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Bakgrund

• I samband med intervjuer under ett projekt 
förra året som syftade till att kartlägga LU:s 
behov av e-infrastruktur, identifierade vi ett 
behov hos forskare främst inom humaniora, 
samhällsvetenskap och ekonomi.

• Tillvaratagande och tillgängliggörande av 
databaser. Både data från avslutade projekt, 
men även stöd till aktiva projekt. 

• Inte bara IT-lösning. Behov att bygga upp 
processer och stöd kontinuerligt under 
forskningsprocessen.



Syfte

I projektet definieras databas som en webbaserad, interaktiv och relationell IT-lösning 
för forskningsdata, som används och fortsatt uppdateras med data. 

• Utforma, testa och erbjuda en process för att bevara och tillgängliggöra databaser 

• Databaserna ska kunna uppdateras och användas dynamiskt.

• Lösningen ska kunna interagera med andra bevarandemodeller, svara på arkivkrav 
samt vara generellt tillgänglig och citerbar.

• Modellen och processen bör utformas så att den framåt kan användas inom flera 
verksamhetsområden och vara generaliserbar nationellt 



Mål
Effektmål

• Erbjuda forskare som producerar databaser att hitta miljöer som stödjer en 
kombination av tillgängliggörande och bevarande.

• Möjliggöra tillgänglighet till levande databaser under en längre period än vad som är 
möjligt idag.

• Svara mot olika intressenters krav på tillgänglig och FAIR data.



Mål
Leveransmål
• Omvärldsbevakning av befintliga tjänster och arbetsflöden för liknande tjänster nationellt och internationellt.

• Kravspecifikation för komplett bevarande/tillgängliggörande-lösning, efter analys av forskares och lärosätets behov av 
databaser för forskningsdata inom främst HS-området, inklusive identifierade behov som inte adresseras i lösningen. 

• Dokumentation av it-lösning lämplig för långsiktigt bevarande av databaser enligt uppställda krav innehållande val av 
standardiserade IT-moduler, verktyg och externa gränssnitt som ska ingår utifrån behov och bevarandeperspektiv. 

• Förslag till en generell arbetsgång och tjänstebeskrivning för anslutning, långsiktig drift av nya databaser med tydlig 
ansvarsfördelning mellan forskare, bibliotek och IT-utveckling.

• Etablering av IT-miljö enligt den dokumenterade it-lösningen.

• Avslutande proof of concept (POC) inkl uppbyggnad av tjänst och IT-miljö för minst en databas.

• Förslag till finansieringsmodell för anslutnings- och driftskostnader för kommande anslutningar.

• Förslag till förvaltnings- och driftsorganisation.

• Kommunicera resultat till SND och andra lärosäten.



Avgränsningar

Det finns en rad olika projekt som syftar till att hitta lagringslösningar 
för stora datamängder och hantering av känsliga data. Målet för detta 
projekt är att skapa en process för databasbevarande. Övriga behov 
faller inte inom detta projekt 

Projektet ska inte:

• Ersätta eller konkurrera med befintliga tjänster utan ska ses som ett 
komplement ex. till LUCRIS, DORIS eller statiska webbsidor

• Inte hantera känsliga data ex. persondata



Tidplan

1.1 Omvärldsbevakning av befintliga tjänster och arbetsflöden för liknande tjänster nationellt och internationellt.

1.2 Kravspecifikation för komplett bevarande/tillgängliggörande-lösning, efter analys av forskares och lärosätets behov av databaser för 
forskningsdata inom främst HS-området, inklusive identifierade behov som inte adresseras i lösningen. 

2.1 Dokumentation av it-lösning lämplig för långsiktigt bevarande av databaser enligt uppställda krav innehållande val av 2.2 standardiserade 
IT-moduler, verktyg och externa gränssnitt som ska ingår utifrån behov och bevarandeperspektiv. 

2.2 Förslag till en generell arbetsgång och tjänstebeskrivning för anslutning, långsiktig drift av nya databaser med tydlig ansvarsfördelning 
mellan forskare, bibliotek och IT-utveckling.

3 Etablering av IT-miljö enligt den dokumenterade it-lösningen.

4 Avslutande proof of concept (POC) inkl uppbyggnad av tjänst och IT-miljö för minst en databas.

4.1 -Kravställan

4.2 -Uppbyggnad

4.3 -Test

5.1 Förslag till finansieringsmodell för anslutnings- och driftskostnader för kommande anslutningar.

5.2 Förslag till förvaltnings- och driftsorganisation.

5.3 Kommunicera resultat till SND och andra lärosäten.

Q1-Q2

Q3

Q4-Q1

Q1-



Organisation
Uppdragsgivare Håkan Carlsson

Styrgrupp Håkan Carlsson, Överbibliotekarie (ordf.)
Kristoffer Holmqvist Avd.chef, avdelningen för vetenskaplig kommunikation, UB
Birgitta Lastow IT-chef, humanistiska och teologiska fakulteterna
Marianne Gullberg Professor språkvetenskap, föreståndare humanistlaboratoriet
Kirk Scott Professor Ekonomisk-historiska institutionen
Samuel Rubenson Professor, Kyrko- och missionsstudier
Viktoria Hörnlund Fakultetsbibliotekarie, humanistiska och teologiska fakulteterna
Gustav Nilsonne SND

Projektledare Karolina Lindh Avdelningen för vetenskaplig kommunikation, UB

Projektgrupp Jon Eriksen
Maria Johnson 
Annakim Eltén
Snorri Briem
Karolina Lindh



Funderingar och 
utmaningar 
• Klargöra intressenter, kopplingar 

till andra initiativ och projekt
• Urval
- Behov
- Databasens beskaffenhet och 

komplexitet
- Ämnen
- Definition

• Inkludera forskare, vara en del av 
forskningsprocessen

• Skalbart nationellt och över 
ämnesdiscipliner

Just nu...
• Identifiera behov
- Olika praktiker
- Olika behov

• Intervjuer

• Omvärldsbevakning

• Avgränsningar

• Hitta ambitionsnivå...

• Inventering
- Forskares behov
- Exempel på befintliga lösningar
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