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1. UPPDRAGSGIVARE	

Stacey Sörensen, vicerektor forskning. 

2. ORGANISATION	

Styrgrupp: 

• John Westerlund, IT-kontoret/LDC 
• Monica Lassi, LUNARC/projektledare, samordning av forskningsdata på gemensam nivå 
• Colm Doyle, BIKT/LUB-nätverket 

Projektledare: 

• Birgitta Lastow, IT-chef, HT. 

Referensgrupper: 

• LUB:s ledningsgrupp 
• Forskningsservice 
• LUB:s arbetsgrupp för forskningsdatastöd 
• SamIT / SamIT OAG 
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• Testgrupp med forskare, som fakulteterna utser, t ex delmängd av DATA-temat, och/eller 
LU:s SND-domänspecialister  

3. BAKGRUND	

Lunds universitet behöver kunna leva upp till kraven från vissa av våra forskningsfinansiärer på att 
forskningsprojekt ska ha en datahanteringsplan. VR driver nu på utvecklingen i och med krav på att 
beviljade forskningsprojekt från och med hösten 2019 ska ha en datahanteringsplan, och att 
medelsförvaltaren ansvarar för att en sådan upprättas1. En nationell samordningsgrupp, under 
ledning av VR, arbetar med att ta fram en nationell mall och ett verktyg för datahanteringsplaner. 
Innan dessa finns färdiga behöver LU kunna stötta forskare i att upprätta datahanteringsplaner. 
Utredningsarbetet har genomförts av Monica Lassi, inom uppdraget att samordna forskningsdata på 
LU och har utmynnat i ett förslag till projekt för att installera och integrera ett IT-verktyg för 
upprättande och hantering av datahanteringsplaner, DMPonline, lokalt på LU. Forskningsnämnden 
ställde sig positiva till projektförslaget på dess möte den 13 maj 2019.  

Framtagandet av en mall för datahanteringsplan för LU och införandet av DMP Online möjliggör att 
de forskningsprojekt som beviljats medel från VR hösten 2019 kan uppfylla kravet om upprättande 
av datahanteringsplan. Systemets fortvarighet är delvis beroende av den nationella utvecklingen 
inom området och LU:s behov av ett system för datahanteringsplaner behöver därför utvärderas i 
relation till denna utveckling. Införandet av ett nationellt system kan antingen fullgott eller endast 
delvis ersätta ett behovet av ett lokalt system. 

Arbetet med datahanteringsplanerna kan potentiellt bidra till verksamhetsutvecklingen inom 
forskningsdatastödet. Inom ramen för detta behöver LU utreda det egna behovet av den 
informationsinsamling som ett system för datahanteringsplaner innebär. Vi behöver slå fast i vilket 
syfte vi samlar in informationen. Det är avgörande för kunna göra en god bedömning av om ett 
eventuellt nationellt system kan ersätta det lokala eller inte. 

  

                                                             
1 https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/2018-12-17-2019-maste-alla-som-far-bidrag-av-
oss-ha-en-datahanteringsplan.html ”Du ska inte skicka in datahanteringsplanen till oss när du söker 
forskningsmedel, men din medelsförvaltare ska ansvara för att en plan kommer att finnas på plats när du 
påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.” 
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4. SYFTE	

Syftet med projektet är att  

- på bästa sätt stödja universitetsledningen, fakulteterna och fakultetsbiblioteken i arbetet 
med att utveckla forskningsstödet genom att inleda ett aktivt samarbete över 
fakultetsgränserna 

- på ett effektivt sätt hantera den nya arbetsuppgift som kravet på datahanteringsplaner 
innebär genom att: 

o etablera en LU-gemensam miniminivå för vad LU:s datahanteringsplaner bör 
innehålla (mall) -- dels för att undvika dubbelarbete, dels för att kunna samverka 
kring stödet till forskarna gällande datahanteringsplaner 

o hitta ett verktygsstöd för arbetet med datahanteringsplaner genom att utvärdera 
verktyget DMP Online för att se om det fyller LU:s behov 

o utreda möjligheterna att samordna den typ av information som 
datahanteringsplanerna innehåller med andra formulär, t.ex. 
konsekvensbedömningar och PULU-formulär,  för att undvika dubbelarbete för 
forskare och stödorganisationer.  

- identifiera och fånga upp behov som sedan kan utgöra bidrag till en roadmap för den 
fortsatta utvecklingen av forskningsdatastöd vid Lunds universitet 

5. MÅL	

Effektmål 

- LU-gemensamt arbetssätt kring datahanteringsplaner etableras 
- LU uppfyller VR:s krav på datahanteringsplaner 
- De samverkansformer och det stöd som etableras under projektet bidrar till uppbyggnaden 

av LU:s sk Data Access Unit (DAU)2. 
- Grunden för ett generellt forskningsdatastöd läggs genom arbetet med 

datahanteringsplaner vilka spänner över hela forskningsprocessen. Detta möjliggör senare 
utökning av stödet genom tillägg av andra stödfunktioner 

- 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) 

 

                                                             
2 DAU är enligt SND ”funktioner som arbetar med service och stöd för att data producerade av lärosätets forskare görs 
sökbara, tillgängliga och möjliga att återanvända i framtiden”. Det är ofta en virtuell organisation. (ur 
https://public.3.basecamp.com/p/AFXcdjdgiqqyLBHp4MpdPS5W) 
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Leveransmål 

- Den tekniska plattformen för verktyget DMP Online är installerad, konfigurerad och testad. 
- Datahanteringsplan för LU version 1.0 är definierad (FAS 1, se Tidsplan nedan). 
- Datahanteringsplan för LU är implementerad i verktyget och testad av användare (FAS 2, se 

Tidsplan nedan). 
- Förslag till förvaltningsorganisation för utveckling av datahanteringsplanen, verktyget och 

dess systemberoenden är framtagen. 
- Slutrapport, inklusive de identifierade behov som bör adresseras i en roadmap för utveckling 

av forskningsdatastödet för LU, är framtagen och överlämnad till 
styrgrupp/Forskningsnämnden. 

