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• SUHF:s Färdplan för öppen vetenskap antogs 2021 (REK 2021:1) 
https://suhf.se/app/uploads/2021/03/REK-2021-1-F%C3%A4rdplan-f%C3%B6r-
%C3%B6ppen-vetenskap-SUHF-Antagen-210310-REV-1.pdf

• Tar avstamp i den internationella utvecklingen och forskningens behov

• Innehåller åtta övergripande rekommendationer för åtgärder som behöver
genomföras och kompetens som behöver finnas vid lärosätena för att nå ett
öppet och FAIR vetenskapssystem

SUHF:s färdplan för öppen vetenskap

https://suhf.se/app/uploads/2021/03/REK-2021-1-F%C3%A4rdplan-f%C3%B6r-%C3%B6ppen-vetenskap-SUHF-Antagen-210310-REV-1.pdf


• Förslag framtaget av en arbetsgrupp utgående från SUHF:s referensgrupp för EOSC, 
bestående av Per Dannetun, Sverker Holmgen, Sabina Anderberg och Gustav Nilsonne

• Uppdrag: utifrån färdplanens rekommendationer identifiera vilka insatser som krävs för
att ge förutsättningar för de svenska lärosätena att ingå i EOSC vetenskapliga ekosystem

• Tidssättning av åtgärder för lyckad övergång till öppet vetenskapssystem senast 2026

• Förslaget behandlades på SUHF:s förbundsförsamling 2022-03-16
https://suhf.se/app/uploads/2022/03/Handlingar-till-forbundsforsamlingen-
220316rev.pdf

• Skall revideras och behandlas igen i juni
• Annat namn, eventuellt ”vägledning”

• Anpassade och mindre långtgående rekommendationer i vissa delar

Handlingsplan för implementering

https://suhf.se/app/uploads/2022/03/Handlingar-till-forbundsforsamlingen-220316rev.pdf


Att skapa forsknings- och utbildningsmiljöer som stödjer, uppmuntrar, informerar och
utbildar om öppen vetenskap som praxis, genom att anta, implementera och förankra
lokala styrdokument eller ramverk

• Senast vid utgången av 2022 inrätta en formell strategisk funktion vid lärosätesledningen
med inriktning på frågor inom öppen och FAIR vetenskap. Funktionen ska kunna
representera lärosätet nationellt och internationellt inom området – till exempel inom
frågor som rör EOSC Association, och vara en samordnande koppling mellan
lärosätesledningen och den motsvarande operativa stödfunktionen

• Senast under 2023 utarbeta och fastställa strategiska inriktningsbeslut och
styrdokument som främjar öppen vetenskap i en internationell och europeisk kontext
(FAIR och öppen tillgång till alla digitala vetenskapliga objekt, som publikationer, data, 
programvara och material, liksom öppna licenser, till exempel CC-licens)

• Senast under 2023 säkerställa att ansvarsfördelningen för området öppen och FAIR 
vetenskap inom lärosätet är tydliggjord, inklusive förhållanden och kopplingar till andra
aktörer nationellt och internationellt, samt att det finns interna organisatoriska
strukturer som samarbetar för att på ett långsiktigt sätt säkra teknisk beredskap, 
kompetens, kapacitetsuppbyggnad och finansiella flöden

Rekommendation 1



Att tillhandahålla relevanta forsknings- och utbildningsstödjande tjänster avseende öppen
vetenskap, som resurseffektivt kan möta forskarnas behov av stöd genom hela forskningsprocessen, 
det vill säga före, under och efter ett forskningsprojekt

• Senast under 2023 säkerställa att det finns en sammanhållen ändamålsenlig, synlig och
professionell operativ rådgivnings- och stödfunktion för forskarna i frågor som rör hantering, 
lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Stödfunktionen ska komplettera
domänspecifika kompetenser och bör minst kunna bistå inom verksamhetsområdena arkiv, 
publicering/bibliotek, juridik och finansieringsstöd. Stödfunktionen bör även vara nära kopplad till de 
e-infrastruktur- och IT-tjänster som beskrivs i rekommendation 4. Funktionen skulle kunna utvidgas
till att stödja forskarna när det gäller även andra digitala objekt, till exempel programvara

