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Policy för hantering av forskningsdata på Sophiahemmet Högskola 
Sophiahemmet Högskola (SHH) verkar för att främja tillgängliggörande av forskningsresultat och 
forskningsdata genom forsknings- och utbildningsmiljöer. SHH stödjer, uppmuntrar och informerar 
om öppen vetenskap som praxis. Ambitionen är att på sikt uppfylla de internationella FAIR-
principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), dvs att forskningsresultat och 
forskningsdata ska vara: sökbara, tillgängliga, kompatibla och återanvändbara. 

Ansvar och riktlinjer 

SHH ska utifrån gällande regelverk och krav från forskningsfinansiärer erbjuda sina forskare stöd i 
arbetet med att hantera och tillgängliggöra forskningresultat och forskningsdata enligt god 
forskningspraxis. SHH ska verka för att forskningsdata med tillhörande metadata hålls åtkomliga för 
forskningsändamål under lång tid. Forskningsdata ska finnas tillgängliga så att de utan hinder kan 
användas för att underbygga, verifiera samt försvara forskningens metoder och resultat i enlighet 
med god forskningssed. 

Det ska vid SHH finnas en funktion/kontaktperson för vägledande frågor om forskningsdatahantering. 

SHH ska tillhandahålla en infrastruktur i form av tjänster, handledning och resurser som stödjer och 
möjliggör korrekt hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. 

SHH verkar för att exklusiv äganderätt till att publicera och återanvända forskningsdata inte överförs 
till kommersiella vetenskapliga förlag. 

Samtliga forskningsprojekt som utförs vid SHH ska ha en ansvarig för projektets forskningsdata som 
ansvarar för att SHHs gällande policy för forskningsdata efterlevs. Om den ansvarige lämnar SHH eller 
av annan anledning inte kan fullgöra sin uppgift övergår ansvaret till prefekten vid den institution där 
forskningsprojektet har sin hemvist tills en ny ansvarig utses. 

Till samtliga forskningsprojekt ska det finnas en dokumenterad datahanteringsplan enligt SHHs 
rekommendationer eller enligt specifika forskningsfinansiärers krav. Övergripande är att alla 
forskningsprojekt ska ha datahanteringsplaner och att man följer Sophiahemmets riktlinjer för 
kommunikation och marknadsföring. 

Det är upp till den enskilde forskaren att se till att data samlas in, lagras och bevaras på ett säkert 
sätt. Handledare ansvarar för att följa upp och informera studenter och doktorander om praxis för 
hantering av forskningsdata vid lärosätet och de forskningsstödjande tjänster som erbjuds för 
ändamålet. 

Forskningsdata får endast gallras (dvs. förstöras) om det finns en regel1 som tillåter detta. Gallringen 
ska följa de lokala tillämpningsbeslut om gallring av forskningshandlingar som finns vid SHH. 

 
1 En regel kan exempelvis utgöras av en begränsning i ett informerat samtycke eller i en etikansökan. Ett 
rektorsbeslut om gallring av data eller ett internt styrdokument som reglerar bevarande av information. Andra 
regler för gallring kan också förekomma. 
 