- Tillsammans med LUB:s ledningsgrupp utarbeta och testa en modell för samverkan över 
organisationsgränserna i syfte att hitta en arbetsform som kan leverera ett bra stöd till alla 
forskare vid LU.  

6. AVGRÄNSNINGAR	

• Ev. kompetensutvecklingsbehov hanteras av ansvarig chef. 
• Om systemet inte innehåller färdiga mallar för olika finansiärer, kommer endast en mall för 

LU att implementeras. Genom denna mall kommer LU att leva upp till VR:s krav. Mallar för 
andra finansiärers krav, behöver vidareutvecklas i en förvaltningsfas. I den mån 
forskningsfinansiärerna har färdiga DMP-mallar, ska dessa naturligtvis användas. 

• Modellen för samverkan över organisationsgränserna kommer inom projektet enbart att 
inriktas på stöd kring datahanteringsplaner. 

• Projektet kommer inte att titta på ev. granskningsprocesser för innehållet i 
datahanteringsplanerna. Det blir en fråga för förvaltningsorganisationen att utreda. 

• Import av befintliga datahanteringsplaner, t ex för NiH- och H2020-projekt kommer inte att 
importeras som en del av projektet, utan är en fråga för förvaltningsorganisationen. 
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7. KOMMUNIKATIONSPLAN	

Kommunikationen med referensgrupperna sker löpande under hela projekttiden, framför allt i 
samband med deras ordinarie möten. 

Information till forskare i samband med driftsättningen kommuniceras via fakulteternas 
kanslichefer, som själva ansvarar för den interna informationsspridningen. 

8. INTRESSENTER	

Intressenter till projektet är alla som på något sätt berörs av en datahanteringsplan. De målgrupper 
som direkt påverkas av projektet är forskarna och de bibliotekarier som arbetar med 
forskningsdatastöd. 

Ledningarna på alla nivåer är intressenter av två skäl – det ligger i deras intresse dels att kraven från 
finansiärerna uppfylls så att externfinansieringen kan bibehållas, dels att forskningen, såsom en av 
universitetets huvuduppgifter, hanterar data på ett lämpligt sätt både under och efter projekttiden. 
En korrekt datahantering är viktigt bl a för universitetets image och minskar riskerna för vetenskaplig 
oredlighet. 

Forskningsservice är också en viktig intressent. Det är de som har direktkontakt med finansiärerna 
och därför bäst kan följa utvecklingen av kravbilden från finansiärerna. De är också systemägare för 
LUCRIS, som är ett närliggande system. 

9. BUDGET	

Kostnaden för projektledarens arbetstid tas av LDC. Omfattning 20% under 9 månader, 126 tkr. 

Kostnaden för installationen av verktyget tas inom ramen för Monica Lassis projekt ”Samordning av 
universitetets forskningsdata” (rektorsbeslut 190228, Dnr STYR 2019/295). Kostnad för serverdrift, 
installationer och stöd till projektledare: 20 tkr. 

10. TIDSPLAN	FÖR	PROJEKTET	

Projektets projektperiod är 2019-06-01 – 2020-02-28.  

Fas 1 av projektet avslutas då version 1 av mallen för datahanteringsplan vid LU är framtagen och 
redo att användas som Wordmall (interimslösning). Färdiga planer sänds in via e-post till projektet, 
som överför dem till verktyget inför driftsättningen. På detta sätt kan LU redan från november, då 
VR lämnar besked på vilka ansökningar som har beviljats, uppfylla de krav som finansiären ställer. 

Milstolpe 1, november 2019:  

• Konfigurationsval godkända av styrgrupp.  
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• Mallens omfattning godkänd av styrgrupp och Forskningsnämnden. 

Tidsperiod: juni – november 2019 

Fas 2 av projektet avslutas då version 1 av mallen för datahanteringsplan vid LU är inlagd i systemet 
och systemet är redo att sättas i skarp drift. Därefter skapas datahanteringsplaner endast i 
verktyget. 

Milstolpe 2, januari 2020. 

• Tester genomförda och beslut om införande fattat av styrgrupp och Forskningsnämnden 

Tidsperiod: september 2019 – februari 2020 

 

11. RISKER	

Liksom för alla andra projekt finns det även en del risker med projektet som bör hanteras: 

• Risk: Fakulteternas, bibliotekens och/eller individernas engagemang blir för lågt eller för 
oorganiserat. 
Hanteras genom att: Tydlig kommunikation från projektet om vad som behöver göras och 
inom vilka tidsramar det ska utföras för att projektet ska lyckas. 

• Risk: Påverkan på andra system blir så stort att justeringar av dessa måste göras, vilket 
riskerar att försena driftsättningen. 
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Hanteras genom att: Ta kontakt med systemförvaltarna för närliggande system tidigt i 
projektet. 

• Risk: Systemförvaltningsorganisationen för Pulu är ännu inte beslutad och klar. 
Hanteras genom att: Kontakta systemägaren för Pulu för diskussion snarast möjligt. 

• Risk: Kraven från forskarna på driftsättning blir för höga, så att man lockas att sätta igång 
innan konsekvensanalysen och konfigurationen är riktigt klar . 
Hanteras genom att: Informera LUB-nätverket, fakultetsledningar och Forskningsnämnden 
om varför man inte bör forcera fram en driftsättning som man inte är redo för. 
 
 


