


Kom igång med din 
datahanteringsplan!

Välkommen till webbinarium med Data Management Support (DMS)
Hanna Lindroos, Jürg Brendan Logue, Hanna Östholm, 2021-12-15 

Webbinariet spelas in för tillgängliggörande på SLU play
• Slå gärna på kameran om du vill, men behåll helst mikrofonen avstängd.
• Ställ frågor i chatt-funktionen, så går vi igenom dem under webbinariets sista 15 minuter.

Vi gör en enkel enkätundersökning med hjälp av Mentimeter
• Det är frivilligt att besvara menti-frågorna.
• Mentimeter AB sparar din nätverksadress i två veckor. Du som deltar i en enkät behöver 

aldrig uppge din e-postadress till Mentimeter.
• DMS visar och sparar endast aggregerade svarsresultat, utan några namn. 

Presenter
Presentation Notes
Hanna Ö:Välkomna alla som loggat in! Jag heter Hanna Östholm och har med mig två kolleger, Jürg Brendan Logue och Hanna Lindroos. Vi spelar in detta webbinarium och vi ska genomföra en Mentimeterenkät. Det för med sig att vi behandlar vissa personuppgifter. Du kan själv minimera uppgifterna, t.ex. genom att slå av kameran. I övrigt räknar vi med att ditt deltagande innebär samtycke. Frågor ställer ni i chatt-funktionen, så samlar vi upp dem mot slutet.
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Vilka är med på webbinariet?

• Logga in: menti.com 
• Lösenord: 3330 4877 (se i chatten)

Våra frågor:
1. Vad har du för slags tjänst? 
2. Har du fått forskningsmedel? 

Presenter
Presentation Notes
Hanna Ö: Vi vill gärna veta vilka som kommit hit och varför, men en presentationsrunda tar för lång tid. I stället har vi gjort i ordning en enkel enkätundersökning med hjälp av Mentimeter. Du kan logga in med Smartphone eller dator. Använd QR-koden, direktlänken eller webbsida och lösenord (som ligger i chatten). Våra frågor gäller din anställning på SLU och om du är här för att du fått forskningsmedel, alltså några känsliga personuppgifter. Vi visar och sparar bara de sammanställda resultaten utan några namn. 



Innehåll
1. Introduktion
2. Presentation av Data Management Support (DMS)
3. Finansiärernas instruktioner om datahantering
4. Att skriva en datahanteringsplan (vad, varför och hur?)
5. Publicera data: Svensk Nationell Datatjänst
6. Frågor

Presenter
Presentation Notes
Hanna Ö: Vi ska prata om datahantering ur flera olika perspektiv, men allra mest om att skriva en datahanteringsplan. Vi som presenterar i dag arbetar alla vid SLU:s stödfunktion för datahantering, som Hanna Lindroos ska presentera.
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Datahantering
– du gör det redan!

Illustration CC by DMS 2020. 
Ikoner CC by Prosymbols, Flaticon.com.

Good data management is not a goal in itself, 
but rather is the key conduit leading to 
knowledge discovery and innovation, and to 
subsequent data and knowledge integration 
and reuse by the community after the data 
publication process. 
Ref. Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR 
Guiding Principles for scientific data management and stewardship. 
Sci Data 3, 160018 (2016), https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

Presenter
Presentation Notes
Hanna L: Vad är datahantering, data management?Det är något du redan gör, fast du kanske inte tänkt på det. Som det står i citatet från Mark Wilkinson, mest känd för sitt arbete med FAIR data, så är datahantering inte ett självändamål utan handlar om att hålla goda rutiner under hela datats livscykel, d.v.s. från projektstart till att resultaten är tillgängliggjorda. Vi brukar kalla det för ”god datahygien”.Livscykelmodellen är ju just en modell, med den ger en bra grund för att diskutera de faser data kan passera. Det är inte säkert att data i just ditt projekt kommer att genomgå alla de faser som beskrivs i modellen,  men det ändå värt att fundera lite över vilka faser i livscykeln dina data kommer att passera för att hitta bästa sätt att hantera data.  Om du är intresserad av att veta mer så finns mycket information att hämta på DMS webbsidor, adressen kommer på en senare bild.

