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Minnesanteckningar från DiVAs stämma  
7 maj 2020 
_________________________________________________________________________________ 
 
Digitalt möte via Zoom.  
Tid: kl. 10.30 – 12.00 
 
Deltagare: Se bilaga 1. 
 
Beslutspunkter: 
 

• Stämman antog styrgruppens förslag till visionsdokument för DiVA, med uppdrag till 
styrgruppen att före dokumentets publicering se över texten utifrån medlemmarnas 
kommentarer. Avstämning av dokumentet vid stämman 2021. 
 

• Omval av tre medlemmar i styrgruppen för en ny 3-årsperiod 2020-2023: 
o Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverket 
o Jonas Gilbert, Södertörns högskola (från 1 september Högskolan i Borås) 
o David Lawrence, Linköpings universitet 

 
• Omval av Marie Danielsen (sammankallande) och Lotta Haglund till valberedning inför 

stämman 2021.  
 

• Stämman antog styrgruppens förslag för nya medlemsavgifter för perioden 2021-2023.  
 

• Utskick av ett uppdaterat samarbetsavtal om DiVA mellan Uppsala universitet och ansluten 
medlem kommer inom kort att skickas till samtliga medlemmar i stämman för underskrift 
och retur.  

 
Nästa möte: 6 maj 2021, preliminärt kl. 10.00 - 16.00 i Uppsala. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Minnesanteckningar 
 

1. Stämmans öppnande  
Lars Burman öppnade stämman. Dagordningen fastställdes med tillägg av en övrig punkt 
”DiVAs kommunikationsarbete”. Inga övriga frågor anmälda. 

 
2. Välkomna, presentationsrunda 

Deltagarna hälsades välkomna och samtliga deltagare presenterade sig. 
 

3. Förra mötets minnesanteckningar  
Lades till handlingarna med kommentaren att ”frågan om felavhjälpning utanför supportens 
ordinarie öppettider” kommenteras under punkt 6. 
 

4. Årsberättelse 2019 
Årsberättelsen är en sammanställning av styrgruppens- och förvaltningens arbete under året. 
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Lars sammanfattade innehållet som bl.a. beskriver styrgruppens arbete med DiVA-dokument, 
ny ekonomisk modell, visions- och strategiarbete, kommunikationsarbete och förslag till nya 
medlemsavgifter. Årsberättelsen innehåller även en sammanfattning av förvaltnings- och 
utvecklingsarbetet i DiVA, webbstatistik samt möten och presentationer under året. Från 
stämman lyftes en kommentar angående en något oklar skrivning i avsnittet om 
studentformulär och ux-metodik i DiVA. Förhoppningen från stämman är att denna metodik 
genomsyrar allt utvecklingsarbete. Från förvaltningshåll bekräftades att så är fallet.   
 
Den ekonomiska redovisningen visade ett överskott från 2019 på 900 000 kr som under 2020 
kommer att användas för att täcka ökade kostnader för nyrekrytering under 2020, då utgifter 
kommer att vara högre än intäkter från medlemsavgifter.  
 
 

5. Förvaltningsplan för DiVA 2020 
Förvaltningsplanen är det operativa årliga styrdokumentet för DiVA som fastställs av 
styrgruppen och revideras vid behov under året i samråd med styrgruppen. 
Förvaltningsplanen för 2020 fastställdes av styrgruppen i december 2019. Samtidigt fick 
förvaltningsledaren i uppdrag att ta fram en lite längre utvecklingsstrategi för DiVA-
utvecklingen. En sådan togs fram i början av året och presenterades senare för styrgruppen i 
form av milstolpar för utvecklingen av DiVA på Cora för 2020-2022. 
Utvecklingsstrategin för DiVA på Cora är att stegvis flytta över funktionalitet från den 
nuvarande äldre DiVA-miljön till den nya. Funktionalitet kommer successivt kunna användas 
och testas i den nya miljön och varje delområde kommer att göras tillgänglig via API:er. 
Organisation är den funktionalitet i DiVA som prioriteras först eftersom den förekommer i 
alla typer av poster och därmed utgör en basal byggsten. Målsättningen under 2020 är därför 
att göra organisation användbart i den nya miljön, vilket i sin tur kräver att rättigheter i 
systemet med inloggningsfunktionalitet finns på plats. Under senare delen av 2020 kommer 
personposter att prioriteras. I dokumentationen från förmiddagens presentation finns dessa 
och senare milstolpar presenterade.   
  

