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(1) Har ditt lärosäte ett styrdokument för 
forskningsdata?

Ja, men SLU har inte bara ett styrdokument som rör data, utan

flera:

– Strategi för bevarande av elektroniska handlingar

– Kvalitetsguide för SLU:s miljödatahantering

– Policy för SLU:s hantering av verksamhetsinformation

– Policy för immateriella rättigheter

– Strategi för miljödatahantering

Inom kort tillkommer en policy för hantering och 
tillgängliggörande för forsknings- och miljöanalysdata



(3) Har SUHF:s rekommendation

avseende styrdokument för

forskningsdata påverkat er i ert

arbete med ett styrdokument?

• Ja, rekommendationen gav DMS m.fl. 

stöd i att visa på behoven av att ta fram 

en datapolicy för SLU. 

• Resulterade i ett direktiv om att utreda 

och föreslå policy för datahantering 

vid SLU (2020-12-08).

(4) Hur har styrdokumentet

implementerats i er operativa

verksamhet för forskningsstöd

inom forskningsdatahantering?

• Policyn har inte trätt i kraft, men i den 

pekar vi t.ex. på befintlig 

stödverksamhet (t.ex. DMS).

• Policyn kommer att ingå som en del i 

SLU:s övergripande arbete med 

digitalisering och öppen vetenskap som 

är viktiga delar i universitetets 

strategiarbete för perioden 2021-2025.



Den forskning och miljöanalys som bedrivs vid

SLU ska präglas av god datahantering genom

hela livscykeln. Gällande lagstiftning och god

forskningssed sätter ramarna för hur data ska

hanteras. SLU stödjer FAIR-principerna vilket

innebär att data från forskning och miljöanalys

ska göras tillgängliga så öppet som möjligt och

så begränsat som nödvändigt.

Projektgrupp

• Biblioteket
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• Biträdande universitetsdirektör



(5) Behövs ett styrdokument för

forskningsdata för att komma i

mål med regeringens uppdrag

till lärosätena att gå över till

öppen vetenskap senast 2026?

• Det räcker inte med styrdokument, men 

det underlättar.

(6) Hur når vi målbilden för 2026?

Vad gör lärosätena? Har lärosätena

en uttalad strategisk vision och

konkret handlingsplan för att nå

målet?

• Som tidigare nämnts kommer policyn att 

att ingå i SLU:s övergripande arbete 

med digitalisering och öppen vetenskap 

(strategiarbete för 2021-2022).



(7) Hur blir styrdokumentet känt

för forskarna och en del av deras

hantering av forskningsdata?

• Forskarna och miljöanalytikerna har varit 

delaktiga redan vid utformningen av 

policyn genom den internremiss som 

genomfördes våren/sommaren 2021.

• Policyn kommer att åtföljas av 

anvisningar och guider mm på webben.

• Webbinarier, institutionsbesök mm 

kommer att genomföras.

Övrigt

• Policy för vetenskaplig publicering, rör

inte data men är en komponent för att nå

målbilden om öppen vetenskap.

• Genom att ”koppla samman” 

stödfunktioner samt underlätta kontakten 

mellan kärn- och stödverksamhet ökar 

SLU chansen komma i mål med 

digitaliseringen och öppen vetenskap.



Tack för mig!


