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Policy för hantering av forskningsdata vid Karlstads 
universitet 

Syfte 
Policyns syfte är att beskriva Karlstads universitets målsättning och styrande principer för 
hantering av forskningsdata och öppen tillgång till forskningsdata. Policyn kompletteras med 
underdokument som beskriver riktlinjer för hantering av forskningsdata. 
 
Policyn omfattar inte publicering och nyttiggörande av resultat eller slutsatser i forskningen, 
utan är avgränsad till hantering av forskningsdata som har samlats in eller skapats för att 
analyseras i ett vetenskapligt syfte och som ligger till grund för de resultat och slutsatser som 
forskningen genererar.  
 
Policyn är framtagen med beaktande av bl.a. EU-kommissionens Rekommendation (EU) 
2018/790 av den 25 april 2018 om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information, 
Sveriges regerings målbild i den forskningsstrategiska propositionen Kunskap i samverkan – 
för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) och Vetenskaps-
rådets Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information, dnr 
1.1.2-2015-8. Även Stockholms universitets forskningsdatapolicy har använts som 
inspiration. 
 
Det huvudsakliga arbetet med att ta fram policyn har utförts av forskningsdatagruppen vid 
Karlstads universitet i samråd med representanter från fakulteterna. Dokumentet har varit ute 
på internremiss till fakulteterna, centrala stödfunktioner, arbetstagarorganisationerna och 
studentkåren.  
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Policy för hantering av forskningsdata vid Karlstads 
universitet 
Forskningsdata som samlas in och skapas inom ramen för forskningen vid Karlstads 
universitet är en värdefull tillgång för verksamheten. Karlstads universitet ansvarar för att all 
forskningsdata inom universitets verksamhet är tillförlitlig och hanteras på ett lagligt, korrekt 
och säkert sätt och med beaktande av god sed i forskning. För att hantera den stora mängd 
data som forskningen genererar och för att undvika tidskrävande arbete i samband med att 
data ska arkiveras, delas och återanvändas förespråkar universitetet en tydlig struktur i hur 
data, material och dokument organiseras under hela forskningsprocessen. 
 
Karlstads universitet arbetar aktivt med att främja öppen tillgång till forskningsdata. 
Universitetet stödjer utveckling av hållbara forskningsinfrastrukturer och tjänster för 
hantering av forskningsdata och deltar i nationella och internationella sammanhang som 
verkar för att främja nya incitament och strukturer för öppen vetenskap.  
 
Äganderätt eller exklusiv nyttjanderätt till att dela och återanvända forskningsdata ska som 
huvudregel inte överföras till kommersiella aktörer eller vetenskapliga förlag. 
 
Forskningsdata som har genererats inom helt eller delvis offentligt finansierad forskning bör 
göras öppet tillgänglig för fortsatt forskning utan kostnad i den mån det är möjligt med 
hänsyn till juridiska, etiska, tekniska och kommersiella aspekter. Tillgång till forskningsdata 
ska vid Karlstads universitet följa principen ”så öppen som möjligt och så begränsad som 
nödvändigt”.  
 
Karlstads universitet stödjer de internationella FAIR-principerna1 som innebär att forsknings-
data ska hanteras på ett sätt som gör dem sökbara, tillgängliga, kompatibla och åter-
användningsbara. Att öppet tillgängliggöra forskningsdata och information om data 
(metadata) med så få restriktioner som möjligt är värdefullt för att validera forskningsresultat 
och möjliggöra vidare forskning för att skapa ny kunskap. 
 
Karlstads universitet eftersträvar att tillhandahålla en infrastruktur i form av tjänster och 
resurser som stödjer och möjliggör korrekt hantering, lagring, bevarande och tillgänglig-
görande av forskningsdata som en väsentlig och naturlig del av forskningsprocessen. Den 
lokala infrastrukturen ska utvecklas löpande och följa gällande lagstiftning samt beakta de 
riktlinjer som EU, regeringen, forskningsfinansiärer och andra relevanta aktörer förordar.    
 

                                                   
 
1 FAIR-principles. https://www.go-fair.org/fair-principles/ 
 


