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1 Sammanfattning 

Stockholms universitet (SU) har som myndighet ansvar för att lagra, tillgängliggöra och bevara 

forskningsdata som produceras vid lärosätet. För att kunna ta detta ansvar fullt ut behövs en 

gemensam, samordnad strategi och struktur. Under hösten 2016 har en projektgrupp1 haft i 

uppdrag att utforma och lämna förslag till en för Stockholms universitet gemensam strategi och 

struktur för hur forskningsdata kan hanteras, tillgängliggöras och lagras kort- och långsiktigt.2 

Projektet har pågått under tidsperioden september till december 2016 och samordnats av 

universitetsbiblioteket. Projektgruppen har bestått av representanter från Universitetsförvalt-

ningen (arkiv, bibliotek, forskarstöd, IT, planerings- och ledningsstöd) och forskarrepresentan-

ter från Humanvetenskapliga och Naturvetenskapliga området. 

Syftet med projektet har varit att övergripande identifiera behovet av forskningsstödjande 

tjänster, förvaltningens resursbehov för att kunna tillhandahålla detta, och skapa en förbättrad 

beredskap vid lärosätet inför EU-deklarerade och troliga kommande nationella direktiv och 

riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata. Målsättningen har varit att undersöka vilket stöd 

och vilka tjänster forskarna efterfrågar, hur behoven inom de olika disciplinerna ser ut, hur 

förvaltningen kan förbättra samverkan, samordning och utveckling av de forskningsstödjande 

tjänsterna, vilka riktlinjer, policys o.dyl. som finns och vilka som behöver utvecklas för 

hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Arbetet har utgått från 

att; samordna, samverka och säkerställa förbättrade möjligheter och verksamhet för utveckling 

av forskningsstödjande tjänster för forskningsdata. Rapporten är uppdelad i tre områden: 

strategi, struktur och systemstöd. Inom varje område beskrivs kort förutsättningar, behov och 

förslag. Rapporten innehåller en sammanställning av övergripande förslag på kommande 

åtgärder och uppdrag för strategi, policys och riktlinjer, rättsutredning, arbetsorganisation, 

handledningsstöd, informations- och kommunikationsinsatser samt systemstöd för lagring, 

tillgängliggörande och bevarande. Rapporten är närmast att betrakta som en förstudie inför 

kommande specifika uppdrag inom respektive område.  

                                                 

 
1 Projektbeställare – Joakim Malmström, Förvaltningschef, Universitetsförvaltningen  

Projektägare – Wilhelm Widmark, Överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek  

Projektledare och huvudförfattare – Sabina Anderberg, Verksamhetsutvecklare, Stockholms universitetsbibliotek  

Projektstyrgrupp: Cecilia Arrgård, Universitetsjurist, Avdelningen för planering och ledningsstöd  

Lars Arvestad, Prefekt, Numerisk analys och datalogi (NADA)  

Maryam Hansson Edalat, Avdelningschef, Avdelningen för forskarstöd  

Mark Klamberg, Docent, Juridiska fakulteten  

Jan Ling, Projektledare, IT-avdelningen  

Astri Muren, Dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten  

Göran Rydeberg, Sektionschef, Sektionen för arkiv och registratur, Tekniska avdelningen  

Kalman Szabo, Professor, Institutionen för Organisk kemi 

Läs mer om projektet i bilaga 1. 
2 Lagring av forskningsdata vid Stockholms universitet. Förvaltningsbeslut diarienummer SU FV-1.1.2-1534-16. 
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2 Bakgrund 

 Svensk öppen tillgång 

Främjande av öppen tillgång till forskningsresultat är en del i förverkligandet av det europeiska 

forskningsområdet och den från kommissionen aviserade övergången till öppen vetenskap. 

