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    Riktlinjer för hantering av forskningsdata
     
 
    2.4.2020   
 
 
Allmänna mål 
 
Centret för kulturpolitisk forskning Cupore är ett sakkunnigorgan inom kulturpolitisk forskning. Vårt upp-
drag är att producera mångsidig kunskap om konst- och kulturpolitik samt fungera som informationsför-
medlare och initiera diskussion inom området.  
 
Att producera forskningsinformation av hög kvalitet förutsätter en god hantering av forskningsmateri-
alen.1  Cupore utvecklar hanteringen av forskningsdata ur etikens, informationssäkerhetens och öppen-
hetens perspektiv. Forskarna skall hantera forskningsmaterialen så att användningen och forskningsre-
sultaten som bygger på forskningsmaterialen alltid går att kontrollera vid behov. 
 
I riktlinjerna för hantering av forskningsdata beskrivs målen och åtgärderna med hjälp av vilka hante-
ringen av forskningsdata utvecklas. Hanteringen av forskningsmaterialen behandlas under forsknings-
processens alla moment: vid planeringen, genomförandet, sparandet, förvaringen och vid vidare an-
vändning. Målet är ett ännu bättre utnyttjande av materialen både under och efter forskningen. 
 
 
Verksamhetsprinciper 
 
 
Ansvar vid hanteringen av forskningsdata 
 

Hanteringen av forskningsdata och vidare användning av materialen är en väsentlig del av Cupores 
forskningsverksamhet. Varje forskningsprojekt får en egen plan för hantering av forskningsdata som an-
passas till att motsvara varje projekts behov. 
 
Instruktioner för hantering av forskningsdata har utarbetats för Cupore som stöd för de överenskomna 
verksamhetsprinciperna. Alla medlemmar i forskningsgruppen har ansvar för att principerna genomförs. 
Instruktionerna för hanteringen av forskningsdata uppdateras och preciseras vid behov. 
 
I samarbetsprojekt ansvarar den ansvariga aktören för planen för hanteringen av forskningsdata, om 
man inte kommer överens om något annat. Om samarbetsrelationen är en så kallad jämlik samarbetsre-
lation kan man utarbeta en gemensam plan för hantering av forskningsdata. Om parternas krav för pla-
nen för hantering av forskningsdata skiljer sig från varandra, genomförs planen enligt den striktaste in-
struktionen. Detta kommer man överens om i kontrakt- och förhandlingsstadiet.  
 
Cupore har förbundit sig till att följa de allmänna etiska principerna som gäller humanvetenskaper. 

 
1 Med forskningsmaterial menas alla former av material som används vid forskningen 
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Principerna följs även när man samarbetar med andra än forskningsorganisationer. 
 
Innan forskningen påbörjas kontrolleras om forskningen förutsätter en etisk förhandsbedömning. Be-
dömningen utförs av Cupores forskningsledning som vid behov kan konsultera externa instanser. 
 
 
Hantering och lagring av materialen 
 
En bra dokumentering av insamlingen och hanteringen av materialet säkrar materialets och forskning-
ens kvalitet. I beskrivningen och dokumenteringen av materialet följs instruktionerna för Cupores hante-
ring av forskningsdata. 
 
Under varje forskningsprojekt som genomförs av Cupore, sparas metadata om materialen. Behovet av 
långtidslagring och val av lagringsplats bedöms från fall till fall. Om långtidslagring anses vara befogat, 
hanteras materialet enligt långtidslagringens krav. 
 
Materialens lagringstid bestäms utifrån användningsbehoven, materialens värde för ytterligare forsk-
ning samt enligt kraven i dataskyddslagen (2018/1050). 
 
 
Materialens ägande-, användnings- och upphovsrätt  
 
Utgångsmässigt tillhör ägande-, användnings- och upphovsrätten för allt material som skapas under 
forskningen Cupore. Man gör upp om rättigheterna före det egentliga forskningsarbetet börjar vid utar-
betandet av planen för hantering av forskningsdata. I de fall en extern instans finansierar projektet eller 
om det handlar om ett samarbetsprojekt, gör man upp om materialens ägande-, användnings- och upp-
hovsrätt i kontraktstadiet. 
 
Cupores publikationer är i allmänhet öppna och går att ladda ner från Cupores hemsidor. Nivån av öp-
penhet påverkas av den etiska bedömningen och av offentlighetsnivån som finansiärerna förutsätter. 
 
Användningsrättigheterna för forskningsmaterial som innehåller personuppgifter bestäms enligt lagkra-
ven.  Vid behov ber man om forskningstillstånd av deltagarna. 
 
 
Informationssäkerhet  
 
Forskningsmaterialens innehåll säkras både genom tekniska lösningar och genom att materialen hante-
ras enligt forskningsetiska principer. I hanteringen av material som innehåller personuppgifter följer 
man lagstadgat förfarande. 
 
Materialens informationsskyddskrav sköts genom att de lagras på en informationssäker plats och genom 
att endast personer som utför forskningsarbete har tillgång till materialet. 
 
Efter att forskningen slutförts flyttas materialen för att lagras på en informationssäker plats, de onödiga 
personuppgifterna tas bort och onödigt material förstörs på lämpligt sätt. 
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Utbildning och stöd  

Hanteringen av forskningsdata förutsätter utbildning och stöd. Cupore ser till att det ordnas utbildning 
inom hantering av forskningsdata för medarbetarna. 
 
Arbetsgruppen för hantering av forskningsdata vid Cupore ansvarar för att instruktionerna uppdateras 
och för informationen om ämnet. 
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