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Minnesanteckningar från möte med 
DiVAs stämma 2018-04-26 
_________________________________________________________________________________ 

Plats: Uppsala, Blåsenhus 
Tid: 13.00 – 15.00 

Deltagare: Representanter från 31 medlemmar i stämman samt förvaltningsledningen i Uppsala 
(Deltagarlista, bilaga 1). 

Beslutspunkter: 

• Styrgruppens fortsatta uppdrag från stämman:  
o Arbeta vidare med frågor kring målbeskrivning, styrning och beslutsorganisation för 

DiVA. Förslag återkopplas till stämman efter styrgruppens internat. 
o Arbeta vidare med förslag till en ny ekonomisk modell som presenteras till nästa 

stämma. För ändring till 2020 ska beslut tas vid stämman 2019. 
o Gå igenom IT-revisionens rapport samt föreslå åtgärder.  

• GDPR: Förvaltningen arbetar vidare med mall för personbiträdesavtal som skickas till 
medlemmarna senast 20 maj. 

• En valberedning tillsattes bestående av Marie Danielsen (sammankallande) och Lotta 
Haglund för att ta fram förslag till tre nya medlemmar, alternativt omval, till ny 2-årsperiod i 
styrgruppen.  

 

Nästa möte: 9 maj 2019 i Uppsala. 

_________________________________________________________________________________ 

Minnesanteckningar 

1. Stämmans öppnande  
Lars Burman öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Samtliga deltagare presenterade 
sig. 
 

2. Förra mötets minnesanteckningar  
Lades till handlingarna. 
 

3. Dagordningen fastställdes 
En övrig fråga lades till dagordningen, rapport från SwePub-projektet.  
 

4. Rapport från styrgruppen  
Lars Burman redogjorde för styrgruppens arbete. Sedan förra stämman 15 november har 
styrgruppen haft fyra möten, varav två webbmöten. Till ett möte var Elisabeth Strandhagen 
från SND inbjuden för att presentera vad som är på gång inom SND och för att diskutera 
samarbeten med DiVA-konsortiet. Styrgruppen har också fått en presentation av 
utvecklingsarbetet i DiVA för att göra gruppen mer insatt i pågående och planerad utveckling. 
För övrigt har styrgruppen arbetat vidare med de uppdrag som formulerats av stämman. 
Styrgruppen har planerat in ett internat lunch till lunch i slutet av september för att få tid att 
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borra vidare i vissa frågor. Minnesanteckningar från styrgruppens möten finns tillgängliga att 
läsa: https://wiki.epc.ub.uu.se/display/divainfo/DiVAs+styrgrupp  
 
 

5. Diskussion om ny ekonomisk modell  
Styrgruppen fick vid förra stämman (2018-11-15) i uppdrag att se över den nuvarande 
gruppindelningen som ligger till grund för den ekonomiska modellen och presentera förslag 
på nya modeller utifrån olika scenarier. En mindre arbetsgrupp bestående av Urban Ericsson 
och David Lawrence från styrgruppen och Anna Wennergrund från Kungl. Konsthögskolan 
har arbetat med frågan och tagit fram olika simuleringsmodeller som underlag för diskussion.  
Urban presenterade de tre modeller som gruppen arbetat med för att försöka hitta vad som 
kan vara kostnadsdrivande: en Ladok-inspirerad modell, en publiceringsdriven modell och en 
modell som utgår från totala antalet publikationer i DiVA. Målet är att hitta en ny 
finansieringsmodell som fungerar för alla utan att leda till alltför stor spridning och eventuellt 
oönskade förändringar. Möjligen kan olika principer användas i en och samma modell. Med 
olika beräkningar kan man dämpa oönskad spridning. Oavsett vilken modell som kommer att 
användas så bör det finnas en lägsta avgift.  
 
Frågor och kommentarer som lyftes i diskussionen efter presentationen var vikten av att 
hitta vad som är kostnadsdrivande i DiVA. Vidare ställdes frågan: vad finns för incitament för 
stora lärosäten att stanna kvar inom konsortiet och kan inflytande vara en faktor? En 
kommentar som lyftes var att frågan om en ny ekonomisk modell hänger nära samman med 
arbetet för att formulera en gemensam målbild för DiVA. I diskussionen lyftes polariseringen 
mellan stora och små medlemmar samtidigt som vikten av ett väl fungerande samarbete. Av 
de tre modeller som presenterades förordar stämman modellerna två och/eller tre som båda 
utgår från publikationer, möjligen i kombination med storlek och/eller forskningsanslag. 
Styrgruppen tar med sig kommentarer från stämman i uppdraget att arbeta vidare med 
förslag till ny ekonomisk modell.  
 
