
   
  

  

flytta in till DiVA och 
förbättra datan på vägen 

per egevad och aron lindhagen, malmö universitetsbibliotek 



  

 

  

den som söker skola finna 

i dc.identifier.citation 
hade vi vår 
sidangivelse 

inspireras av fellistor! 



 

  

kalkylprogramprocessen 

start och slut-produkt 



 

  

  

  

 
 
 
     

  
  

  

2015 
konferenser 
rapporter 
SwePubMODS 

2017 
dubblettrens (mha SwePub dubblettkoll) 
flytt av abstracts 

2018 
frisera DOI - ISSN - ISBN 
artikelnummerfält 
ORCID införs i dSpace 

2019 
standardisera Journalname 
standardisera Sidangivelse 
standardisera Artikelnummer 
flytta artiklar från specialsamlingar till fakultet (inför 
migration) 
kontroll av institutioner 
genomgång av konferensnamngivning 
standardisering av Serienamn 



    
     

     
     
    
    

       

       

      

 

   

sätta upp regler för metadataöverföringen på fältnivå. 
mottagare IT utvecklare hos oss som skrev överföringsprogram. 

1. vilka fält skall inte skall överföras. 

a. till Abstract1 använd: dc.description (hela) för alla dc.type 
lägg till Abstract Language Code1 använd: "swe” 

2. regler för fält som skall överföras 

b. till Main Title använd: dc.title innan " : för alla " dc.type 

c. till Subtitle använd: dc.title efter " : " för alla dc.type 

d. översättningstabell på för hur tolkas till DiVAs metadataschema dc.type 

a. mycket mer... 

sen samverkan med DiVA import 



    därefter är vi i DiVA och utanför min räjong 



  

  
      

      
      
     

Skillnader MUEP (DSpace) och DiVA 

• Många småskillnader - namn uppdelat på för och efternamn i DiVA, 
konferensinfo uppdelat i flera fält i MUEP, etc. 
• I MUEP använde vi inte UKÄ/SCB som ämnesord 
• Ingen koppling mellan avhandling och ingående artikel i MUEP 
• I MUEP affilierade vi endast på postnivå, inte personnivå 



  

    
 

    
  

       
        
   

Städa, städa, städa 

• En hel del manuell städning - även efter export 
• Filer med embargo 
• Ca 1300 poster som saknade affiliering helt. 
• Koppla artiklar till sammanläggningsavhandlingar 
• En del fulltextfiler i wordformat som behövde konverteras till PDF 
• Och en MASSA smått, artiklar med ISBN (hanteras ej av DiVA), monografier 
med editors utan författare, etc. 



     

            
      

    
     
          
    

Skillnad i kvalitetsarbetet i DiVA mot MUEP 

• Bytet blev ett tillfälle att se över och tänka igenom praxis och rutiner. 
• Regelbundna importer från Web of Science och PubMed 
• Tar ut listor från Swepub datakvalitet någorlunda regelbundet och 
kollar av och uppdaterar i DiVA 
• Kollar leverensstatus i Swepub för att identifiera poster som inte förts
över och se över dessa 



  

 

Tack för oss! 

Per Egevad 
per.egevad@mau.se 

Aron Lindhagen 
aron.lindhagen@mau.se 
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