http://www.flaticon.com/
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
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Kommunikation

• Domänexpertis: miljö- och klimatdata
• Forskarutbildning
• Myndighetserfarenhet Bibliotek

Arkiv

Presenter
Presentation Notes
Hanna L: Vid god datahantering behöver kompetensen inom det specifika forskningsfältet ofta kompletteras med andra kompetenser, t.ex. när det kommer till arkivering av data, tillgängliggörande av forskningsresultat och även kunskap om de aktuella regelverken runt datahantering. Där kommer Data Management Support, eller DMS, in.  DMS finns bl.a. kompetens från bibliotek, arkiv, kommunikation och miljöanalysdata. Mer specifikt innehar DMS domänexpertis inom miljö- och klimatdata, erfarenhet av att arbeta vid myndigheter samt egen erfarenhet av forskning inom olika discipliner och vid olika lärosäten. Vi har också flera års erfarenhet av stöd kring datahanteringsfrågor vid SLU. DMS kan därför fungera som en första instans gällande generella frågor om datahantering och vid behov kan vi slussa dig vidare till andra supportfunktioner inom SLU. 
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Vad kan DMS göra för dig?

Webbsida www.slu.se/en/dcu

Funktionsbrevlåda dms@slu.se

Datahantering
− Workshops och presentationer (individuellt eller för grupp)
− Berätta om t.ex. FAIR-principerna, Öppna data, filformat, 

att publicera, arkivera och dokumentera data

Datahanteringsplaner
– Hjälp att upprätta en DMP (i mall eller DMPonline)
– Feedback på DMP-utkast

Datapublicering
– Råd om lämpliga datarepositorier
– Råd om hur man förbereder data för att publicera
– Granskning och kurering av data som skickats till SND 

Presenter
Presentation Notes
Hanna L: Vad kan Data Management Support göra för dig? Vi kommer gärna ut och pratar med er! Antingen det rör ett institutionsbesök, ett specifikt projekt eller en enskild persons frågor. Vi kan hålla seminarium eller workshops om ämnen som relaterar till datahantering, t.ex. om datahanteringsplaner, öppna data eller hur offentlighetsprincipen fungerar när det kommer till data.När det gäller datahanteringsplaner kan vi ge råd om hur du uppfyller finansiärernas krav och vi erbjuder även mallar för att skriva en datahanteringsplan som motsvarar kraven. �Du kan boka ett möte för att komma igång med din DMP och vi kan ge feedback och förbättringsförslag på ditt utkast. Du kan också kontakta oss om du har frågor på hur innehållet i din datahanteringsplan ska utformas. Vi ger även råd om sätt att publicera data och om hur man förbereder data för publicering.På vår webbsida finns en datahanteringsguide (med bl.a. DMP-mallar) och vi har en funktionsmail för alla slags frågor om datahantering. Nu ska min kollega Hanna berätta mer om vilka krav finansiärerna ställer på er gällande data. 

http://www.slu.se/en/dcu
mailto:dcu@slu.se


Innehåll
1. Introduktion
2. Presentation av Data Management Support (DMS)
3. Finansiärernas instruktioner om datahantering
4. Att skriva en datahanteringsplan (vad, varför och hur?)
5. Publicera data: Svensk Nationell Datatjänst
6. Frågor

Presenter
Presentation Notes
Hanna Ö: De som just meddelat om tilldelningen av medel, Formas och VR – vad har de att säga om datahantering?
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Formas och Vetenskapsrådet 2021

• Upprätta en datahanteringsplan 
som kan tillhandahållas vid förfrågan

• Publicera forskningsresultat med 
Open Access utan embargo

• Gör (om möjligt) vetenskapliga data 
öppet tillgängliga

• Upprätta en datahanteringsplan 
inför projektstart som kan 
tillhandahållas vid förfrågan

