaltningsledningen, som representant för ett stort antal medlemmar 
kommer att ha en dialog med SND i ärendet, främst när det gäller metadatastandarder och DOI:er för 
dataset i DiVA. 

5. Förvaltningsplanen 

Förvaltningsplanen för 2017 har diskuterats och godkänts i strategigruppen, i enlighet med vad som 
beslutades vid förra systemägarmötet. Innehållet och kommande prioriteringar i förvaltningsplanen 
diskuterades i korthet och antogs av systemägarna utan tillägg. Förvaltningsledningen har fortsatt 
stöd från systemägarna att prioritera gemensam utveckling högre än lokala anpassningar.  

6. Utveckling SwePub, information från styrgruppen 

Lars Burman ingår i styrgruppen för SwePub och kommenterade arbetet i gruppen. KB har fått 3.5 
miljoner som årlig finansiering från regeringen för att vidareutveckla SwePub. Det är dock 
fortfarande oklart vad uppdraget gäller och vilken funktion SwePub förväntas ha, särskilt i relation till 
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att FOKUS som utvärderingsmodell har lagts ned. KB har därför blivit ombedda till nästa 
styrgruppsmöte i december att presentera sitt uppdrag angående SwePub.  

7. Rapport från strategigruppen och diskussion om fortsatt uppdrag 

Urban berättade om strategigruppens arbete under året och sammanfattade innehållet från den 
rapport som presenterats inför systemägarmötet. Uppdraget från systemägarna har varit att 
analysera vilken riktning och utveckling DiVA förväntas ta inom 5-10 år. Strategigruppen har fortsatt 
uppdrag under 2017 och kan fortsatt fungera som stöd till förvaltningen i frågor som lyfts från DiVAs 
användargrupp.   

8. Diskussion om framtida styrning av konsortiet och strategigruppens fortsatta uppdrag 

Frågan om DiVA-konsortiets framtida styrning lyftes och diskuterades. I takt med att antalet 
medlemmar ökar och att DiVA som system får en allt mer betydande roll i det nationella 
ekosystemet, ställs krav på en tydlig och effektiv beslutsstruktur. Beslut ska kunna fattas även mellan 
systemägargruppens årliga möten. Systemägargruppen bör därför tillsätta en mer operativ styrande 
grupp, förslagsvis en styrgrupp. Förvaltningsledningen betonade vikten av att en sådan grupp arbetar 
utifrån DiVA-konsortiets övergripande gemensamma perspektiv. Ett så pass viktigt beslut bör tas vid 
ett gemensamt möte och redan till våren.  

Därför enades gruppen om ett extrainsatt systemägarmöte 9 maj 2017 i Uppsala för detta beslut. 
Dessutom tillsattes en interimstyrgrupp för att ta fram underlag och förslag till beslut för en framtida 
styrningsform av DiVA-konsortiet. Till interimstyrgruppen utsågs Lars Burman (ordf.), Catta Torhell, 
Jonas Gilbert, Ann Heimer, Claes Eriksson och Aina Svensson (sekr.). Interimstyrgruppen kan vid 
behov även hänvisa frågor till strategigruppen för stöd. Interimstyrgruppen fick också i uppdrag att 
tillsätta en ersättare för David Lawrence i strategigruppen, eftersom David från januari 2017 kommer 
att ingå i systemägargruppen som representant för Linköpings universitet där han tillträder tjänsten 
som överbibliotekarie.  
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Bilaga 1. Deltagarlista. Systemägarmötet, 2016-11-16 

1. Lasse Borelius, BTH 
2. Peter Svensson, Ersta Sköndal högskola 
3. Eva Nordgren, Högskolan Dalarna 
4. Svante Kristensson, Högskolan i Borås 
5. Maivor Hallén, Högskolan i Gävle 
6. Patrik Bergvall, Högskolan i Halmstad 
7. Janet Wamby, Högskolan i Skövde 
8. Hanna Gadd, Högskolan Väst 
9. Ann Heimer, Institutet för språk och folkminnen 
10. Annelie Ekberg Andersson, Karlstads universitet 
11. Klemens Karlsson, Konstfack 
12. Annakarin Lindberg, Kungl. Konsthögskolan 
13. Maria Haglund, KTH 
14. David Lawrence, Linköpings universitet 
15. Catta Torhell, Linnéuniversitetet 
16. Eva Nyman, Luleå tekniska universitet 
17. Morgan Palmqvist, Mittuniversitetet 
18. Lisa Petersen, Mälardalens högskola 
19. Maria Sylvén, Nationalmuseum 
20. Ulrika Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverket 
21. Åsa Lund Moberg, Nordiska Afrikainstitutet 
22. Anders Geertsen, Nordiska ministerrådet 
23. Eva Ekman, RISE – Research Institutes of Sweden 
24. Wilhelm Widmark, Stockholms universitet 
25. Jonas Gilbert, Södertörns högskola 
26. Liv Tegeman, Teologiska högskolan Stockholm 
27. Mikael Sjögren, Umeå universitet 
28. Lars Burman, Uppsala universitet 
29. Claes Eriksson, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 
30. Marie Danielsson, Örebro universitet 

Från förvaltningsledningen i Uppsala:  
Urban Ericsson och Aina Svensson 
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