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Uppdrag öppen tillgång till 
forskningsdata

• Regeringsuppdrag att främja och 

samordna det nationella arbetet med 

att införa öppen tillgång till 

forskningsdata (målbild 2026) 

• Verkar även för öppen tillgång genom 

rollen som nationell referenspunkt 

(National Point of Reference on 

Scientific Information) i EU-

kommissionens expertgrupp.

• Utsedd till uppdragsorganisation i 

föreningen för det europeiska öppna 

forskningsmolnet (EOSC).



Europeiska öppna 
forskningsmolnet (EOSC)

• Ett initiativ från Europeiska kommissionen för en 

gemensam, öppen och virtuell miljö för FAIR* 

forskningsdata

• Länkar samman befintliga lösningar och 

infrastrukturer som tillhandahåller tjänster för 

lagring, hantering, delning, analys och användning av 

forskningsdata - ”web of FAIR data”

• Ett dataområde för vetenskap, forskning och 

innovation (Europeiska datastrategi, 2020)

• Kommissionen ämnar lansera verksamheten för 

forskare 2025 och öppna upp för att länka även till 

den offentliga och privata sektorn fr.o.m. 2024. 

* FAIR: Findable , Accessible, Interoperable, Reusable



General Objectives

https://www.eosc.eu/sites/default/files/SRIA_2022_01.pdf

GO1: Ensure that Open Science practices and 

skills are rewarded and taught, becoming the ‘new 

normal’ 

GO2: Enable the definition of standards, and the 

development of tools and services, to allow 

researchers to find, access, reuse and combine 

results [FAIR]

GO3: Establish a sustainable and federated 

infrastructure enabling open sharing of scientific 

results

https://www.eosc.eu/sites/default/files/SRIA_2022_01.pdf


GO1: Open science becomes the "new normal"

• Rekommendation om öppen tillgång

• Kompetenshöjande initiativ och vägledningar

• Handbok om öppen tillgång

• Incitament och meritering för öppen tillgång till 

forskningsdata

GO2: Standards, tools and services (data)

• Krav på datahanteringsplaner för forskning 

finansierad av VR

• Kriterier för FAIR-forskningsdata och en 

rekommendation om FAIR.

• Samordning kring datahanteringsplaner – införande 

av gemensam mall och tillhandahållande av digitala 

verktyg

• Kartläggning av processer för öppen tillgång inom 

olika discipliner

• Uppföljning och kartläggning av öppen tillgång och 

FAIR-data.

GO3: Sustainable and federated infrastructures

• Finansiering av datahanteringsinfrastrukturer och 

forskningsinfrastrukturer med särskilda krav om att 

stödja öppen tillgång till data

EOSC:s mål och VR:s arbete med öppen tillgång till forskningsdata



Rapporter, rekommendationer och 
publikationer



Implementering av EOSC: Ett europeiskt partnerskap

2021 blev EOSC ett partnerskap med tredelad 

styrning (EC, medlemsländernas expertgrupp 

och intressentorganisationer)

Mer intressentstyrt tillvägagångssätt - genom 

EOSC-föreningen kan intressentorganisationer 

delta i genomförandet av EOSC.

Medlemmar och observatörer

5 rådgivande grupper, inkl 13 arbetsgrupper

Vetenskapsrådet har utsetts av regeringen som 

uppdragsorganisation (s k mandated

organisation) i EOSC-föreningen vilket innebär 

att representera nationella intressen och 

intressenter
Draft partnership proposal, Version 28 May 2020

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-open-science-cloud-eosc.pdf


Vad kan Vetenskapsrådet göra i rollen som uppdragsorganisation 
i EOSC-föreningen?

Fungera som stöd för organisationer som engagerar sig i EOSC

Skapa förutsättningar för en gemensam röst kring frågor om FAIR 

forskningsdata, öppen tillgång och infrastrukturella förutsättningar

Utvidga samverkan med olika aktörer kring frågor om öppen tillgång och EOSC 

och bidra till samordning kring relevanta frågor 

Större samordning av frågor relaterade till öppen tillgång till forskningsdata på 

nationell och internationell nivå inom ramen för regeringsuppdraget och EOSC



Vetenskapsrådets referensgrupp för öppen 
tillgång till forskningsdata och EOSC

Om vårt arbete med öppen tillgång till forskningsdata

Medlemmar i EOSC-föreningen

• Chalmers tekniska högskola

• Göteborgs universitet/SND

• Formas

• Karolinska institutet

• Linnéuniversitetet

• Stockholms universitet

• Umeå universitet

• Uppsala universitet

• Vetenskapsrådet

https://www.vr.se/uppdrag/oppen-vetenskap/oppen-tillgang-till-forskningsdata/om-vart-arbete-med-oppen-tillgang-till-forskningsdata.html
https://eosc.eu/general-assembly