• Publicera forskningsresultat med  
Open Access

• Rekommendationen är att publicera 
forskningsdata

Presenter
Presentation Notes
Hanna Ö: Finansiärer är överlag inriktade på öppen vetenskap, s.k. open access och open data. De uttrycker sig litet olika, men både Formas och VR understryker att artiklar ska publiceras öppet tillgängliga, att underliggande forskningsdata ska göras öppet tillgängliga om det är förenligt med lagstiftningen (t.ex. OSL och GDPR) samt att de forskare som fått medel måste upprätta och underhålla en datahanteringsplan. Den behöver inte skickas in, men om finansiären frågar ska den gå att lämna ut.(Många av de vetenskapliga tidskrifter där ni publicerar vill också att forskningsdata ska publiceras så tillgängligt som möjligt.)Formas: 1) Publicera artiklar med CC-BY-licens. Formas stöder inte längre publicering i tidskrifter som tillämpar öppen tillgång med fördröjning. 2) Gör vetenskapliga data tillgängliga i nationella eller internationella databaser. Du kan göra det så länge det inte strider mot någon lag, exempelvis offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller dataskyddsförordningen (GDPR).3) Datahanteringsplan: Du behöver ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Vi rekommenderar att du följer det förslag för en vad datahanteringsplan ska innehålla som tagits fram av Science Europe. VR: 1) Publicera artiklar enligt kraven på öppen tillgång, så kallad open access.2) Publicera forskningsdata öppet tillgängliga om forskningen bekostats med offentliga medel och om det är möjligt att publicera dem. 3) Om forskningen genererar forskningsdata ska en datahanteringsplan tas fram. Den ska inte skickas in, men medelsförvaltaren intygar att den kommer att finnas på plats när projektet påbörjas och att planen underhålls.



Innehåll
1. Introduktion
2. Presentation av Data Management Support (DMS)
3. Finansiärernas instruktioner om datahantering
4. Att skriva en datahanteringsplan (vad, varför och hur?)
5. Publicera data: Svensk Nationell Datatjänst
6. Frågor

Presenter
Presentation Notes
Hanna Ö: Därmed har vi kommit till kärnfrågan, själva datahanteringsplanen. Jag lämnar över till Jürg B Logue.
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Datahanteringsplan (DHP)

Data Management Plan

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Under min del av webbinariet tänker jag ge er en bättre förståelse förvad en datahanteringsplan är,varför ni borde - respektive behöver - skriva en,hur man skriver en - eller vad som ingår i den, ochvilka verktyg / vilken mall som finns att använda för att skriva en DHP.
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Datahanteringsplan (DHP) – Vad är en DHP?

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Vad är en datahanteringsplan eller ‘data management plan’ som den kallas på engelska?
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Plan

En plan som dokumenterar

Datahanteringsplan (DHP) – Vad är en DHP?

Presenter
Presentation Notes
Jürg:En datahanteringsplan, det ären plan som – på ett tydligt och detaljerad sätt – beskriver, förklarar, dokumenterar
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Datahanteringsplan (DHP) – Vad är en DHP?

Management

hur man hanterar

Plan

En plan som dokumenterar

Presenter
Presentation Notes
Jürg:hur man – på ett korrekt och effektivt sätt - hanterar
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Management

hur man hanterar

Datahanteringsplan (DHP) – Vad är en DHP?
Plan

En plan som dokumenterar

Data

data under ett projekt och efteråt. 

Presenter
Presentation Notes
Jürg:data under ett projekt och även därefter.Som Hanna nämnde tidigare, så innefattar hantering av data allt från att samla in, organisera, strukturera och dokumentera, till att bearbeta, analysera och lagra, till att säkra och skydda, till att publicera, arkivera och bevara data.En datahanteringsplan är alltså med andra ord ett formellt dokument som samlar information om alla dessa aspekter av datahantering som är relevanta inom ett specifikt projekt.
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Datahanteringsplan (DHP) – Vad är en DHP?

Management

hur man hanterar

Data

data under ett projekt och efteråt. 