Vetenskapsrådet (VR) fick 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till nationella 

riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information3. Uppdraget var en konsekvens av EU-

kommissionens rekommendation till medlemsstaterna att ta fram riktlinjer. I VR:s rapport 

föreslås att Gold Open Access ska vara fullt implementerat till år 2025 med möjlighet till 

revidering av riktlinjerna år 2020.4 Grundprinciperna för öppen tillgång är att helt eller delvis 

offentligt finansierade vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk samt forskningsdata 

(öppna data) som ligger till grund för detta ska göras öppet tillgängliga, med undantag av verk 

och data som av juridiska, etiska eller kommersiella skäl ska undantas från principen. I 

forskningspropositionen 2016/17:50 anges att: 

 

Regeringens målbild är att alla de vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt 

finansierad forskning bör bli omedelbart öppet tillgängliga direkt då de publiceras. Likaså 

bör forskningsdata som ligger till grund för vetenskapliga publikationer bli öppet 

tillgängliga samtidigt som den tillhörande publikationen. En övergång till öppen tillgång 

till forskningsresultat bör ske successivt för att säkerställa att det sker på ett ansvarsfullt 

sätt. För vetenskapliga publikationer kan omställningen påbörjas omgående medan det 

kan krävas vidare utredningar av formerna för öppen tillgång till forskningsdata och 

vetenskapliga verk. Målbilden är att en omställning till öppen tillgång till forsknings-

resultat inklusive vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata bör 

vara genomförd fullt ut senast inom tio år. Inom flera vetenskapliga områden går 

utvecklingen dock betydligt snabbare än så och regeringen ser positivt på detta. Det är ett 

gemensamt ansvar för alla aktörer i forskningssystemet, t.ex. lärosäten och forsknings-

finansiärer, att verka för att målbilden uppfylls.5 

                                                 

 
3 Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. 

https://publikationer.vr.se/produkt/forslag-till-nationella-riktlinjer-for-oppen-tillgang-till-vetenskaplig-

information/ (Hämtad 2016-11-01) 
4 Publikationer finansierade med offentliga medel ska vara fritt tillgängliga för läsning och nedladdning senast 6 

månader efter ursprunglig publicering. För humaniora och samhällsvetenskap gäller 12 månader. En kopia av 

publikationen ska placeras i ett repositorium tillsammans med metadata vid publiceringen och göras fritt 

tillgänglig. I förslaget föreslås även att forskningsdata som, helt eller delvis, tas fram med offentliga medel görs 

öppet tillgängliga så snart som möjligt. Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig 

information, s. 11. https://publikationer.vr.se/produkt/forslag-till-nationella-riktlinjer-for-oppen-tillgang-till-

vetenskaplig-information/ (Hämtad 2016-11-01) 
5 Prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och konkurrenskraft kap. 8.4. s. 107. 

http://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/72faaf7629a845af9b30fde1ef6b5067/kunskap-i-samverkan--for-

samhallets-utmaningar-och-starkt-konkurrenskraft-prop.-20161750.pdf (Hämtad 2016-12-08) 

https://publikationer.vr.se/produkt/forslag-till-nationella-riktlinjer-for-oppen-tillgang-till-vetenskaplig-information/
https://publikationer.vr.se/produkt/forslag-till-nationella-riktlinjer-for-oppen-tillgang-till-vetenskaplig-information/
https://publikationer.vr.se/produkt/forslag-till-nationella-riktlinjer-for-oppen-tillgang-till-vetenskaplig-information/
https://publikationer.vr.se/produkt/forslag-till-nationella-riktlinjer-for-oppen-tillgang-till-vetenskaplig-information/
http://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/72faaf7629a845af9b30fde1ef6b5067/kunskap-i-samverkan--for-samhallets-utmaningar-och-starkt-konkurrenskraft-prop.-20161750.pdf
http://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/72faaf7629a845af9b30fde1ef6b5067/kunskap-i-samverkan--for-samhallets-utmaningar-och-starkt-konkurrenskraft-prop.-20161750.pdf
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Övergången till öppen tillgång till forskningsresultat försvåras och hindras bl.a. av att det 

saknas tydliga incitament för forskare att öppet tillgängliggöra forskningsresultat. För 

vetenskapliga publikationer främjar meriteringssystemet inte i allmänhet publicering i 

tidskrifter med öppen tillgång till artiklarna utan snarare i traditionella tidskrifter som ofta har 

större genomslag. Även för forskningsdata saknas ofta tydliga incitament för forskare att göra 

data öppet tillgängliga. För forskningsdata är dessutom bristen på lämplig teknisk infrastruktur 

ett avgörande hinder.6 Tillgång till öppna data innebär bl.a. att forskningsdata kan återanvändas 

inom nya forskningsfält, ge fler citeringar och motverka forskningsfusk. Det kommer sannolikt 

att bli standard framöver att direkt referera även till forskningsdata som har använts. 

