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Bakgrund
• Tjänsten Datahanteringsplan levereras 

av Sunets underleverantör DCC och är 
baserat på verktyget DMPOnline. DCC 
är en aktivitet inom University of
Edinburgh.

• 2021 erbjöds tjänsten gratis. 

• Från och med 1:a januari 2022 är det 
en betaltjänst.

• En övervägande majoritet av de 
högskolor och universitet som 
utnyttjade tjänsten 2021 har valt att 
fortsätta med betaltjänsten.



Syftet med en DHP
• Bevarande och framtida forskning. Få 

ut det mesta möjliga av skattemedel 
som bekostar datainsamling och 
-skapande.

• Förberedelse och juridiska krav. Vilka 
behov har projekt gällande 
datalagring?

• Stöd och träning. DHPs ses som en 
möjlighet att stötta och träna forskare i 
datahantering.

• Forskningseffektivitet. Färre 
tidskrävande misstag med rätt 
versioner av data och dokument.



DMPOnline
• Ett digitalt verktyg för att skriva 

datahanteringsplaner.

• Webapplikation, SWAMID 
SAML/WebSSO

• Forskare skapar sina planer mha. 
färdiga mallar från 
forskningsfinansiärer, t.ex. VR eller 
Horizon Europe.

• Administratörer kan:
• Skapa nya mallar
• Anpassa befintliga mallar
• Skapa instruktioner/guider
• Överblicka användarstatistik



DMPOnline
För anslutna lärosäten erbjuder DCC 
digitala mötes- och övningstillfällen.

• Drop-ins, 1 gång i månaden ca. 45 
minuter. Gästtalare och diskussion.

• Användargruppmöten, 2-3 gånger om 
året. Halvdag med diskussion kring 
senaste nytt och utvecklingsförslag.

• Träningspass, efter önskemål. Träning 
på grundläggande och mer 
avancerade funktioner i verktyget.

*Användargruppmöten och träningspass 
anordnas i samråd med SUNET.



DMPOnline
För anslutna lärosäten erbjuder DCC:

• Anpassning av startsida med specifik 
URL.

• Lärosätets logga, samt färgtema kan 
inkluderas. 

• Anpassningar hanteras av DCC vart 
tredje månad.

• Kontakta dmp-contact@sunet.se för 
vidare information.

mailto:dmp-contact@sunet.se


DMPOnline
Guider för administratörer:

• https://edin.ac/DMPonline-Help-for-
Administrators

Videohandledning:

• https://edin.ac/DMPonline-Tutorial-
Videos

https://edin.ac/DMPonline-Help-for-Administrators
https://edin.ac/DMPonline-Tutorial-Videos


Kostnadsbild
Grundavgiften för användandet av 
tjänsten är baserad på antalet 
heltidsekvivalenter anställda (FTE) hos 
kunden (lärosätet), enligt senast 
tillgängliga sammanställning i UKÄ:s 
”Högskoleöversikt”.

Inga engångskostnader.

Löpande avgifter enligt tabell.

Antal FTE Månadskostnad

<= 100 750 kr

101-500 1300 kr

501-2000 3000 kr

2001-4000 5500 kr

> 4001 7500 kr



SUNET Forum
Datahanteringsplan

• Logga in och skapa konto på 
https://forum.sunet.se.

• Sök efter Datahanteringsplan och be 
om medlemskap.

• Ställ frågor, kom med idéer och hjälp 
varandra. SUNET lyfter vid behov 
frågor till DCC.

• Kontakt: erik.hedman@sunet.se

https://forum.sunet.se/