Plan

En plan som dokumenterar

Presenter
Presentation Notes
Jürg:En viktig egenskap av en datahanteringsplan är att den är ett levande dokument.Forskning, som ni vet av egen erfarenhet, är inte statisk: det krävs ibland att man reviderar och ändrar vägen, syften, hypoteserna och målen.Och precis som er forskning förändras gör en datahanteringsplan det också: en datahanteringsplan måste uppdateras regelbundet för att spåra förändringar i forskningen. En DMP ska återspegla det aktuella tillståndet i projektet.
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Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Men varför ska och behöver ni skriva en datahanteringsplan?Det är här ”morot-och-piska”-situationen kommer in.Vi börjar med att titta på det positiva, på nyttan till er - the ”what’s-in-it-for-me?”.
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Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

F A I R

€

Följa 
finansiärens krav

Göra forskning
reproducerbar

Öka genom-
slag för data

Göra forskningen
mer effektiv

Följa dataskydds-
lagstiftningen

Öka data-
FAIRhet

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Här ser ni en översikt över de olika ”nyttor” en datahanteringsplan kan skapa för er.
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Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

F A I R

€

Följa 
finansiärens krav

Göra forskning
reproducerbar

Öka genom-
slag för data

Göra forskningen
mer effektiv

Följa dataskydds-
lagstiftningen

Öka data-
FAIRhet

Presenter
Presentation Notes
Jürg:En DHP kan hjälpa till att göra din forskning mer effektiv. Hur då?Genom att planera i förväg för hur data och filer ska organiseras, struktureras och dokumenteras kan du undvika situationer sominte kunna hitta specifik data eller en specifik fil,inte komma ihåg vad vissa kolumner och rader i en datatabell står för, ellervara osäker på vilken den senaste versionen av en specifik fil är.Att organisera data och filer på ett strukturerat sätt gör det lättare att hitta och hämta rätt data och fil samt minimerar risken för dataförlust, särskilt i ett samarbetsprojekt.
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Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

F A I R

€

Följa 
finansiärens krav

Göra forskning
reproducerbar

Öka genom-
slag för data

Göra forskningen
mer effektiv

Följa dataskydds-
lagstiftningen

Öka data-
FAIRhet

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Något som går hand i hand med att göra din forskning mer effektiv är att göra den spårbar och reproducerbar.Genom att planera för hur själva forskningen och forskningsprocessen ska dokumenteras kan du undvika situationer sominte kunna felsöka hur data samlades in, genererades, bearbetades, analyserades ellerinte kunna reproducera - och därmed verifiera - en analys, ett resultat du själv, eller en samarbetspartner eller post dok till dig har gjort eller kommit på.Genom att dokumentera både data och forskningsprocessen kan du spåra och reproducera din forskning och dina forskningsresultat och därmed validera och utvärdera de. Detta ökar integriteten för inte bara själva datan utan även för dig som forskare. Det kan också vara avgörande om du någonsin skulle bli anklagad för forskningsfusk.
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Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

F A I R

€

Följa 
finansiärens krav

Göra forskning
reproducerbar

Öka genom-
slag för data

Göra forskningen
mer effektiv

Följa dataskydds-
lagstiftningen

Öka data-
FAIRhet

Presenter
Presentation Notes
Jürg:En DHP kan dessutom hjälpa dig att följa juridiska och etiska krav, genom att planeringen får dig att tänka eftervilka etiska tillstånd du behöver skaffa,vilka samtyckesavtal du behöver få,vilka immaterialrättsliga frågor behövs överväga,hur man behandlar personuppgifter eller känslig data/information, ellerhur man skyddar, lagrar, arkiverar och delar data på ett säkert sätt, fram för allt om det handlar om person- och känslig information.
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Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

