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Forskningsdatalivscykeln



Projekt ”Datahanteringsplaner”
• Inom ramen för projektet ”Samordning av universitetets 

forskningsdata” (rektorsbeslut 190228, Dnr STYR 2019/295)

• Huvudleveranser:
- Installation, konfiguration och test av systemet DMP Roadmap
- Datahanteringsplan för LU version 1.0
- definition, implementation i verktyg och testad av användare

- Tillsammans med LUB:s ledningsgrupp utarbeta och testa en 
modell för samverkan kring forskningsstöd

• Projektägare: Stacey Sörensen, vicerektor forskning



Styrgrupp
• Monica Lassi, LUNARC/projektledare, samordning av 

forskningsdata på gemensam nivå

• John Westerlund, IT-direktör IT-kontoret/LDC

• Colm Doyle, Medfak, enhetschef, BIKT/LUB-nätverket



Syfte med systeminförandet
• Utgöra en del av ett generellt stöd till forskare för att 
- underlätta tillgängliggörande av data – antingen för arkivering 

eller för framtida återanvändning (av forskaren själv eller av 
andra) 

- underlätta forskningens genomförande från ansökan till färdigt 
resultat

- främja god forskningsdatahantering, vilket bl a innefattar 
regelefterlevnad och god informationssäkerhet

• Kunna leva upp till VR:s krav på upprättande av 
datahanteringsplaner. 



Effektmål
• LU-gemensamt arbetssätt kring datahanteringsplaner etableras
• LU uppfyller VR:s krav på datahanteringsplaner

• Grunden för ett generellt forskningsdatastöd läggs genom arbetet med 
datahanteringsplaner, vilka spänner över hela forskningsprocessen. 
- Senare: utökning av stödet genom tillägg av andra stödfunktioner
- Samverkansformer och stöd som etableras under projektet bidrar till 

uppbyggnaden av LU:s sk Data Access Unit (DAU).

• Ökad dialog mellan forskare och stödverksamhet kring DMP har potential att 
resultera i mer konkurrenskraftiga ansökningar

• Ökad medvetenhet om regler/lösningar hos både forskare och 
stödverksamhet knutna till forskningsprocessen (etikprövning, 
informationssäkerhet, arkivering, publicering, tillgängliggörande etc)



Referensgrupper
• Arbetsgrupp för forskningsdatastöd (forskningsstödsbibliotekarier)

• Ledningsgrupp/samverkansgrupp för Lunds universitets bibliotek

• SamIT / SamIT OAG

• Forskningsservice

• Testgrupp med forskare, som fakulteterna utser, t ex delmängd av 
DATA-temat, och/eller LU:s SND-domänspecialister 



LU-mallen (blir även VR-mall)
• Utgångspunkt: SUHF/VR:s rekommendationer

• Fångar även viss information som är intressant för det fortsatta 
arbetet med att främja god datahantering på LU
- forskarnas inställning till tillgängliggörande
- andelen som samlar in nytt kontra återanvändning
- bevarande eller gallring?



Val vi har gjort
• Systemets gränssnitt kommer att vara på engelska, men mallen 

kommer att finnas både på svenska och engelska.

• Utformningen av LU-mallen är identisk för alla fakulteter

• Mallen för VR kommer att vara en exakt kopia av LU-mallen

• Inloggning med LUCAT-id

• Planerna kan exporteras till PDF/Word/text/HTML/CSV



Hur långt har vi kommit?
• Installation på testserver, grundkonfiguration. Klart. 

• Behörigheter, informationssäkerhet, arkivering, relation till andra 
system. Klart. 

• Beslut i Forskningsnämnden 11/11 (malldefinitionen). Klart.

• Implementation av DMP för LU version 1. Aktuell version inlagd.

• Användartest och utvärdering. Pågår
- Tester med forskare (2-3/fakultet)



Erfarenheter så här långt
• Forskare tycker att systemet är lättanvänt och stödjer dem i 

framtagandet av en DMP.

• Hjälptexterna är viktiga och stödet för detta i systemet är bra

• Möjligheterna att ta ut data ur systemet saknas i princip helt
- IT-stöd krävs för utdrag av svar (direkt databasacess)
- går ej att sortera planer på e-postadress, bara namn

• Versionshantering problematisk – forskare kan ej välja att 
uppdatera pågående planarbete



Vad återstår?
• December/Januari
- utvärdering av tester och anpassning av systemet med anledning av 

utfallet
- implementation av engelsk version av DMP för LU samt VR-mall.
- informationsspridning inför driftsättning
- etablera supportvägar
- etablera systemförvaltningsorganisation. Preliminärt samma 

samförvaltning med forskningsinformationssystemet LUCRIS 
(Pure), d v s systemägare från Forskningsservice

• Februari
- driftsättning!




