
DiVA: förvaltning och utveckling

• Förvaltning DiVA classic: drift 
och support (Urban Ericsson) 

• Utveckling DiVA på Cora
• Team CAD (Daniel Wadskog) 
• Utveckling och planerade 

milstolpar (Urban) 
• Demo DiVA på Cora (Olov 

McKie, Michael Andersson)

(DiVAs stämma 7 maj 2020)



Covid-19 i DiVA - Variation av publikationer.
- Olika ämnen
- Registrerade 25 februari – 5 maj.
- Högt antal nedladdningar!

Top 5 mest nedladdade:

1. Postprint: The reproductive number of 
COVID-19 is higher compared to SARS 
coronavirus. (9 861) 

2. Postprint: COVID-19 outbreak on the 
Diamond Princess cruise ship. (918)

3. Artikel: Sociologiska perspektiv på
coronakrisen. (773)

4. Preprint: Evaluation of a COVID-19 IgM 
and IgG rapid test. (536)

5. Rapport: Digitala hälsolösningar från 
Norden: COVID-19 : Exempel på 
nordiska lösningar för att tackla covid-
19. (260)



DiVA

Sammanlagt fanns vid 
årsskiftet drygt 1,2 miljon 
referenser i DiVA, varav 
mer än 400 000 fulltexter 
(januari 2020) 



DiVA-support

• Utgående mail 2019: ca 1800 st
• Underhåller och uppdaterar informationsmaterial till DiVA-

specialister
• Delar tiden mellan support och utvecklingen av DiVA på Cora
• Utbildningar (till nya medlemmar och om funktionalitet)
• Driftsätta nya DiVA-medlemmar



Trafikverket och Malmö 
universitet är igång



Versionsuppdateringar –
DiVA-classic

Sammanlagt 93 ärenden sedan förra 
mötet:
Driftsättning av Trafikverkets DiVA
Driftsättning av Malmös (MAU) DiVA
Inloggningar
Layouter
Länkändringar
Tillgänglighetsdirektivet
Uppdatera poster
Uppdaterat Swepubformatet



Webbdirektivet och DiVA

Vilka är kraven?
• Webbsidor ska vara tillgängliga för alla (oavsett funktionsnedsättning).
• Erbjuda användare möjlighet att påtala brister.
• Publicera en tillgänglighetsredogörelse. 

Gäller även dokument som inte är webbsidor (t.ex. PDF:er). 
• Undantag publicerat material före 23 sept 2018.

När? Senast 23 september 2020.



DiVA-portal med implementerat 
tillgänglighetsdirektiv



Swepub

• Sedan början av 2020 har Swepub ett nytt format MODS version 3.0
• DIVA formatet översätts till det Swepubformatet formatet med sk

stylesheets.



Utveckling DiVA på Cora
DiVA på Cora: följ utvecklingen (länk) 

• Team CAD
• Utveckling och planerade milstolpar
• Demo DiVA på Cora

https://wiki.epc.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=56099663


Team CAD och Scrum
En liten guide i agila metoder



Scrum - Ett ramverk för att lösa komplexa 
problem
• Mod
• Fokus
• Förbindelse/Engagemang
• Respekt
• Öppenhet

Tid att lösa problemet
Sprint

Teamet



En Sprint i ett Scrumteam



Publika sprintavslutningar 
– maila mig för inbjudan (daniel.wadskog at ub.uu.se)



DiVA på Cora:
Läser organisationer i produktionsmiljön 

Utveckling och planerade milstolpar



Utveckling och planerade milstolpar

Organisation

• Klient – dölja metadata
• Möjliggöra rättigheter för läs/skriv på del av post (Edit recordPart)
• Dokumenterat API med exempel
• Inloggning: Swam-id, Ldap
• Index (hantera uppdatering)
• Paginering

Personposter

• Definiera metadata
• Personpost: adminsida
• Dokumenterat API med exempel
• Ingen ”Delete” från Cora eftersom länkar finns i Classic

Inloggning 
och 
rättigheter



2020

• Organisation (läs/skriv)
• Personposter (läs/skriv)

2021

• Projektposter (Läs)
• Listor
• Kombinationskontroller

2022

• Publikationstyp: Artikel 
(läs/skriv)

Användarprognos DiVA på Cora

Tillsyn och uppdateringar av maskinpark och miljöer

Lagring

Rättigheter

Design och funktionalitet i klienten

Löpande



Utvecklingsstrategi 
Funktion för funktion ska göras tillgänglig i nya plattformen 
utan att äventyra DiVA-classic

Användare AnvändareKlient



DiVA på Cora  DiVA-Classic

Organisation

Organisation
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