F A I R

€

Följa 
finansiärens krav

Göra forskning
reproducerbar

Öka genom-
slag för data

Göra forskningen
mer effektiv

Följa dataskydds-
lagstiftningen

Öka data-
FAIRhet

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Att ha funderat på hur data plus forskningsprocessen ska dokumenteras, tillsammans med att ha övervägt juridiska och etiska implikationer kommer att ta dig närmare mot att FAIRifiera data eller att öka FAIRheten av data.En DHP kan vägleda dig mot att förbättra datas findability, accessibility, interoperability och reusability ytterligare.
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Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

F A I R

€

Följa 
finansiärens krav

Göra forskning
reproducerbar

Öka genom-
slag för data

Göra forskningen
mer effektiv

Följa dataskydds-
lagstiftningen

Öka data-
FAIRhet

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Genom att formellt beskriva och dokumentera dina idéer när det gäller att dela och publicera data och dess tillhörande dokumentation, kan en DHP hjälpa till att öka datas genomslag.Data som finns öppet tillgänglig kan öppna nya forskningsvägar, uppmuntra vetenskaplig forskning och debatt och faktiskt främja innovation.
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Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

F A I R

€

Följa 
finansiärens krav

Göra forskning
reproducerbar

Öka genom-
slag för data

Göra forskning
mer effektiv

Följa dataskydds-
lagstiftningen

Öka data-
FAIRhet

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Sist men inte minst: att skapa en DHPtillåter dig att följa finansiärernas krav.Så, för att sammanfatta, att planera för hur man hanterar data gör ditt arbete mer effektivt och ökar värdet på den data du arbetar med.
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”Du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet 
behöver ta fram en datahanteringsplan om din 
forskning genererar forskningsdata.”

”Du behöver ha en datahanteringsplan där du 
redogör för hur den data som produceras i 
projektet kommer att tas om hand efter det att 
projektet avslutats.”

Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

Presenter
Presentation Notes
Jürg:”Piskan” i helheten äratt fler och fler finansiärer kräver en datahanteringsplan.Det här är vad VR och Formas skriver om kraven kring datahanteringsplanen.
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Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Om ni nu tittar på vad som bör ingå i en datahanteringsplan så kan det som ingår i en DHP variera från en disciplin till en annan, från en finansiär till en annan och från en organisation till en annan.Inom forskningssfären har man dock nått en viss överenskommelse om vilka aspekter som ska ingå i en DHP.Och dessa aspekter finns sammanställda och beskrivna i Science Europes "Core Requirements for Data Management Plans".



dms@slu.se p27
DMP webbinarium

Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

Presenter
Presentation Notes
Jürg:De sex kärnkrav som Science Europe har tagit fram är kompatibla med FAIR principerna och har antagits av VR till deras ”Rekommendationer för en datahanteringsplan”.
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databeskrivning

dokumentation och kvalitet

lagring och säkerhetskopiering

rättsliga och etiska aspekter

tillgängliggörande och bevarande

ansvar och resurser

Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Här ser ni en översikt över de sex kärnkraven som nämns i Science Europes “Core Requirements for Data Management Plans”.Dessa sex centrala delar står som huvudrubriker i både VR:s och SLU:s mallar och instruktioner för datahanteringsplaner.
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Databeskrivning och insamling eller återanvändning 
av befintliga data

a. Hur kommer nytt data samlas in eller skapas 
och/eller redan befintliga data återanvändas?

b. Vilken data kommer att samlas in eller skapas?

Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

databeskrivning

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Beskrivning av data är den första delen och den hänvisar till att beskrivaom nytt data kommer att samlas in/genereras eller om redan befintliga data kommer att återanvändas,hur insamling/generering av nytt data eller återanvändning av redan befintlig data går till, ochtypen, formatet och mängden av data som hanteras under projektet.
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Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

dokumentation och kvalitet

Dokumentation och datakvalitet
a. Vilken metadata och dokumentation kommer att 

åtfölja data?
b. Vilka datakvalitetskontrollåtgärder kommer att 

användas?