• Senast under 2025 säkerställa att det finns ändamålsenlig utbildning på forskarnivå som gör det
möjligt för forskare att tillägna sig nödvändiga färdigheter i öppna forskningspraktiker och god 
hantering av forskningsdata enligt nya normer och forskningspraxis så att detta är etablerat och
inkluderat i ”normal forskning” 2026

• Senast under 2025 säkerställa att det finns ändamålsenlig utbildning på grundnivå och avancerad
nivå så att öppna forskningspraktiker lärs ut som en integrerad del av utbildning i vetenskaplig metod

Rekommendation 2



Att eftersträva att forskningsdata och forskningsresultat så långt som möjligt
uppfyller FAIR-principerna. 

• Innan utgången av 2022 används datahanteringsplaner som praxis för att FAIR 
implementeras i forskningsprojekt redan från början, och att dessa senare kan
följas upp.

• Senast under 2023 fördjupa förståelsen av vad FAIR betyder för data och andra
forskningsobjekt, samt höja kunskapen bland forskare om vad FAIR innebär, 
kopplat till kvalitet och god forskningssed. 

• Möjlighet ges att skapa fora inom forskningsverksamheten för fördjupad
diskussion om öppen vetenskap och understödja forskardrivna initiativ för öppen
vetenskap.

Rekommendation 3



Att erbjuda forskare prisvärda, adekvata och säkra infrastrukturella tjänster – som uppfyller gällande
regelverk och FAIR-principerna – för hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av
forskningsdata och forskningsresultat där arkivering och gallring ingår som en integrerad del i
forskningsprocessen och arbetet med öppen tillgång

• Senast under 2023 ombesörja att en heltäckande och behovsanpassad datacentrerad uppsättning
av infrastrukturella e-infrastrukturtjänster och arbetsflöden erbjuds till lärosätets forskare. Detta
inkluderar tjänster för lagring och delning av data under pågående forskningsaktiviteter, koppling till 
relevanta resurser för dataanalys, tjänster och arbetsflöden för långsiktigt bevarande och tjänster
som ger möjligheter till delning och publicering av data. Informerade beslut om val av
tjänsteleverantörer ska fattas på hög strategisk nivå baserat på en genomlysning av forskningens
behov och gällande regelverk

• Senast under 2025 ombesörja att ytterligare relevanta tjänster för lärosätets forskning inkluderas i
IT-verksamhetsarkitekturen, till exempel koppling till e-arkiv, DHP, elektronisk anteckningsbok för
laboratorier (ELN) och andra relevanta digitala stödsystem ingår i erbjudandet till forskarna

• Senast under 2025 ombesörja att tjänsterna och rådgivningen kopplad till dem integreras i en
sammanhållen digital infrastruktur med långsiktig finansiering och styrning från forsknings-
verksamheten, samt att tjänsterna kan integreras i relevanta nationella och internationella digitala
infrastrukturer genom samordning eller samverkan

Rekommendation 4



Att aktivt samarbeta med andra lärosäten, infrastrukturer och finansiärer för att
hitta resurs- och kostnadseffektiva, gemensamma nationella lösningar avseende
styrdokument, ramverk och infrastrukturella tjänster

• Utveckla och aktivt driva ett utökat gemensamt koordinerat samarbete
sinsemellan och tillsammans med andra aktörer, i syfte att säkerställa en för
Sverige god tillgång till effektivt utnyttjad och resurseffektiv e-infrastruktur i
nationellt hänseende såväl som en del av EOSC Association ekosystem

• Detta inkluderar bland annat samverkan mellan lärosätena inom till exempel
policyarbete, utbildningsmaterial, gemensamma utbildningstillfällen, 
gemensamma tekniska lösningar och liknande

Rekommendation 5



Att främja, delta och samarbeta med internationella aktörer och satsningar exempelvis
inom European Open Science Cloud (EOSC) Association och The San Francisco Declaration 
on Research Assessment (DORA)

• Hålla sig informerat om den internationella utvecklingen inom öppen vetenskap och
digital infrastruktur, bland annat inom EOSC