 

6. Lägesrapport från förvaltningen  
Urban Ericsson och Olov McKie rapporterade om vårens utvecklingsarbete respektive 
kommande utvecklingsplaner. Personposterna kan nu sökas från det publika gränssnittet och 
det är även möjligt att ta ut data från admin- och sökgränssnittet via CSV- respektive mods-
formatet. Projektposter finns i testmiljön och kommer att implementeras i drift i juni. För 
övrigt har arbetet under våren påverkats av förändringar i personalsituationen i 
utvecklargruppen, med omprioriteringar i arbetet som följd. Rekrytering av en ny 
systemutvecklare har gjorts och ytterligare en pågår. Två nya medarbetare kommer att 
innebära prioritering av inlärning och kompetensöverföring. 
 
Olov McKie berättade vidare om arbetet med en ny teknisk plattform för DiVA och om hur 
”DiVA powered by Cora” är tänkt att utvecklas. Cora är ingen akronym utan namnet på en 
teknisk lösning. Det finns behov av att modernisera kodbasen i nuvarande DiVA. Den nya 
tekniska lösningen medför helt nya möjligheter att skapa de funktioner och förbättringar 
som efterfrågas för att förbättra det administrativa gränssnittet i DiVA. Det finns flera 
tekniska fördelar med den nya plattformen jämfört med befintlig teknik i nuvarande DiVA, 
bl.a. genom att Cora är metadatadrivet och kommer att ha REST-API för klienter för att 
underlätta kommunikation med andra tjänster. Målet är öppen källkod och hittills genomfört 
arbete finns redan nu tillgängligt på Github. 
 
Arbetet kommer att genomföras successivt genom att flytta en del i taget till den nya Cora-
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miljön samtidigt som nuvarande system bibehålls. Därigenom kommer det under en period 
finnas parallella system med tillgång till samma publikationsdata, vilket gör det lättare för 
alla att testa och utvärdera samtidigt som övergången blir säkrare. Detta innebär att ingen 
nyutveckling kommer att göras i nuvarande DiVA. Istället görs all nyutveckling i den nya 
tekniska miljön. DiVA-supporten kommer att vara involverad i utvecklingsarbetet och arbeta 
mycket med metadatamodellen. 
 
Stämman ser mycket positivt på den planerade nyutvecklingen. Det är viktigt att 
medlemmarna kan följa arbetet och förvaltningen bör fundera på lämpligt forum för 
kommunikation. Frågan om en referensgrupp eller liknande där medlemmarna kan bidra 
lyftes. Frågan om tidsplan uppkom något som förvaltningen får återkomma till under hösten. 
Vikten av att information sprids inom konsortiet så att det blir tydligt för medlemmarna att 
all nyutveckling framöver görs i den nya tekniska plattformen. Ingen nyutveckling prioriteras i 
nuvarande DiVA, endast buggar och allmänt underhåll.  
 

7. Om DiVA och DiVA-konsortiet: förslag till ett sammanhållet DiVA-dokument  
I samband med att styrgruppen bildades för snart ett år sen fick gruppen i uppdrag att arbeta 
vidare med frågor kring styrning, beslutsorganisation och målbeskrivning för DiVA. 
Styrgruppen har påbörjat arbetet men behöver få mer tid att koncentrera sig på frågorna och 
har därför bokat in ett internat 26-27 september för detta. Aina Svensson presenterade det 
påbörjade arbetet till ett sammanhållet DiVA-dokument.  
 
I efterföljande diskussion lyftes flera synpunkter och kommentarer kring hur och på vilket 
sätt DiVA-konsortiet är ett samarbete.  Det finns en motsättning mellan konsortiet som 
samverkansmodell och DiVA som tjänsteleverantör. Det är frågor vi måste lyfta i konsortiet 
för att definiera och enas om. Det måste bli en tydligare modell för var beslut fattas och 
prioriteringar görs. Det gäller bland annat utvecklingsinriktning där det finns olika önskemål 
och behov när det gäller funktionalitet i DiVA. Frågor som hänger nära samman med 
tydligare definierade mål för vad DiVA är och ska bli. Styrgruppen tar med sig synpunkter från 
medlemmarna i det fortsatta arbetet med dokumentet och återkopplar till stämman efter 
internatmötet. Förslag kan skickas på remissrunda och tas upp i gruppdiskussioner vid nästa 
möte. 
 