6. DiVAs driftstopp och planer för förbättrad driftmiljö 
Urban Ericsson redogjorde för det driftstopp drabbade DiVA i februari samt åtgärder 
kopplade till säkrare driftmiljö. I samband med detta och rådande corona-pandemi har även 
en intern riskanalys tagits fram. På uppdrag av styrgruppen har förvaltningen sammanställt 
en rapport som beskriver det stegvisa händelseförloppet och vidtagna åtgärder. En viktig 
åtgärd är inköp och installation av server och lagringskapacitet för parallell lagring (speglade 
lagringsservrar) för att därigenom korta ned oförutsägbara avbrott av den här typen och 
åstadkomma förbättrad driftsäkerhet. Förvaltningen har även kontakt med Uppsala 
universitets IT-personal för ökat samarbete när det bl.a. gäller felavhjälpning utanför 
supportens ordinarie öppettider. Servrarna finns i Uppsala universitets serverhallar men 
ansvaret för drift finns hos DiVA-konsortiets systemadministratör. Dessutom har förstärkning 
och kompetensöverföring inom drift- och applikationsarbetet för DiVA påbörjats. Det görs 
genom intern kompetensöverföring och påbörjad rekrytering av systemadministratör.  
 
Från stämman påtalades att det även inträffade ett annat avbrott veckan före ovan nämnda 
driftstopp som påverkade inloggningen i DiVA. Problemet berodde på ett utgånget certifikat 
som används vid inloggning via SWAMID och drabbade de medlemmar som använder ADFS i 
sin lokala inloggningslösning. Dessa båda avbrott sammantaget gjorde det mycket besvärligt 
för flertalet medlemmar under en längre tid. Från stämman lyftes även frågan om 
kommunikation vid den här typen av avbrott. Det vore önskvärt att se över 
kommunikationsinsatserna och undersöka möjligheten att bättre kommunicera ett pågående 
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driftstopp. 
 

7. Visionsdokument för DiVA 
Ett visions- och strategiarbete för DiVA påbörjades vid förra stämman i workshopform då 
medlemmarna fick möjlighet att diskutera inom olika teman som systemkomplexitet, vem 
DiVA är till för och utopisk utveckling. Resultatet från det arbetet har styrgruppen sedan 
jobbat vidare med vilket i sin tur resulterat i ett förslag till ett visionsdokument för 
synpunkter och beslut i stämman.  
 
Flera medlemmar uttryckte att det som helhet är ett väl formulerat förslag, som stämmer 
överens med förra årets diskussioner. Några synpunkter lyftes när det gäller den inledande 
meningen som av flera uppfattades som lite för allmänt hållen och svår att förstå för 
personer utan förkunskap om DiVA. Begreppet ”information” är en bredare beskrivning än 
innehållet i DiVA och det vore önskvärt om det går att precisera något. Övriga kommentarer 
gällde texten under rubriken ”Användarfokus” som skulle kunna förtydligas för att lyfta fram 
slutanvändarna. Bra att nedladdningsstatistik nämns som ett viktigt mått med förhoppning 
om förbättring av visning framöver. Viktigt också med förmåga att hantera förändringsbehov. 
Nämndes även att ordet hållbar också bör omfatta miljöaspekter, som t.ex. energin som 
används för våra digitala system och servrar. 
 
Efter diskussion och bra kommentarer beslutades att stämman ställer sig bakom 
styrgruppens förslag till visionsdokument, med uppdraget till styrgruppen att se över texten 
en gång till med hänsyn till stämmans kommentarer. Visionsdokumentet publiceras därefter 
på konsortiets webbplats. Avstämning av dokumentet vid stämman 2021. 
 
 

8. Nya medlemsavgifter för 2021-2023 
Styrgruppen har haft stämmans uppdrag att ta fram ett förslag till nya medlemsavgifter för 
en ny 3-årsperiod, 2021-2023. Förslaget innebär en ökning av avgiften och större budget för 
konsortiet, vilket därmed ger möjlighet till förstärkning av resurser för systemutveckling och 
applikationsdrift för DiVA. Styrgruppen konstaterade tidigt i budgetprocessen behovet av en 
större förvaltnings- och utvecklingsbudget och förhandsinformerade därför stämman i 
oktober 2019. Stämman beslutade att anta styrgruppens förslag för nya medlemsavgifter.  
 
 

9. Val av styrgrupp  
Marie Danielsen redogjorde för valberedningens förslag som innebar omval av tre sittande 
ledamöter för en ny 3-årsperiod i styrgruppen. Jonas Gilbert tillträder ny tjänst från 1 
september 2020 som bibliotekschef vid Högskolan i Borås och lämnar då sin tjänst vid 
Södertörns högskola. Valberedningen menade att de båda högskolorna har likvärdig storlek 
och inriktning. Styrgruppen bör fortsatt ha en bra spridning och representation inom 
gruppen. 