Implementation of EOSC

TFs: Rules of Participation compliance monitoring; PID policy and implementation; Researcher engagement and adoption

Technical challenges of EOSC

TFs: Technical interoperability of data and services; Infrastructure for quality research software; AAI architecture

Metadata and data quality

TFs: Semantic interoperability, FAIR metrics and data quality

Research careers and curricula

TFs: Data stewardship curricula and career paths; Research careers, recognition and credit; Upskilling countries to engage in EOSC

Sustaining EOSC

TFs: Defining funding models for EOSC; Long-term data preservation

EOSC-föreningens rådgivande grupper och arbetsgrupper 



11

Implementation of EOSC

TFs: Rules of Participation compliance monitoring; PID policy and implementation; Researcher engagement and adoption

Technical challenges of EOSC

TFs: Technical interoperability of data and services; Infrastructure for quality research software; AAI architecture

Metadata and data quality

TFs: Semantic interoperability, FAIR metrics and data quality

Research careers and curricula

TFs: Data stewardship curricula and career paths; Research careers, recognition and credit; Upskilling countries to engage in 

EOSC

Sustaining EOSC

TFs: Defining funding models for EOSC; Long-term data preservation

EOSC-föreningens rådgivande grupper och arbetsgrupper 



Roll som uppdragsorganisation och 
nationell samordning

Integration EOSC och det nationella uppdraget – förbättrade möjligheter att säkerställa att perspektiven 

för de intressenterna i det större landskapet återspeglas i strategiska prioriteringar av det relaterade 

nationella och internationella arbetet: 

Aktörer inom öppen tillgång till forskningsdata (Referensgrupp öppen tillgång och EOSC)

Medlemmar i EOSC-A  (Nationell referensgrupp för EOSC)

Andra deltagare i arbete runt EOSC (Task Forces)

Länk mellan intressentorganisationerna i föreningen och regeringens representation i Steering Board 

säkerställer informationsflöde och harmonisering mellan policy och praxis.



På gång: nationell samordning EOSC

• Etablering av ett större EOSC-nätverk: gemensamt forum och arbetsyta för nationellt baserade 

organisationer engagerade i EOSC

• Breddat engagemang: Ökade informations- och kommunikationsinsatser



GO1: Open science becomes the "new normal"

• Incitament och meritering för öppen tillgång till forskningsdata

GO2: Standards, tools and services

• Krav på datahanteringsplaner för forskning finansierad av VR

GO3: Sustainable and federated infrastructures

• Finansiering av datahanteringsinfrastrukturer och forskningsinfrastrukturer med särskilda krav om att stödja 

öppen tillgång till data

EOSC:s mål och VR som finansiär



Varför är deltagande i EOSC viktigt?

EOSC är högt prioriterat som ett verktyg för att driva öppen vetenskap inom det 

europeiska forskningsområdet.

Deltagande i EOSC har starka synergier med det nationella arbetet med 

Vetenskapsrådets uppdrag om att samordna övergången mot öppen tillgång. 

Bidrar till att ”säkerställa att det svenska arbetet för öppen vetenskap drar nytta 

av Horisont Europa och vice versa” (Nationell strategi för deltagande i Horisont 

Europa)

Deltagande i EOSC bidrar till att gynna det svenska forskarsamhället

https://www.regeringen.se/4a8508/contentassets/43f13307668e464991847049cf468dd2/en-nationell-strategi-for-svenskt-deltagande-i-horisont-europa-20212027


Hur kan jag/min organisation bidra till 
förverkligandet av EOSC?

Medlemskap i EOSC-föreningen

Engagemang i EOSC-föreningens arbetsgrupper

Horisont Europa – utlysningar INFRAEOSC (19 januari – 20 april 2022)

- Se EU-Kommissionens Funding & tender opportunities portal för mer information och

möjligheter till samarbeten.

https://eosc.eu/members
https://www.eosc.eu/task-force-faq
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eosc;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Tack för er 
uppmärksamhet!

Kontakt och frågor om Vetenskapsrådets arbete med 

öppen tillgång och EOSC: openscience@vr.se

Öppen tillgång till forskningsdata - Vetenskapsrådet 

(vr.se)

Där inte annat anges är bilder i  presentationen från unsplash.com

mailto:openscience@vr.se
https://www.vr.se/uppdrag/oppen-vetenskap/oppen-tillgang-till-forskningsdata.html

