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Rekommendation för forskningsdatapolicy  
Sammanfattning av remissvar 

 

Bakgrund 
SUHF har tagit fram förslag på en rekommendation till lärosätena om att utarbeta en forskningsdata-
policy. Policyn är tänkt att fungera som ett ramverk för lärosätets forskningsdatahantering. Den ska 
tydliggöra roller, ansvar och skyldigheter inom lärosätet i fråga om hantering, lagring, tillgänglig-
görande och bevarande av forskningsdata.  

Förslaget innebär inte att alla lärosäten behöver anta samma färdigformulerade forskningsdata-
policy. Varje lärosäte kan utifrån en gemensam grundrekommendation formulera egna anvisningar 
utifrån behov och förutsättningar och självt avgöra detaljnivå.  

Förslaget på remiss 
Förslaget till rekommendation skickades ut till SUHF:s medlemslärosäten den 14 juni 2019. Svars-
tiden pågick till den 30 augusti, men förlängdes på förfrågan till den 13 september. Alla lärosäten 
utom ett har lämnat yttrande.  

Lärosätenas respons 
Samtliga lärosäten ser positivt på förslaget att SUHF tar fram en rekommendation kring forsknings-
datapolicy.  

Ett stort antal anser att en policy för forskningsdatahantering kan utgöra en god grund för läro-
sätenas stöd för öppen vetenskap och hantering av kommande krav på öppen tillgång till offentligt 
finansierad forskning. Flera av lärosätena betonar att lärosätena har ett ansvar att verka för att 
främja tillgängliggörande av forskningsresultat och forskningsdata så långt det är möjligt.  

Man påpekar även att SUHF kan fylla en viktig funktion som samordnare i dessa frågor genom t.ex. 
utformandet av relevanta rekommendationer som kan stödja lärosätena i arbetet, och att det 
fortsatta arbetet med öppen vetenskap både nationellt och internt ute på lärosätena gynnas av att 
den här typen av policy kommer på plats. 

Generellt ställer sig lärosätena positiva till förslaget att det finns en rekommendation för utformning 
av en forskningsdatapolicy vid svenska lärosäten. De menar att en rekommendation skulle kunna 
bidra till att ge en viss koordination mellan lärosätena. Det lyfts även fram att i lärosätenas arbete 
med att ta fram en policy tydliggörs att ansvar och åtgärder som behöver vidtas konkretiseras. 
Liksom att en rekommendation ger ett bra stöd till lärosätena att skapa dokument och riktlinjer 
utifrån en gemensam grund, men att det måste finnas möjlighet att ta hänsyn till de enskilda 
lärosätenas specifika behov och förutsättningar. Formuleringarna ska vara flexibla nog för att 
anpassas till lokala förhållanden. Många uttrycker även önskemål och behov av en mer förtydligande 
och detaljerad rekommendation.  

Utöver forskningsdatapolicyn menar flera lärosäten även att lokala styrdokument kring hela Open 
Science-området bör ingå samt rekommendationer kring den vetenskapliga publiceringen inom 
lärosätet.  

I remissvaren framkom även att en del begrepp som används kan behöva förtydligas och att en del 
formuleringar behöver anpassas för att även inkludera de icke-statliga och konstnärliga lärosätenas 
förutsättningar. 

Tack till alla som lämnat remissvar. Nu fortsätter arbetet med att ta fram en rekommendation.  
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