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• Ansöker om etiktillstånd

• Ansvarig för att etikprövningslagens bestämmelser följs

Forskningshuvudmannaskap

“Forskningshuvudman är en statlig

myndighet eller en fysisk eller juridisk person 

i vars verksamhet forskningen utförs”



BAS Online

Forskningshuvudmannaskap



BAS Online

Forskningshuvudmannaskap

Var uppmärksam om: 

• flera lärosäten arbetar tillsammans

• det finns samarbete med privata företag

• det finns samarbete med sjukvården.
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Ansvar och upphovsrätt hos arkivansvarig
myndighet

Styrs av lagstiftning

• Offentlighetsprincipen

• Upphovrättslagstiftning

• Arkivlagstiftning
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Upphovsrätt

• Sprida handlingar

• Lämna ut handlingar efter begäran
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Upphovsrätt

Upphovsrätten är en grundlagsskyddad rättighet.

Lagen om upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk. 
• Rättigheter för upphovsmannen

• Skyldigheter för användaren

Användaren behöver upphovsmannens medgivande för att nyttja 

verket.

Upphovsrätt uppstår formlöst i samma stund som ett verk 

skapas. 
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Upphovsrätt

Skyddar det litterära och konstnärliga skapandet.

Skyddar inte motiv, fakta, idéer.

Upphovsrätten uppstår under vissa förutsättningar:
• att verket är nytt, vilket innebär att det skiljer sig från tidigare verk

• att verket inte är alltför enkelt

• och att verket uppnår verkshöjd.
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Katalogskydd

Närstående rättighet till upphovsrätten.

Skyddar:
• samlingar av information

• databaser som inte uppnår verkshöjd

Katalogskyddet gäller sammanställningen 

av uppgifterna, databasen, och inte de 

verk eller det material som ingår i den.
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• Nyttjanderättan kan regleras i avtal

• Förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen kan inte avtalas bort

Upphovsrätt

Skydd för 

kränkande 

användning

Skydd för 

kränkande 

ändring

Exemplar-

framställning

Tillgänglig-

görande för 

allmänheten

Ideell upphovsrätt Ekonomisk upphovsrätt

Rätt till 

namngivande
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Licenser

• Öppna licenser – underlätta open access

• Slutna licenser – nyttjanderätten regleras i avtal

• Forskning finansierad av Vetenskapsrådet ska publiceras med 

open access (gäller i dagsläget ej forskningsdata).

• Kan endast använda licenser på forskningsdata om det 

omfattas av upphovsrättslagen eller katalogskyddet.
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Sammanfattning

Forskningshuvudmannaskap

• Lärosätet är huvudman för forskningsdata.

• Var uppmärksam vid samarbeten mellan lärosäten, med sjukvården eller privata 

företag.

Upphovsrätt

• Ska uppnå verkshöjd.

• Skyddar det konstnärliga skapandet.

• Katalogskyddet skyddar samlingar av information.
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