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Snabbt om e-Commons
& Data Office
• En samlad digital infrastruktur som erbjuder tjänster, 

digital expertis och stöd inom HPC, AI/ML, lagring, 
hantering och delning av data

• Kopplingar till andra Chalmersverksamheter
• Communication and Learning in Science & Biblioteket
• Arkivet
• IT-avdelningen
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Chalmers Data Office
Research data management, funder requirements, 
data management plans, publishing -, archiving of
research data
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Mål från den strategiska planen
•Att förstärka medvetandet om forskningsdatahantering 
hos Chalmers forskare

•Att informera om DCO, e-Commons, och tjänster som 
erbjuds

•Att höja kunskaper hos forskare om reproducibility, 
forskningsdatahantering, FAIR m.m.

•Att hjälpa forskare ta ansvar för hanteringen av sina data
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Förutsättningar för att kunna nå ut
• Chalmers e-Commons: samlad satsning med medel för e-infrastruktur, som en del av 

Chalmers satsningar på infrastrukturprojekt som berör hela eller stora delar av Chalmers

• Intresseområden där e-Commons ska vara särskilt aktiva, inkl. Data och visualisering, där 
forskningsdatahantering ingår

• Uppgift att ta fram styrdokument och vägledning för god hantering av forskningsdata

• Bra kontakt med övriga interna och externa organisationer i ’dataekosystemet’

• Utbildningssamordningsroll inom e-Commons (Chatrine Qwaider) gör det lättare att sätta 
RDM-utbildning i ett större sammanhang
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Några svårigheter…
- Att nå ut utan inbjudan

- Intresse och behov varierar
- Det gäller att välja rätt tidpunkt

- Upprepad kontakt / olika kanaler kan behövas för att komma åt flera i 
en grupp/institution

- Resurserna räcker inte alltid till allt man önskar göra
- Datapublicering, DMP:er, texter, guider, mejlfrågor, policyer, webbverktyg, 
automatisering, pilotprojekt, EU-projekt…

6



2022-10-26

Möjligheter att nå ut
- Alla möjliga tillfällen tas för att kommunicera om CDO/CeC/RDM

- Outreach-arbetet kan bakas in i befintligt arbete på olika sätt

- Ju fler samarbeten desto mer når vi ut:
- Outreach kan göras av många olika involverade inom e-Commons, når olika 

grupper och organisatoriska nivåer
- Chalmers Data Office
- Digital Research Engineer
- Ledningen 
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Outreach I - Riktat stöd
• Just-in-time kontakt med forskare precis när de fått projektanslag i samarbete med Grants 

Office

• Automatiskt skapande av DMP på DataStewardship Wizard med generell eller Horizon
Europe Mall – kan sedan ta kontakt med PI och erbjuda en delvis ifylld DMP.

• Framtida planer att nå ut och erbjuda riktat stöd baserat på projektinformations
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Outreach II -
Informationsmöten/tillfällen
• Informationsmöten hos alla institutioner om e-Commons och om arbetet med 

styrdokumentet för god hantering av forskningsdata

• Deltagande i doktorandintroduktioner varannan månad – 15 minuter om e-Commons (och 
CDO)

• Erbjuder one-to-one möten med forskare så ofta det går
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Outreach III - Samarbete

• Genom samarbete med andra aktörer inom Chalmers: Grants office, Dataskyddsombudet
• Gemensamma arrangemang, integration i (meta)data arbetsflöden, m.m.
• Finns fler grupper som vi vill eller skulle kunna samarbeta med

• Genom annat e-Commons arbete– arbete med RDM policy, deltagande i projekt och 
nationella infrastrukturer som Infravis, möten, m.m. 

• En bred sammansättning inom CDO (medlemmar från e-commons, arkivet, biblioteket), gör 
att vi kan nå ut genom andra inre organisationer och organisationsdelar

10



2022-10-26

Outreach IV - Training/utbildning
• Seminarier om datahanteringsfrågor – CDO + relevant expert:

• Space Earth Environment department med dataskyddsombudet
• Generisk RDM-kurs – RDM in an afternoon

• Biblioteket: 20 minutes about… OA, forskningsdatabaser, forskningsdata

• Arbete med att få in RDM som en del av en General Transferable Skills kurs.

• Data Carpentries – inget planerat ännu, men önskan är att kunna använda carpentries i 
framtiden

• E-Commons har nu en egen utbildningssamordnare (Chatrine Qwaider) 
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