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Forskningsdatapolicy

• Rektorsuppdrag juni 2017 – arbete under hösten 
2017.

• Ett transparent samarbete och dialog mellan flera 
olika aktörer inom lärosätet. Starkt stöd från 
universitetsledning och forskarreferensgrupp.

• Resultatet blev två övergripande styrdokument –
Forskningsdatapolicy och Regler för hantering av 
forskningsdata – rektorsbeslut februari 2018

• Policyn - en färdriktning och ett övergripande 
ramverk för arbetet med öppen vetenskap vid 
lärosätet. 

• Revidering på gång 2020 och en sammanslagning 
av gamla OA- och forskningsdatapolicy till en 
Open Science policy. Fortfarande ett övergripande 
strategidokument och inga detaljanvisningar.

• Specifika anvisningar behöver utvecklas i takt med 
att övrig infrastruktur implementeras, t.ex. 
lagringslösning, ELN system, e-arkivering. 
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Utdrag

…Forskning som är helt eller delvis offentligt finansierad bör hanteras och 

vara öppet tillgänglig i den mån det är möjligt med hänsyn till juridiska, 

etiska och eventuella kommersiella aspekter. 

Stockholms universitet förespråkar tillgängliggörande av dess 

forskningsresultat genom en forsknings- och utbildningsmiljö som gynnar, 

uppmuntrar och informerar om öppen vetenskap som praxis. 

Stockholms universitet ska tillhandahålla en infrastruktur i form av tjänster 

och resurser som stödjer och möjliggör korrekt hantering, lagring, 

tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata enligt FAIR-principerna 

som en väsentlig och naturlig del av forskningsprocessen. 

Stockholms universitet verkar för att exklusiv äganderätt till att publicera 

och återanvända forskningsdata inte överförs till kommersiella 

vetenskapliga förlag…

Utdrag

…God forskningspraxis ska följas och forskningsdata ska organiseras och 

hanteras enligt gällande regelverk och universitetets anvisningar. De 

internationella FAIR-dataprinciperna* som innebär att forskningsdata ska 

hanteras på ett sätt som gör dem sökbara, tillgängliga, interoperativa och 

återanvändningsbara ska följas.

Det ska finnas en dokumenterad datahanteringsplan enligt universitetets 
rekommendationer eller enligt specifika forskningsfinansiärers krav.

Det ska finnas en kontaktperson för övergripande frågor om 
forskningsdatahantering vid institutionen…
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https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/forskning/forskningsdatapolicy-1.380915
https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/forskning/regler-f%C3%B6r-hantering-av-forskningsdata-1.380909


opendata@su.se

Tack!
www.su.se/forskningsdata