Forskningsdata som av t.ex. juridiska, etiska eller kommersiella skäl inte kan tillgängliggöras 

öppet kan ändå tillgängliggöras genom att metadata om materialet och var det finns dokumen-

teras och synliggörs. 

Direktiven i Forskningspropositionen är inte helt tydliga vad gäller den fortsatta nationella 

utvecklingen. Regeringen avser att återkomma om det fortsatta arbetet med öppen tillgång och 

beslut om nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsresultat. I Forskningsproposi-

tionen står följande att läsa om lärosätenas ansvar för att tillgängliggöra och bevara forsknings-

data. 

 

Grunden för att tillgängliggöra forskningsdata är att de arkiveras systematiskt och 

strukturerat och bevaras långsiktigt. De universitet och högskolor som är myndigheter 

har enligt arkivlagen (1990:782) ansvar för att arkivera och långsiktigt bevara resultat 

som tas fram av deras forskare. Vetenskapsrådets rapport Öppen tillgång (Open Access) 

till forskningsdata – en omvärldsbeskrivning 2014 (U2015/05407/F) visar dock på brister 

i lärosätenas arbete med dessa frågor.7 

 Horizon 2020 och öppen tillgång  

Öppen tillgång till forskningsresultat kan delas upp i två delar: publikationer och forsknings-

data. EU:s ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020 (H2020)8 har redan från 

början haft vissa krav på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer underkastade s.k. peer-

                                                 

 
6 Ibid. 
7 Prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och konkurrenskraft kap 8.4. s.108. 

http://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/72faaf7629a845af9b30fde1ef6b5067/kunskap-i-samverkan--for-

samhallets-utmaningar-och-starkt-konkurrenskraft-prop.-20161750.pdf (Hämtad 2016-12-08)  
8 Horizon 2020 i sammanfattning. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_SV_KI0213413SVN.pdf (Hämtad 

2016-12-08) 

http://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/72faaf7629a845af9b30fde1ef6b5067/kunskap-i-samverkan--for-samhallets-utmaningar-och-starkt-konkurrenskraft-prop.-20161750.pdf
http://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/72faaf7629a845af9b30fde1ef6b5067/kunskap-i-samverkan--for-samhallets-utmaningar-och-starkt-konkurrenskraft-prop.-20161750.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_SV_KI0213413SVN.pdf
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review (sakkunniggranskade) som finansieras av H2020. Sedan 2014 har H2020 i ett pilot-

projekt Open Research Data - ORD Pilot9 utvidgat begreppet ”öppenhet” till att även omfatta 

forskningsdata och vissa utvalda utlysningar har knutits till detta projekt. Kommissionen har 

beslutat att förlänga och expandera detta pilotprojekt till att även omfatta fler utlysningar. EU-

kommissionens motto är att forskningsdata ska vara ”as open as possible, as closed as 

necessary”10. De nya reglerna träder i kraft från och med 2017. Det kommer dock att finnas 

viss flexibilitet i de krav som ställs på öppenhet. Forskningsprojekt kan välja bort öppen tillgång 

till forskningsdata p.g.a. sekretess, upphovsrätt, säkerhetsfrågor, eller om tillgängliggörandet 

skulle motarbeta projektets mål. Forskningsprojekt som deltar i ORD Pilot H2020 förväntas 

skriva en datahanteringsplan (DHP), som beskriver hur forskningsdata ska insamlas, hanteras, 

lagras, tillgängliggöras och bevaras. DHP ska vara ett ”levande dokument” som uppdateras i 

takt med projektets utveckling. Kommissionen erbjuder riktlinjer för hur forskarna kan skriva 

en DHP och uppmuntrar alla projekt, inklusive de som inte deltar i ORD Pilot, att kontinuerligt 

tänka kring datahantering och formulera en DHP.11 Läs mer om DHP under avsnitt 6.3. 

