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Bakgrund
Samordning av LU:s hantering av forskningsdata

Mål: Att universitetsledningen

• har en kontinuerligt 

uppdaterad roadmap för 

forskningsdataområdet.

• vet vad inom 

forskningsdataområdet som 

behöver prioriteras när. Tidsramar

2019-02-28—2021-06-30

Lokalt, nationellt, internationellt

• Kontaktperson

• Informera och samverka

• Bevaka utvecklingen

Specifikt för LU

• Utarbeta gemensamma rutiner

• Identifiera och föreslå 

utvecklingsprojekt

Forskningsdataområdet – några karaktäristika

• Långsiktig hållbarhet inom ett oförutsägbart område

- Ekonomiska, juridiska, tekniska, organisatoriska aspekter

• Otydlig ansvarsfördelning

• Splittrad och otydlig e-infrastruktur

• Utveckling sker på många nivåer samtidigt

• Förändringsarbete som går över organisationsgränser och beslutsordning



Roadmap för forskningsdataområdet:

Verksamhetskartläggning

• Vilka förmågor behöver LU ha 

för att hantera forskningsdata? 

• Hur ser nuläget ut?

• Vad är idealläget?

• Hur når vi till idealläget?

Kartornas funktioner

• Pedagogisk modell: hjälp att 

förklara ett komplext område

• Gemensamt (bild)språk

• Ankarmodell: alla kan känna 

igen sig i kartan

• Konkretisering av krav, villkor, 

lagar, styrdokument etc • Nationellt intresse – samarbete 

tar form



Förmågekarta - grundkarta

Förmåga: 

”en sammanhållen, avgränsad 

och självständig komponent av 

verksamheten och i 

verksamhetsarkitekturen. Det är 

en komponent som består av 

processer, information, 

kompetenser, regelverk, IT‐stöd 

med mera”[1]

[1] Nordén, Cecilia (2018). Vintergatan: din verksamhetskarta : navigera och utveckla med full kontroll. 
[Stockholm]: IRM. s 106‐107



• Kartor
• Grundkarta

• Definiera och värdera förmågor

• Forskarresor

• Compliance-lista

• Nomenklatur

• Uppstart nationellt samarbete med verksamhetsarkitektur

• Uppstart nationellt samarbete nomenklatur

Vad vi arbetar med



Att definiera kartans förmågor

Nuläge Önskat läge



Compliance list och nomenklatur







Ett nationellt samarbete tar form

• Intressebaserat – bottom up, tvärprofessionellt

• Dec-20: möte i större grupp för att börja hitta former för samarbetet

- IT-arkitekter, samordnare, verksamhetsutvecklare, bibliotekarier mfl

• Material, inkl beskrivning av processen finns att tillgå

• Organisk utveckling - alla är välkomna att vara med, utifrån sina egna förutsättningar. Öppet 

för piloter, utveckling, utbyten, reflektioner, lärdomar etc

• Min vision: Vi testar grundkartan i våra verksamheter, justerar, hittar ett gemensamt bildspråk. 

• Extra styrka i att lärosätena och e-infrastruktur jobbar gemensamt

• Arbetsgrupp ska föreslå samarbetsformer 

• Möte för alla intresserade den 10 maj https://snd.gu.se/sv/verksamhetsarkitektur-och-

forskningsdata-diskussioner-om-nationellt-samarbete - Välkomna! 

https://snd.gu.se/sv/verksamhetsarkitektur-och-forskningsdata-diskussioner-om-nationellt-samarbete


En nationell karta över forskningsdataområdet

• Vilka förmågor behöver Sverige ha för 

att hantera forskningsdata? 

• Hur ser nuläget ut?

• Vad är idealläget?

• Hur når vi till idealläget?

Kartornas funktioner

• Pedagogisk modell: hjälp att förklara 

ett komplext område

• Gemensamt (bild)språk

• Ankarmodell: alla kan känna igen sig 

i kartan

• Konkretisering av krav, villkor, lagar, 

styrdokument etc • Lärosäten och e-infrastrukturer 

ritar kartan tillsammans