• Strategiskt värdera ett deltagande i internationella projekt inom området, till exempel
EOSC-projekt finansierade av Europeiska kommissionen, antingen enskilt eller genom
relevanta nationella konsortier som SND och andra lärosätesägda nationella
infrastrukturer

• Strategiskt värdera att gå med i medlemskapsorganisationen EOSC Association i syfte att
påverka och bidra till utvecklingen i Europa. Samverkan mellan de svenska lärosätena och
nationellt samarbete ger en stark gemensam röst

• Strategiskt värdera att signera DORA och följa upp med ett internt arbete i linje med 
principerna, samt värdera att ställa sig bakom Hongkongprinciperna och Leidenmanifestet

Rekommendation 6



Att utveckla en incitamentsstruktur som främjar och värderar öppen vetenskap till exempel vid 
meritbedömning och prestationsbaserad fördelning av medel

Under 2022:

• Värdera att delta i EU-kommissionens arbete för utveckling av bedömning av forskning

• Värdera att delta i den internationella och nationella utvecklingen på området tillsammans med 
finansiärer och andra aktörer, ta ställning till policyutveckling och medverka i densamma

Under 2024: 

• Utifrån pågående arbete nationellt och internationellt revidera de kriterier för meritvärdering som står i
konflikt med målsättningar om öppen vetenskap.

• Tillse att kvalitetskontroll av forskning utvecklas genom till exempel forskarstödjande tjänster som kan
bistå forskarna med att tillse till exempel att rekommendationer vid publicering av olika forskningsobjekt
uppfylls

• Tillse att sakkunniga vid bedömningar får stöd för att implementera de avsikter som kodifierats i
lärosätets policies 

Under 2026:

• Tillse att nya metoder och kriterier utvecklas med respekt för den diversitet som råder mellan olika fält, i
en nära dialog med forskare på berörda områden, samt med ändamålsenlig uppföljning

Rekommendation 7



Att verka för att upphovsrätten för publicering och återanvändning av
forskningsresultat inte exklusivt överförs till kommersiella vetenskapliga förlag

• Aktivt stödja en förändring av publiceringslandskapet där prenumerations- och
hybridpubliceringsavtal fasas ut

• Informera om hur licensiering till forskningsresultat och forskningsinformation
ska hanteras och hur forskarna ska licensiera sitt material så att de inte behöver
hantera och publicera forskningsdata via förlagens betaltjänster för
tillgängliggörande av forskningsdata

Rekommendation 8



• Handlingsplanen ska ses som en hjälp och ett stöd till lärosätesledningarna.

• Lärosätena har allt att vinna på att förbättra samording på området då
utmaningar och behov är likartade. Samtidigt har varje lärosäte egna
förutsättningar. Alla behöver dock tillse att ändamålsenliga tjänster, stöd och
ramverk finns på plats.

• Viktigt att samarbeta mellan lärosäten och andra aktörer. Finansiärerna har en
viktig roll och kan påskynda övergången genom att ställa villkor i sina utlysningar.

• Färdplanen för öppen vetenskap kommer att behöva uppdateras för att täcka
andra delar av öppen vetenskap, såsom forskningsmjukvara, öppen
forskningsutrustning mm. Handlingsplanen behöver anpassas i relation till 
färdplanen.

Några avslutande reflektioner



• Gruppen ska:
• utifrån den enkät som SUHF:s presidium genomfört under hösten 2021 analysera hur frågan behandlas vid 

lärosätena

• göra en kartläggning av meritbedömning i relevanta länder

• ta fram ett förslag till gemensamt ramverk som tar hänsyn till ämnenas särarter, öppen vetenskap och 
andra relevanta aspekter

• I uppdraget ingår att samråda med andra grupper inom SUHF vars kompetens kan 
ha bäring på frågan, som expertgrupperna för arbetsgivarfrågor, 
högskolepedagogik och samverkan samt samordningsgruppen för öppen 
vetenskap

• Gruppens mandatperiod är 1 februari 2022 – 31 december 2023

SUHF:s arbetsgrupp för meritbedömning