3 Om projektet 

Uppdraget för forskningsdataprojektet är att lämna förslag till en för Stockholms universitet 

gemensam strategi och struktur för hur forskningsdata kan hanteras, tillgängliggöras och lagras 

kort- och långsiktigt.12 Projektet har pågått under tidsperioden september till december 2016 

och samordnats av universitetsbiblioteket. Projektgruppen har bestått av representanter från 

Universitetsförvaltningen (arkiv, bibliotek, forskarstöd, IT, planerings- och ledningsstöd) och 

forskarrepresentanter från Humanvetenskapliga och Naturvetenskapliga området. 

4 Frågeställningar 

Arbetet har utgått från att på en övergripande nivå identifiera områden som behöver utvecklas 

eller utredas vidare. Vilka policys och riktlinjer, forskningsstödjande tjänster och handlednings-

stöd behöver utarbetas och samordnas, vilka juridiska aspekter finns att ta hänsyn till, vad kan 

lärosätet kortsiktigt erbjuda/rekommendera för lagring och tillgängliggörande av forsknings-

data, hur ska forskningsdata lagras långsiktigt och bevaras? Vad kan vi erbjuda inom ramen för 

befintliga resurser och börja arbeta med direkt, vad kräver mer resurser och måste utredas 

vidare? 

                                                 

 
9 Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020, s. 3. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf 

(Hämtad 2016-12-08) 
10 Open Research Data in Horizon 2020 infographics. https://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-

infographic_072016.pdf (Hämtad 2016-12-01) 
11 Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020, s. 4. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf 

(Hämtad 2016-12-08) 
12 Lagring av forskningsdata vid Stockholms universitet Förvaltningsbeslut diarienummer SU FV-1.1.2-1534-16. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
https://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
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5 Sammanställning förslag till strategi, struktur  
och systemstöd 

Här följer en sammanställning, utan inbördes prioritetsordning, av rapportens förslag för det 

fortsatta arbetet med att utveckla SU:s forskningsstödjande tjänster för hantering, lagring, 

tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Samtliga förslag rekommenderas att 

påbörjas så snart som möjligt under 2017. 

 
Strategiförslag 

1. Skapa en övergripande, samordnad, kommunicerad strategi för öppen tillgång och 

bevarande. 

2. Lyfta och driva frågan om öppna data inom och utom lärosätet i relation till öppen 

publicering. 

3. Genomföra en rättsutredning för de juridiska aspekterna för öppen tillgång och 

bevarande.  

4. Formulera en övergripande, samordnad, kommunicerad forskningsdatapolicy. 

5. Organiskt och successivt utveckla och implementera stöd för öppen tillgång och 

bevarande.  

6. Hänvisa till en central datahanteringsplan som kan användas av alla forskare och 

doktorander vid SU. 

 
Strukturförslag 

1. Identifiera vilket behov av och önskemål om forskningsstödjande tjänster forskarna har. 

2. Skapa en pilotverksamhet med en tvärfunktionell förvaltningsövergripande 

forskningsstödjande arbetsgrupp baserad på universitetsförvaltningens befintliga 

avdelningskonstruktion.  

3. Vidareutveckla arbetsgruppens tjänster för stöd, rådgivning och handledning.  

4. Vidareutveckla institutionernas handledningsstöd i samverkan med arbetsgruppen. 

5. Vidareutveckla informationsstrukturen och informationen om de forskningsstödjande 

tjänsterna för forskningsdata via en gemensam ingång på SU-webben.  

6. Sprida information och kunskap samt diskussionsytor i form av forskardrivna 

temaföreläsningar och seminarier etc., samt informationsträffar och liknande. 

 
Systemstödförslag 

1. Stödja och delta i SND:s konsortieplaner för att konstruera en nationell forsknings-

infrastruktur för tillgängliggörande av forskningsdata - Swedish Research Data System. 

2. Erbjuda en publiceringsplattform (Figshare) för tillgängliggörande av forskningsdata 

med institutionell åtkomst som pilotverksamhet under ett år. Vid ett ev. behov av en 

kommersiell publiceringsplattform upphandla ett sådant system under 2017.  

