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Prorektor Katrine Riklund ger härmed Umeå universitetsbibliotek i uppdrag 

att genomföra omvärldsanalys över etablerade mallar för datahanteringsplaner,

att i samråd med berörda enheter ta fram förslag på utformning och innehåll av
universitetsövergripande datahanteringsplan samt policy för hantering av 
forskningsdata vid Umeå universitet, som bör relatera till rekommendationer 
framtagna av Science Europe, SUHFs nationella grupp för forskningsdata samt Svensk 
Nationell Datatjänst.
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Prorektor Katrine Riklund ger härmed Umeå universitetsbibliotek i uppdrag att genomföra omvärldsanalys över etablerade mallar för datahanteringsplaner,att i samråd med berörda enheter ta fram förslag på utformning och innehåll avuniversitetsövergripande datahanteringsplan samt policy för hantering av forskningsdata vid Umeå universitet, som bör relatera till rekommendationer framtagna av Science Europe, SHUFs nationella grupp för forskningsdata samt Svensk Nationell Datatjänst.
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Förslaget till en policy som vi började med
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Det första förslaget lämnades in i maj 2019. Den grundade av en grundlig undersökning av befintliga policys för hantering av forskningsdata och rekommendationer från Vetenkapsrådet och SUHF. Den var tydligt strukturerad, noggrann och detaljerad.
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Oklart vad som är policy och vad som är 
regler.
För många detaljer.

För många detaljer.

Måltavla för Saco-rådet Umeå.

Universitetet delas upp i grupper som 
står mot varandra.

Förslaget till en policy som vi började med

Referenserna behöver inte 
ha ett eget stycke.
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Kommentarerna från den remissen i höstas visade att det fanns möjligheter att förbättra den övergripande strukturen.



https://www.vk.se/2020-06-
02/forskningsdata-och-forskning-
vem-bestammer-egentligen
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SACO-rådet verkar ha fått information om att forskningsdatapolicyn skulle behandlas i FOSTRA igen och Håkan Lindkvist och Per Lundgren publicerade en debatt artikel i VK som i kortare version återger samma synpunkter som remissvaret från SACO-rådet.



Regler

- Vilka regler rekommenderar 
Vetenskapsrådet? 

- Datahanteringsplaner 

- Lagring, informationssäkerhet, 
tillgängliggörande av data

- Forskarutbildning

- Stöd och utbildning

- Arbetsplatsbyte

- Arkivering och gallring

- Äganderätt och samarbeten

- Korrekt datahantering och god 
forskningssed 

Policy
Vad är relevant värdegrund?

- Vetenskapsrådets 
rekommendationer

- FAIR-principerna

- Redaktionella policys av 
förlag och tidskrifter

Vem och vilka ämnen omfattas?

Vad är syftet med policyn och 
vad ingår inte i den?

- Lagstiftning

Reviderat förslag
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Det reviderade förslaget till forskningsdatapolicyn baserar på SUHF:s Rekommendation avseende styrdokument för forskningsdata från den 18 december 2019. Förslaget fick en enklare struktur och består av den policydel och regler.Alla remissvar inkluderades så långt som möjligt i det nya förslaget.Dessutom ingår i förslaget värderingar från redaktionella policys av viktiga tidskrifter och Vetenskapsrådet senaste rekommendationer för hantering och tillgängliggörandet av forskningsdata.



Vad är vi nu?
Rädsla att man samla på sig oöverskådliga mängder av forskningsdata.

Förslag till att lösa detta problem.
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