
DATA 
Att öka förutsättningarna för hur vi ska kunna lagra, observera och förstå vad vi mäter på ett 
bättre sätt.  
Data är central för att vi ska förstå vår omvärld. För att ta sig an samhällsutmaningar är det 
viktigt att data används på ett bra sätt. DATA-temat samlar kollegor från flera av Lunds 
universitets fakulteter: Ekonomihögskolan, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds 
Tekniska Högskola, Medicinska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt från Universitetsbiblioteket.  

Inom temat kommer forskarna att vidareutveckla olika angreppssätt för lagring och åtkomst 
till data, för hur vi visualiserar data, upptäcker mönster i data, och använder data för att 
förutsäga framtida resultat. 
  
DATA-temat består av fem distinkta trådar, som vävs samman genom att alla temats 
medlemmar är verksamma i flera av trådarna: 
·         Tråd ett: Att arkivera utdöende språk 
·         Tråd två: Att visualisera universum 
·         Tråd tre: Att göra upptäckter från det skrivna ordet 
·         Tråd fyra: En katalog över stjärnspektra 
·         Tråd fem: Att förstå hur vi arbetar tillsammans 

 Tema DATAs wiki 
  
Om du är intresserad av att veta mer om DATA-temat, kontakta gärna koordinatorerna. 

Aktiviteter: förkortad lista 

11 oktober – Seminarium med Anne Beaulieu ”The Life Cycle of Data – raw, lost, reduced, 
processed, ready for publication, stored, reused, unused 

18 oktober – Panel med Anne Beaulieu, Matthew Bietz och Michael Witt, i ämnet 
interdisciplinary research and research data management 

25 oktober – Seminarium om spektroskopins roll i forskningen om gravitationsvågor 

7 februari – Öppen panel ”From policy to practice – data management and infrastructure 

2 mars – Temat presenterade sig själv och sitt arbete för COMPUTE forskarskola vid 
Naturvetenskapliga fakulteten 

7 mars – Seminarium med Michael Witt ”An Institutional Approach to a Research Data 
Service” 

14 mars – Seminarium med LUPOP, Lund University Population Research Platform 

2 May – Seminarium med Christine Borgman ”The durability and fragility of knowledge 
infrastructures: lessons from astronomy 

http://www.astro.lu.se/Research/DATA/wiki/index.php5/Main_Page


9 May – Presentation Anne Beaulieu ”Developing reserach data management courses” 

30-31 maj – eSSENCE/DATA Hack Day  

 

Medlemmar 

Melvyn B. Davies (koordinator) 

Professor, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik 
Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet 
mbd@astro.lu.se 
+46 46 222 1568 
www.astro.lu.se/~melvyn 
  
Monica Lassi (koordinator) 

Bibliotekarie, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation 
Universitetsbiblioteket i Lund 
monica.lassi@ub.lu.se 
+46 46 222 0106 
www.ub.lu.se/monica-lassi 
  
Kalle Åström (koordinator) 

Professor, Matematikcentrum 
Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet 
kalle@maths.lth.se 
+46 46 222 4548 
http://www.maths.lth.se/people/math-kas/ 
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