3.  Kartlägga forskarnas behov av lagringsytor under hela forskningsprocessen. Föreslå 

alternativ och lösningar för lagringsbehoven. 
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4. Kartlägga behoven av forskningsstödjande gemensamma systemstödstjänster, hur de 

kompletterar och interagerar med varandra. Föreslå alternativ och lösningar för system-

stöd. 

5. Föreslå alternativ och lösningar för att implementera en e-arkivlösning för bevarande av 

forsknings- och andra myndighetsdata. 

6 Strategi  

SU bör skapa en övergripande strategi för hur lärosätet kan arbeta vidare med lärosätets 

forskningsdata. En tydligt kommunicerad strategi och samordnad hantering i form av enhetliga 

riktlinjer, checklistor, metoder och systemstöd skulle kunna underlätta och minska forskarnas 

administrativa arbete samtidigt som universitetets myndighetskrav skulle kunna uppfyllas i 

större utsträckning. Det är viktigt att börja dela upp vägen framåt stegvis och hitta lösningar för 

hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata samtidigt som vissa 

delar inom området måste undersökas vidare. Verksamheten behöver byggas upp i liten skala 

där det är görligt och på så sätt skapa de goda exemplen. Genom att successivt bygga en hållbar 

struktur och i pilotform börja arbeta med intresserade enskilda forskare eller forskargrupper och 

t.ex. forskningsdata som inte faller under juridiska, etiska eller kommersiella begränsningar kan 

en verksamhet organiskt utvecklas utifrån användarnas behov och förutsättningar. Under tiden 

finns möjlighet att fortsätta utreda de mer komplicerade frågorna av t.ex. juridisk, teknisk och 

finansiell karaktär samt bevarandekraven.  

Bedömningen är att det redan nu finns förutsättningar inom befintlig förvaltningsverksamhet 

och resurstilldelning, med viss omprioritering, att påbörja fortsatt vidareutveckling av en 

forskningsstödjande verksamhet och tjänster för forskningsdata.  

För att utvecklingen av tjänster och stöd för forskningsdata snabbt ska uppnå goda resultat 

är det viktigt med ett universitetsövergripande arbete och dialog på flera nivåer, tydliga upp-

drag och mandat, en gemensam strategi, resurseffektivisering och samordning inom de områden 

som är möjligt, en god öppen dialog, kommunikation inom och mellan de forskningsstödjande 

verksamheterna och forskarna, samt uppdrag och stöd för den fortsatta utvecklingen av en lokal 

infrastruktur. 

Universitetet bör aktivt utbyta erfarenheter med andra lärosäten nationellt och internationellt 

som utvecklar forskningsstödjande tjänster för hantering av forskningsdata. Genom nationell 

samordning och samverkan, med tydliga kommunikations- och informationsforum, kan det 

nationella arbetet genomföras på ett mer resurseffektivt sätt, med bättre och snabbare resultat, 

spridning och implementering, vilket även gynnar det lokala arbetet. VR13 tillsammans med 

                                                 

 
13 VR http://www.vr.se/ (Hämtat 2016-12-11) 

http://www.vr.se/
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forskningsstödjande infrastrukturer och tjänsteleverantörer som PDC14, SND15, SNIC16, 

Sunet17, DIVA18, SciLifeLab19 m.fl. är alla viktiga aktörer i det fortsatta arbetet för att samordna 

och utveckla den nationella infrastrukturen. Det är även betydelsefullt att skapa och delta i 

konstellationer för samverkan och samordning av och arbetet med forskningsdata inom t.ex. 

Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF)20 och andra lämpliga nätverk.  