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Dokumentation och datakvalitet är den andra centrala delen.Här bör ni redogöra förhur datamaterialet kommer att dokumenteras och beskrivas med tillhörande metadatahur datamaterialet och tillhörande metadata kommer att organiseras och struktureras under projektet, samthur kommer kvalitet hos data säkerställas och dokumenteras?
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Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

lagring och säkerhetskopiering

Lagring och säkerhetskopiering under projektets gång
a. Hur kommer data och metadata lagras och 

säkerhetskopieras under forskningen?
b. Hur kommer datasäkerhet och skydd av känsliga 

uppgifter att säkerställas under forskningen?

Presenter
Presentation Notes
Jürg:I delen ’lagring och säkerhetskopiering’ bör man förklaravar data och tillhörande metadata lagras och säkerhetskopieras under forskningsprocessen ochhur datasäkerhet säkerställs samt data skyddas under projektets gång och därefter. Detta är särskilt viktigt vid hantering av personuppgifter och känslig data.
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Rättsliga och etiska krav, vetenskaplig praxis/codes of conduct
a. Om personuppgifter behandlas, hur säkerställs efterlevnaden 

av lagstiftning om personuppgifter och säkerhet?
b. Hur kommer andra rättsliga frågor att hanteras? 

Vilken lagstiftning är tillämplig?
c. Vilka etiska frågor och codes of conduct finns det och 

hur kommer de att beaktas?

Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

rättsliga och etiska aspekter

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Den fjärde delen handlar om rättsliga och etiska aspekter.Här ska man redogöra förom personuppgifter eller känslig information hanteras i projektet,hur det säkerställs att data hanteras enligt de rättsregler som gäller i samband med personuppgifter, sekretess och immaterialrätt, ochhur det säkerställs att data hanteras på rätt sätt utifrån etiska aspekter?
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Tillgängliggörande och långtidsbevarande
a. Hur och när kommer data att tillgängliggöras? Finns det eventuella 

begränsningar och embargoskäl för tillgängliggörande av data?
b. Hur ska data väljas ut för långsiktigt bevarande och var ska 

dessa data att bevaras?
c. Vilka metoder eller mjukvaror krävs för att komma åt och 

använda data?
d. På vilket sätt säkerställs att data får en unik och beständig 

identifierare (PID, t.ex. DOI)?

Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

tillgängliggörande och bevarande

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Delen ’tillgängliggörande och långtidsbevarande’ förväntas dokumenterahur, när och var data eller metadata (information om data) kommer att tillgängliggöras, finns det eventuella villkor, embargo och begränsningar kring tillgång och återanvändning av data som behövs ta hänsyn till?på vilket sätt säkerställs långsiktigt bevarande av data,  hur kommer data att väljas ut för långsiktig bevarande och var kommer dessa data att bevaras,om det krävs särskilda metoder, mjukvaror, källkod eller andra typer av tjänster för att kunna förstå, ta del av eller använda/analysera data, ochpå vilket sätt säkerställs det att data har en beständig identifierare till exempel en DOI?
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Datahanteringsansvar och resurser
a. Vem är ansvarig för datahanteringen?
b. Vilka resurser kommer att ägnas åt datahantering 

och att tillse att data kommer att vara FAIR?

Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

ansvar och resurser

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Till sist bör man redogöra för ansvar och resurser, vem är ansvarig för datahanteringen under projektet, fortsatt förvaltning och långtidsbevarande av data efter projektavslut samtvilka resurser (tid och pengar) kommer att läggas ner för hanteringen av data och att tillse att data uppfyller FAIR-principerna?
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Datahanteringsplan (DHP) – Mallen

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Nu har ni alltså en idé omvad en datahanteringsplan är,varför ni borde, respektive behöver skriva en sådan ochvad som ska ingå i och vad ni behöver tänka på när ni skriver en.Under det sista avsnittet vill jag visa hur ni kommer igång med att faktiskt skapa en datahanteringsplan.
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en mall

uppfyller kraven från VR, Formas, RJ, and Science Europe 

i Microsoft Word eller DMPonline

Datahanteringsplan (DHP) – Mallen

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Vid SLU, finns det en mall för datahanteringsplan, som är utformad och underhålls av DMS.Mallen är baserat på VR:s ’Rekommendationer för en datahanteringsplan”.SLU:s mall uppfyller kraven från VR, Formas, Riksbankens Jubileumsfond och Science Europe.DMS tillhandahåller mallen i både Microsoft Word format och DMPonline men i dagsläget bara på engelska.Det är helt upp till dig som användare om du vill använda mallen i Microsoft Word eller i DMPonline för att skapa din DHP.Vi försöker ständigt förbättra mallen så att ni måste investera så lite tid som möjligt för att skapa en datahanteringsplan.
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Datahanteringsplan (DHP) – Mallen

