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Bakgrund och uppdraget

• Under 2020 etablerade och finansierade Vetenskapsrådet en 
pilottjänst genom SUNET, DMPonline.

• Syftet med mötet är att ta in synpunkter om Sunet skall etablera 
DMPonline som en valbar tjänst (sk behovsfångstprocess) samt 
hur föreslagna prisnivåer uppfattas.





Datahanteringsplaner och digitala verktyg

• En datahanteringsplan främjar god datahantering.
• God datahantering är viktigt för att forskningsdata ska kunna användas, 

kvalitetsgranskas, bevaras och tillgängliggöras och det ökar möjligheterna till att 
data blir användbara.

• En datahanteringsplan beskriver hur data som samlas in eller skapas under 
forskning kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om 
hand efteråt. 

• Ett digitalt verktyg syftar till att göra det enklare att ta fram en datahanteringsplan 
och på så sätt stödja datahanteringen. 



Vetenskapsrådets roll

Vetenskapsrådet har sedan 2017 i uppdrag att samordna arbetet med att införa öppen tillgång 
till forskningsdata i Sverige. Från 2021 ska vi även främja arbetet med att införa öppen tillgång.

I februari 2019 tillsattes en arbetsgrupp för samordning av det nationella arbetet med 
datahanteringsplaner.

Arbetsgruppens huvudsyfte var att ta fram en mall för datahanteringsplaner och ett underlag 
kring vilken funktionalitet ett gemensamt nationellt verktyg som stödjer öppen tillgång till data i 
enlighet med FAIR-principerna bör ha.

Från och med 2019 ställs det krav på datahanteringsplaner för de som beviljas bidrag till forskning 
som genererar forskningsdata.* Medelsförvaltaren ansvarar för att en datahanteringsplan upprättas 
och att planen underhålls.

*Undantag är bidrag till organisationer/organisationsbidrag, nätverksbidrag och konferensbidrag.



Nationell samordning kring 
datahanteringsplaner
Det genomförda arbetet i Vetenskapsrådets arbetsgrupp för nationell samordning av 
datahanteringsplaner under 2019 visade att det fanns ett fortsatt behov av vidareutveckling 
kring mallen och att det fanns behov av ett digitalt verktyg.

•Mall för datahanteringsplaner baserat på Science Europe:s baskrav har tagits fram: Mall 
för datahanteringsplaner - Vetenskapsrådet (vr.se)

•Digitalt verktyg: Svenska lärosäten kan till okt 2021 via Vetenskapsrådet få kostnadsfri 
tillgång till det digitala verktyget DMPonline: Digitalt verktyg för datahanteringsplaner - 
Vetenskapsrådet (vr.se)

https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/ta-fram-en-datahanteringsplan/mall-for-datahanteringsplaner.html
https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/ta-fram-en-datahanteringsplan/mall-for-datahanteringsplaner.html
https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/ta-fram-en-datahanteringsplan/digitalt-verktyg-for-datahanteringsplaner.html
https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/ta-fram-en-datahanteringsplan/digitalt-verktyg-for-datahanteringsplaner.html


Frågor och svar på vr.se

https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/ta-fram-en-datahanteringsplan.html


Kort om upphandling & kontrakt

• Öppen upphandling genomförd av Sunet 2019
• Kontrakt på 1+1+1 år
• Kravställning på integration med swamid, API:er, GDPR osv



Prisbild (SEK/år) baserat på antal FTE

XSmall (<100) 9000

Small (<500) 15000

Medium (500-2000) 36000

Large (2000-4000) 65000

XLarge (4000-) 90000

OBS - preliminär prisbild från och med 2022



Hur verktyget används idag

Svenska lärosäten har erbjudits tillgång till DMPonline genom Vetenskapsrådets avtal via 
Sunet. Tjänsten är kostnadsfri som en pilot fram till oktober 2021.

14 lärosäten är idag anslutna genom Vetenskapsrådets avtal.

I nuläget erbjuds tillgång till det “utökade paketet” (enhanced subscription). 
- Skapa mallar, anpassa och lägga till frågor och vägledning.
- Anpassade sidor 
- Egen URL

Tillgång till formell utbildning i användning av verktyget och informella sessioner med 
möjlighet till dialog med andra användare av DMPonline (drop-in, demosessioner, 
användargrupper ) 



Vanliga frågor och svar på vr.se

https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/ta-fram-en-datahanteringsplan/digitalt-verktyg-for-datahanteringsplaner.html


Hur verktyget används, lärosäten

Användarperspektiv:

- Joakim Philipson, Stockholms universitet

- Rosa Lönneborg, Kungliga tekniska högskolan



Diskussion och frågor



Underlag till beslut / vidare diskussion




