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Data Stewardship Wizard (Chalmers DSW)

• dsw.chalmers.se, lanserad i oktober 2021

• Open source, lokal installation, nära kontakt med utvecklare 
och community

• Datamodell - Knowledge models, maDMP

• Integration – REST API, SSO, integrationer i formulär (suggests)

• Lokal utveckling, utökat API (maDMP) och sökfunktioner

• UI, modernt användargränssnitt

• Centralt systemstöd för datahantering, inte bara ett verktyg 
för att skapa datahanteringsplaner



https://dsw.chalmers.se



Chalmers DS Wizard – grunddata



Chalmers DS Wizard – UI, guidning



Chalmers DS Wizard – standarder 
och PIDs



Integration av externa funktioner (t ex anmälan 
av persondata)



Chalmers DS Wizard – FAIR metrics



Chalmers DSW – Output, exempel



Chalmers 
Research CRIS

DS Wizard DMP

PDB

IdP

SND DORIS

EKO

Scopus

CORDIS

Chalmers 
arkiv

Dataskydd
Persondata
Ledning
Support

S3

SweCRIS

Prisma

WoS

Chalmers 
RDM?

Zenodo

?

?



Open Data Flagship pilot
Urban Andersson SND nätverksträff 2022-04-26



2022-04-27

Open Data Flagship 2022

”Open Data Flagship pilot" där man som best-practice-exempel i samverkan bygger upp, 
för forskaren enkla, effektiva arbetsflöden på respektive lärosäte. I arbetsflödet återanvänds
lokal information om forskare, forskningsprojekt och information från lokala verktyg för
datahanteringsplaner för att stödja publicering genom SND.

Projektet skall, med fokus på datahanteringsplaner och deras centrala och
sammanhållande roll i forskningsdataprocessen, ge en fördjupad förståelse av hur
nyttjande av öppna API:er och maskinläsbara metadata kan underlätta för forskare och
övriga aktörer (Data Office/DAU, SND, lärosäte, finansiärer), samt bidra till bättre, aktuell
och korrekt information i berörda system. 

Projektet skall resultera i (minst) en testad och implementeringsfärdig teknisk lösning
för att kunna åstadkomma detta i praktiken.
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Datahanteringsplan 
(elektronisk, maDMP)
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• Modulär och dynamisk datamodell

• Datahanteringen i ett forskningsprojekt, DHP ett av 
flera output

• Auktoriserade och validerade metadata, PIDs

• Standardiserade metadata, systemoberoende

• Möjligt att integrera med andra system – utbyte och 
återvinning av metdata. 
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https://www.rd-alliance.org/system/files/documents/2019-RDA-DMP-Helsinki.pdf
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RDA DMP Common 
Standard
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• RDA DMP Common Standard for machine-
actionable Data Management Plans, 
version 1.1 (Nov 2020)

• https://github.com/RDA-DMP-Common

• DMP Common Standards workgroup 
(2017-)

• Behovsdriven utveckling

https://github.com/RDA-DMP-Common


2022-04-27

maDMP, exempel
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research.chalmers.se dsw.chalmers.se

API API

CRIS DHP
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maDMP, exempel
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doris.snd.gu.se
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Projektets genomförande

• Arbetsgrupp

• Urban Andersson, Chalmers (projektledare)

• Lina Andrén, KTH

• Jeremy Azzopardi, Chalmers

• Thomas Lindh, KTH

• Olof Olsson, SND

• Styrgrupp

• Maria Kinger, Chalmers

• Rosa Lönneborg, KTH

• Gustav Nilsonne, SND

• 2022-01-01 – 2022-12-31
21

• Agil utveckling

• Små, implementeringsfärdiga lösningar

• Micro services

• Öppna API:er och standarder

• Fokus på slutanvändare

• Omvärldsbevakning, kartläggning

• Bitbucket (git repository)

• https://bitbucket.org/snd-flagship-2022/

https://bitbucket.org/snd-flagship-2022/
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Förväntat resultat

• Kartläggning och analys av arbetsflöden för öppna forskningsdata, med 
fokus på maDMP

• Sökbara tjänster för ingående system (DMP Online, DS Wizard), som kan
nyttjas av en extern publicerings- och söktjänst (DORIS) och även vara
möjliga att implementera i andra system

• En fungerande modell för att initiera en ny DHP i berörda system, med 
grunddata från andra befintliga system och tjänster

• Slutrapport
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Utmaningar / frågor / diskussion

• Praktiska implementationer – vilka finns och vilka skulle behövas?

• Standard under utveckling - vilka delar saknas?

• Stöd i befintliga system och verktyg?

• Mallar, frågeformulär och metadata måste vara anpassade till standard 
– behov av harmoniserade datamodeller?

• Auktorisering och säkerhet – öppna DHP:er?

• Kräver att DHP hålls uppdaterad och att alla delar av processen 
dokumenteras korrekt – hur åstadkommer vi detta?
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