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

Presenter
Presentation Notes
Jürg:I Microsoft Word format är mallen helt enkelt ett ifyllbart dokument. Det kan laddas ner från DMS webbplats ochkommer med vägledning som inte finns i mallen som tillhandahålls av VR.
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Datahanteringsplan (DHP) – Mallen

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Datahanteringsplanmallen i DMPonline är endast tillgänglig via DMPonline.DMPonline är ett webb-baserad verktyg för att skapa datahanteringsplaner.Det är en tjänst som erbjuds av Data Curation Center, som är ett världsledande expert centrum inom digital informationskurering.Tillgång till DMPonline är kostnadsfri för SLU-medarbetare.Mallen i DMPonline kommer också med vägledning om hur man svarar på frågorna.Att jobba inom DMPonline har fördelen att man då får tillgång till mallar från en mängd olika finansiärer, som till exempel the European Research Council (ERC).Dessutom får man tillgång till en hel del redan färdigskrivna datahanteringsplaner som är öppet tillgängliga.
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Datahanteringsplan (DHP) – Mallen

En plan som 
dokumenterar hur
man hanterar data.

PlanManagementData

Presenter
Presentation Notes
Jürg:Skulle du välja att använda SLU:s mall i DMPonline för att skapa din datahanteringsplan, så finns det en guide du kan följa om hur du kommer igång i DMPonline.Guiden kan efterfrågas från DMS via vår funktionsbrevlåda, dms@slu.se.



Innehåll
1. Introduktion
2. Presentation av Data Management Support (DMS)
3. Finansiärernas instruktioner om datahantering
4. Att skriva en datahanteringsplan (vad, varför och hur?)
5. Publicera data: Svensk Nationell Datatjänst (SND)
6. Frågor

Presenter
Presentation Notes
Hanna Ö: En del av datahanteringen är att publicera forskningsdata. Eftersom vi i dag fokuserar på planeringen och inledningsfasen av ett projekt ska vi bara mycket kort beröra publicering.
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Var publicerar man forskningsdata?

Ämnes-
specifika 

repositorier
Sök på re3data.org 

(länk)

Allmänna 
repositorier
t.ex. SND (länk)

dryad (länk) 
zenodo (länk)

Presenter
Presentation Notes
Hanna Ö: Det korta svaret på frågan är: ”i ett repositorium”.Det finns en mängd repositorier och det kan vara svårt att veta vilket som är rätt val. Dels skiljer de sig åt i vilka slags data de tillhandahåller (och publicerar), dels i hur de vill att data ska beskrivas och om databeskrivningen kvalitetsgranskas av personal. DMS hjälper gärna till med utvärderingen! Vi föreslår ofta att man väljer Svensk nationell datatjänst (SND) och deras allmänna katalog. Här tar man emot data från alla discipliner, om bara formatet kan hanteras, om de inte innehåller personuppgifter och om du beskriver data. Det finns även andra allmänna repositorier, som dryad, zenodo.Men om det finns repositorier som specialiserat sig på data inom ditt ämnesområde är det nog ett bättre val. Sådana repositorier kan finnas förtecknade på re3data.org. 

https://www.re3data.org/
https://snd.gu.se/sv
https://datadryad.org/stash
https://zenodo.org/
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Svensk Nationell 
Datatjänst (SND)

