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Kommande 90 minuter

Pass 1 (40-45 min)

Presentatörer:

• Monica Lassi - IT-arkitekt & Samordnare för utveckling av stöd för hantering av 
forskningsdata vid Lunds universitet, samt senior rådgivare på SNIC

• Mikael Wettercrantz - IT-arkitekt vid Karolinska Institutet 

• Nomenklatur och forskningsdata - Emma-Lisa Hansson, Lisa Isaksson, Sanna 
Isabel Ulfsparre

Paus 10 min

Pass 2 (25 min)

• Interaktiv session samt avslutning: Fördelar, förutsättningar & utmaningar. 15 min

• Uppsamling 10 min



Bakgrund
Uppdrag: Samordning av universitetets 

hantering av forskningsdata

Mål: Att universitetsledningen

• har en kontinuerligt 

uppdaterad roadmap för 

forskningsdataområdet.

• vet vilka förmågor inom 

forskningsdataområdet som 

behöver prioriteras när.

Tidsramar

2019-02-28—2021-06-30
Lokalt, nationellt, internationellt

• Kontaktperson

• Informera och samverka

• Bevaka utvecklingen

Specifikt för LU

• Utarbeta gemensamma rutiner

• Identifiera och föreslå 

utvecklingsprojekt



• Vilka förmågor behöver LU ha för 

att hantera forskningsdata? 

• Hur ser nuläget ut?

• Vad är idealläget?

• Hur når vi till idealläget?

Kartornas funktioner

• Pedagogisk modell: hjälp att 

förklara ett komplext område

• Gemensamt (bild)språk

• Ankarmodell: alla kan känna igen 

sig i kartan

• Konkretisering av krav, villkor, 

lagar, styrdokument etc

Roadmap för arbetet framåt:

Verksamhetskartläggning
Målgrupp: LU:s ledning

Förmåga

”en sammanhållen, avgränsad och 

självständig komponent av 

verksamheten och i 

verksamhetsarkitekturen. Det är en 

komponent som består av 

processer, information, 

kompetenser, regelverk, IT‐stöd 

med mera”[1]

[1] Nordén, Cecilia (2018). Vintergatan: din verksamhetskarta : navigera och utveckla med full kontroll. [Stockholm]: IRM. s 106‐107
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Förmågekarta

grundkarta

Planerade leveranser

• Grundkarta: vilka förmågor 

behövs?

• Heatmap: vilka förmågor är 

bra, på gång, svaga?

• Idealläge: att alla förmågor är 

gröna i heatmap

• Roadmap: hur når vi till 

idealläget? 

• Förmågebeskrivningar

• Compliance list

• Nomenklaturlista



Att definiera kartans förmågor

Nuläge Önskat läge



Compliance list och nomenklatur



Ett nationellt samarbete tar form

• Baserat på intresse – bottom up

• Organisk utveckling

• Dec-20: möte i större grupp för att börja hitta former för samarbetet

- IT-arkitekter, samordnare, verksamhetsutvecklare, bibliotekarier mfl

• Material, inkl beskrivning av processen finns

• Alla är välkomna att vara med!

• Min vision: att vi testar grundkarta forskningsdata i våra verksamheter, justerar, hittar 

ett gemensamt bildspråk

• Organisk utveckling – understrykning! Dokumentation, samtal, reflektion, lärdomar etc



Interaktiv session

• Smårum

• 15 min samtal (ni blir utskickade och inkallade)

• Samtala kring frågan:
• Vilka förutsättningar, utmaningar och fördelar ser gruppen för att arbeta med 

verksamhetsarkitektur och forskningsdata (lokal och nationellt)

• Skriv gärna några punkter här:

• Länken ser ni i chatten  

Gruppnum
mer (namn 
frivilligt):

Förutsättningar: Utmaningar: Fördelar:



Uppsamling

• Reflektioner från samtalen

• Välkomna att samarbeta! Kontakta emma-lisa.hansson@lth.lu.se eller 
monica.lassi@it.uu.se
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