
 
 
Vetenskapsrådet       2018-09-05 
Generaldirektören Sven Stafström     Dnr. 0005-17 
Box 1035 
101 38 Stockholm 
 
 

Nationell samordning vad gäller datahanteringsplaner 
 
SUHF har en samordningsgrupp för frågor kring öppen vetenskap. Som ett särskilt uppdrag ingår 
att bedöma hur arbetet med öppna data bör organiseras. Samordningsgruppen har därför tillsatt 
en arbetsgrupp för forskningsdata att strategiskt bevaka den nationella och internationella verk-
samhetsutvecklingen för öppna data. Gruppen ska föreslå konkreta strategier och insatser för att i 
dialog med relevanta aktörer främja det nationella arbetet med att utveckla och implementera 
lokala infrastrukturer för öppna data vid de svenska lärosätena. 
 
Under våren 2018 tog arbetsgruppen fram en rekommendation gällande datahanteringsplaner. 
Vidare genomfördes en enkät bland landets lärosäten kring hanteringen av forskningsdata. Båda 
dokumenten finns tillgängliga på SUHF:s hemsida. 
 
I början av september inbjöd arbetsgruppen till samtal kring datahanteringsplaner med ett antal 
olika aktörer (RJ, SNIC, Formas, SND, KB) och Vetenskapsrådet (Karl Gertow och Sanja Halling).  
 
Syftet med mötet var att dela erfarenheter om olika aktörers syn och arbete inom området, 
tillgodose och samordna olika behov och kompetenser samt skapa förutsättningar att samverka 
nationellt i arbetet med utvecklingen av forskningsstödjande tjänster för forskningsdatahantering. 
 
Under samtalet stod det klart att samtliga aktörer uttryckte ett starkt önskemål att Vetenskaps-
rådet tar på sig uppgiften att samordna arbetet att ta fram ett nationellt verktyg för hantering av 
datahanteringsplaner.  
 
Många aktörer – myndigheter, finansiärer och lärosäten – arbetar intensivt med frågan, och för att 
det inte ska uppstå en uppsjö av verktyg att förhålla sig till behövs en tydlig samordning liksom att 
arbetet kommer igång snarast möjligt. SUHF skulle uppskatta om Vetenskapsrådet kunde ta på sig 
projektledarskapet att ta fram ett nationellt verktyg, ett verktyg som mycket väl kan utgå från 
redan befintliga internationella verktyg.  
 
Om det finns frågor eller annat går att bra att kontakta SUHF:s kansli, Lars Alberius. 
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