SND:s mål – öppen vetenskap, samordning och stöd
• Främja öppen vetenskap
• Samordna utvecklingen av ett betrott system för tillgängliggörande av 

forskningsdata
• Stödja användare genom utbildning, support och tekniska lösningar

Illustration CC by Peter Lomas (Pixabay)

Webbsida: https://snd.gu.se

Presenter
Presentation Notes
Hanna Ö: SND är alltså något SLU kan använda. Svensk Nationell Datatjänst (SND) är en forskningsdatainfrastruktur som stöder tillgängliggörande, bevarande och återanvändning av forskningsdata. SND är även ett omfattande nätverk med nära 40 lärosäten och andra forskningsorganisationer. Som nätverk arbetar SND med SND-kontoret i Göteborg som central nod. SND samarbetar även med flera internationella aktörer för att främja tillgång till forskningsdata globalt.1. SND arbetar mot alla svenska lärosäten för att de ska kunna tillgängliggöra forskningsdata (open science, open data). 2. Det nationella nätverket syftar till att göra det enkelt för forskare att samarbeta mellan lärosäten och att göra sina data FAIR när de tillgängliggörs.3. SND erbjuder assistans och svar på frågor som uppstår på lärosätena eller hos enskilda forskare, och utvecklar diverse tekniska lösningar för att möjliggöra ett svenskt system för att tillgängliggöra forskningsdata.

https://snd.gu.se/
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SND:s system
• Logga in med ditt SLU-konto
• Skapa en databeskrivning i 

webbformuläret
• Skicka in för publicering
• Gå igenom granskning
• Tillgängliggjorda data får en 

DOI, som underlättar vid 
referenser och citeringar

Presenter
Presentation Notes
Hanna Ö: När du själv vill tillgängliggöra data: Du loggar in i SND:s system med ditt SLU-konto. Databeskrivningen skapar du genom att fylla i ett webbformulär och ”posta” (det går att göra testbeskrivningar)Innan SND kan publicera beskrivningen är det några steg på vägen. Beskrivningen granskas och kvalitetssäkras av en data access unit, i SLU:s fall DMS-personalen. Vi granskar beskrivningen, inte själva dataVi kan be dig förtydliga, utveckla och lägga till information om datasettet. Detta är för att säkerställa publikationens kvalitet och göra den så sökbar som möjligt.SND granskar beskrivningen i ett sista steg Data som tillgängliggörs via SND får en PID, s.k. doi, permanent länk till datasettet som underlättar referenser och citeringar.SND uppfyller de krav tidskrifter brukar ha, när det är obligatoriskt att publicera data. Om ”din” tidskrift inte tagit med SND på listan över godkända repositorier kan du ofta kontakta förlaget och be dem överväga att lägga till SND. Också FAIR-principerna uppfylls i möjligaste mån. Att publicera via SND är gratis.



Photo: CC by Evans Dennis (Unsplash), 
Illustration: CC by Peggy Marco (Pixabay)



Tack för att du lyssnade!

KONTAKTUPPGIFTER

Funktionsbrevlåda: dms@slu.se

Webbsida: www.slu.se/en/dcu

mailto:dms@slu.se
https://www.slu.se/en/dcu

	Slide Number 1
	Kom igång med din datahanteringsplan!
	Vilka är med på webbinariet?
	Innehåll
	Datahantering�– du gör det redan!
	Data Management �Support (DMS)
	Vad kan DMS göra för dig?
	Innehåll
	Formas och Vetenskapsrådet 2021
	Innehåll
	Datahanteringsplan (DHP)
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad är en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad är en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad är en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad är en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad är en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Varför behövs en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?
	Slide Number 28
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Vad ingår i en DHP?
	Datahanteringsplan (DHP) – Mallen
	Datahanteringsplan (DHP) – Mallen
	Datahanteringsplan (DHP) – Mallen
	Slide Number 38
	Datahanteringsplan (DHP) – Mallen
	Innehåll
	Var publicerar man forskningsdata?
	Svensk Nationell �Datatjänst (SND)
	SND:s system
	Frågor…
	Tack för att du lyssnade!