8. Övriga frågor 
 

a. GDPR och personbiträdesavtal: Urban Ericsson redogjorde för hur personuppgifter 
hanteras i DiVA. Förvaltningen har kontakt med jurister från Uppsala universitet för 
att ta fram en mall med målsättningen att skicka ut till samtliga medlemmar senast 
20 maj. Ett standardavtal för medlemmar att underteckna. 
 

b. Av UUB beställd IT-revision: Lars Burman presenterade en sammanfattning av den 
beställda IT-revisionen som helt nyligen blev klar. Rapporten lyfter fram områden 
som behöver formaliseras med förbättrade rutiner och arbetssätt, varav flera redan 
lyfts av medlemmar inom stämman. På ett övergripande plan visar rapporten att vi 
behöver formalisera arbetet och dokumentera våra olika processer för drift, support, 
förvaltning och utveckling. Styrgruppen kommer att vid ett kommande möte gå 
igenom och diskutera rapporten samt föreslå åtgärder.  
 

c. Rapport från SwePub-projektet: Anders Söderbäck presenterade resultatet från 
projektet "Kvalitet i Swepub ur ett lärosätesperspektiv” som nyligen avslutats. 
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Bakgrunden till projektet är KB:s uppdrag från regeringen att vidareutveckla SwePub 
för att möjliggöra bibliometriska analyser samt VR:s beställarunderlag för vilken 
datakvalitet som behöver uppnås. Gruppen har formulerat tre framtida scenarier 
med rekommendationen att arbete påbörjas för att utveckla SwePub enligt en 
basnivå för leveranser och att VR så snart som möjligt inleder arbetet med analyser 
baserade på SwePub. Beslut kommer att tas vid nästa möte med gruppen för 
SwePub. 
 

d. Valberedning inför val av styrgruppsmedlemmar 2019: Vid nästa års stämma ska tre 
medlemmar i styrgruppen väljas för ny period. Nadja Neumann, Mikael Sjögren och 
Janet Wamby har då suttit i två år, men har möjlighet att väljas om. Stämman 
tillsatte en valberedning för att föreslå medlemmar till styrgruppen för nästa period. 
Till valberedningen utsågs Marie Danielsen (sammankallande) och Lotta Haglund. 
 

9. Nästa möte: Torsdag 9 maj 2019. Kallelse till nästa möte bör gå ut 4 veckor innan. 
 
 

10. Mötet avslutades. 
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Bilaga 1. Deltagarlista DiVAs stämma 2018-04-26 

(8 medlemmar deltog via länk) 

1. Ann-Kristin Forsberg, Ersta Sköndal högskola 
2. Bengt Kleijn, Försvarets materielverk 
3. Ulv Mattsson, Försvarshögskolan (LÄNK) 
4. Lotta Haglund, GIH  
5. Eva Nordgren, Högskolan Dalarna 
6. Kristoffer Warnberg (ersätter Svante Kristensson), Högskolan i Borås (LÄNK) 
7. Christel Smith, Högskolan i Halmstad 
8. Janet Wamby, Högskolan i Skövde   
9. Mattias Lorentzi, Högskolan Jönköping (LÄNK) 
10. Anders Håkansson, Högskolan Kristianstad (LÄNK) 
11. Hanna Gadd, Högskolan Väst (LÄNK) 
12. Ann Heimer, Institutet för språk och folkminnen   
13. Jakob Harnesk, Karlstads universitet 
14. Nadja Neumann, Karstads universitet (ingår i styrgruppen) 
15. Jan Hjalmarsson, Konstfack 
16. Maria Haglund, KTH 
17. Anna Wennergrund, Kungl. Konsthögskolan  
18. David Lawrence, Linköpings universitet 
19. Jonas Barck (ersätter Catta Torhell), Linnéuniversitetet (LÄNK) 
20. Eva Nyman och Kristoffer Palage, Luleå tekniska universitet (LÄNK) 
21. Britt-Marie Sohlström (ersätter Morgan Palmqvist), Mittuniversitetet 
22. Lisa Petersen, Mälardalens högskola 
23. Ulrika Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverket 
24. Åsa Lund Moberg, Nordiska Afrikainstitutet 
25. Eva Ekman, RISE – Research Institutes of Sweden (LÄNK) 
26. Anders Söderbäck (ersätter Wilhelm Widmark), Stockholms universitet 
27. Jonas Gilbert, Södertörns högskola 
28. Liv Tegeman, Teologiska högskolan Stockholm   
29. Mikael Sjögren, Umeå universitet 
30. Lars Burman, Uppsala universitet 
31. Marie Danielsen, Örebro universitet   

 

Från förvaltningsledningen i Uppsala:  
Urban Ericsson, Olov McKie  och Aina Svensson  

 

 

 