 
Stämman antog valberedningens förslag för val till medlemmar i DiVAs styrgrupp för 
perioden 2020-2023 enligt följande: 

• Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverket 
• Jonas Gilbert, Södertörns högskola (från 1 september Högskolan i Borås) 
• David Lawrence, Linköpings universitet 

 
Beslutades även omval av den sittande valberedningen, Marie Danielsen (sammankallande) 
och Lotta Haglund, till nästa stämma 2021. 
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10. Övriga frågor 
a. Utskick uppdaterat juridiskt avtal: 

Aina Svensson informerade om att ett uppdaterat samarbetsavtal om DiVA mellan 
Uppsala universitet och ansluten medlem, inom kort kommer att skickas ut till 
samtliga medlemmar. I samband med utskickat skickas ett mail för kännedom och 
information. 
 

b. Arbetsgrupp för gemensam DiVA-praxis: 
Frågan om en gemensam DiVA-praxis för registrering och validering har diskuterats 
och efterfrågats i specialistgruppen. Styrgruppen har därför tillsatt en arbetsgrupp 
som nyligen påbörjat sitt arbete. Aina som är sammankallande i gruppen 
rapporterade från det påbörjade arbetet. 
 

c. DiVAs kommunikationsarbete: 
Aina berättade om det kommunikationsarbete som styrgruppen initierat och arbetat 
med sedan förra stämman. Fokus har framför allt varit aktiviteter för förbättrad 
kommunikation till stämmans medlemmar och till specialistgruppen. Under hösten 
har befintliga kommunikationskanaler riktade till specialisterna undersökts och 
utvärderats, genom besök hos flertal medlemmar. Det har bl.a. resulterat i en ny 
struktur på DiVAs wiki-sidor och sedan årsskiftet en ny webbplats om DiVA och DiVA-
samarbetet. Kommunikationsplan och rapport från utvärderingen av specialisternas 
kommunikationskanaler finns publicerade på webbplatsen https://info.diva-
portal.org/.  

 
11. Nästa möte: 6 maj 2021, preliminärt kl. 10.00 - 16.00 i Uppsala. 

 
 
  
  

https://info.diva-portal.org/
https://info.diva-portal.org/
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Bilaga 1. Deltagarlista DiVAs stämma 7 maj 2020. 
 
Medlemmar i stämman: 

1. Lasse Bourelius, Blekinge tekniska högskola 
2. Liv Tegeman, Enskilda högskolan Stockholm 
3. Katarina Standár, Ersta Sköndal Bräcke högskola 
4. Björn Ericsson (ersatte Catrin Mårdell), Försvarshögskolan 
5. Lotta Haglund, Gymnastik- och idrottshögskolan  
6. Eva Nordgren, Högskolan Dalarna 
7. Svante Kristensson, Högskolan i Borås  
8. Patrik Bergvall, (ersatte Christel Smith), Högskolan i Halmstad 
9. Lotta Gustafsson, Högskolan i Skövde 
10. Hanna Gadd, Högskolan Väst 
11. Maria Grennall (ersatte Ann Heimer), Institutet för språk och folkminnen   
12. Mattias Lorentzi, Jönköping University 
13. Jakob Harnesk, Karlstads universitet 
14. Jan Hjalmarsson, Konstfack 
15. Maria Haglund, Kungliga tekniska högskolan (KTH) 
16. David Lawrence, Linköpings universitet 
17. Catta Torhell, Linnéuniversitetet 
18. Kristoffer Palage, Luleå tekniska universitet 
19. Sara Kjellberg, Malmö universitet 
20. Lisa Petersen, Mälardalens högskola 
21. Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverket 
22. Åsa Lund Moberg, Nordiska Afrikainstitutet 
23. Magdalena Lindberg, Nordiska ministerrådet 
24. Mathilda Ängkvist (ersatte Anders Carlsson) 
25. Anna-Maria Perttu, Polarforskningssekretariatet 
26. Johannes Rudberg, Riksantikvarieämbetet 
27. Eva Ekman, RISE – Research Institutes of Sweden 
28. Eva Unemo Wahlfridsson, Sophiahemmet högskola 
29. David Bendz, Statens geotekniska institut (SGI) 
30. Ingela Tång, (ersatte Wilhelm Widmark), Stockholms universitet 
31. Jonas Gilbert, Södertörns högskola 
32. Helena Liljerehn, Trafikverket 
33. Mikael Sjögren, Umeå universitet 
34. Lars Burman, Uppsala universitet (ordf.) 
35. Claes Eriksson, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 
36. Marie Danielsen, Örebro universitet    

 
Övriga deltagare: 

1. Nadja Neumann, Karlstads universitet (medlem i styrgruppen, DiVA-specialist) 
2. Urban Ericsson, Uppsala universitet (förvaltningsledare DiVA) 
3. Aina Svensson, Uppsala universitet (konsortieledning, sekr.) 
4. Daniel Wadskog, Uppsala universitet (scrum master DiVA, avd.chef) 