 Forskningsdatapolicy  

Universitetet bör på bästa sätt stödja forskarna att sprida sin forskning i så stor utsträckning som 

möjligt enligt god forskningspraxis, gällande lagstiftning, riktlinjer, policys och godkända 

hanterings- och publiceringsmetoder. Det behövs formuleras en gemensam övergripande forsk-

ningsdatapolicy som innehåller information om universitetets stöd och ansvar för hantering av 

forskningsdata i relation till 

 

- EU-direktiv, nationell lagstiftning, nationella riktlinjer, lokala etiska, juridiska och 

administrativa riktlinjer 

- Integritet, sekretess, IT-säkerhet, publicering, delning och lagring 

- Riktlinjer, utbildning, rådgivning, checklistor 

- Datahanteringsplan 

- Standardiserade publicerings- och lagringsytor 

- Immaterialrätt, rättigheter och forskningssed 

- Forskningspraxis och -etik 

- Bevarande och gallring. 

  

Ambitionen bör vara att skapa en samsyn och tydlig gemensam riktning i hur lärosätet hanterar 

forskningsdata. Det är viktigt och nödvändigt att vissa avgörande frågor ställs och besvaras i 

ett tidigt skede. Följande frågeställningar kan vara lämpliga att beakta och utgå från vid utform-

ningen av en övergripande forskningsdatapolicy och riktlinjer kopplade till den. 

 
Vem äger forskningsdatat?  

Innebörden av att lärosätet äger forskningsdatat skapar i vissa fall oklarheter kring hanteringen 

av materialet. Information om vem som äger materialet och hur det kan och får användas bör 

                                                 

 
14 PDC. https://www.pdc.kth.se/ (Hämtad 2016-12-11) 
15 SND. https://snd.gu.se/sv(Hämtad 2016-12-11) 
16 SNIC. https://www.snic.se/(Hämtad 2016-12-11) 
17 SUNET. https://www.sunet.se/(Hämtad 2016-12-11) 
18 DiVA. http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4961 (Hämtad 2016-12-04) 
19 SciLifeLab. https://www.scilifelab.se/ (Hämtad 2016-12-11) 
20SUHF. http://www.suhf.se/ (Hämtad 2016-12-11) 

 

https://www.pdc.kth.se/
https://snd.gu.se/sv
https://www.snic.se/
https://www.sunet.se/
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4961
https://www.scilifelab.se/
http://www.suhf.se/
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tydliggöras. Universitet är en myndighetsverksamhet och de handlingar som framställs inom 

forskningen tillhör därmed universitetet21. Däremot äger forskaren de intellektuella rättig-

heterna, så som upphovsrätten, till resultat och slutsatser när de tagit fysisk form så som exem-

pelvis en uppsats, avhandling eller forskningsrapport. Detta följer av det så kallade lärarundan-

taget, som är en svensk rättspraxis som innebär att upphovsrätten till alster producerade av 

forskare och lärare tillkommer den enskilde anställde och inte arbetsgivaren, vilket annars är 

huvudregeln. Den akademiska slutprodukten kan forskaren således fritt ta med sig, men inte de 

fysiska originalhandlingarna (analoga eller digitala) som varit underliggande data vid tillkoms-

ten av slutprodukten. Offentlighetsprincipen för handlingar gäller oberoende av upphovsrätten, 

som reglerar hur materialet får användas och spridas vidare. 

 

Vilka krav på tillgängliggörande ställs?  

Forskningsdata ska tillgängliggöras på ett sätt som överensstämmer med lagar och 

förordningar, god forskningssed och – etik, samt eventuella finansiella bidragsvillkor. Viss 

forskningsdata kan av etiska och juridiska skäl inte tillgängliggöras alls eller måste tillgänglig-

göras med restriktioner och begränsningar. Lärosätet måste på ett korrekt sätt hantera immate-

riella rättigheter, personuppgifter, sekretessbelagd information etc. Lärosätet kan uppmuntra 

och premiera att forskningsdata tillgängliggörs och att rutinerna för det efterföljs. Ur ett 

forskarperspektiv är det heller inte alltid självklart vilken typ av data som ska tillgängliggöras. 

 
Hur kan tillgängliggörande ske?  

De öppna publiceringssystem (repositorium/dataarkiv) som kan komma att bli aktuella för 

tillgängliggörande måste leva upp till de säkerhetskrav som råder. En viktig fråga att fundera 

på är även hur lärosätet strategiskt vill exponera och synliggöra SU:s forskningsresultat och 

forskningsmaterial. Det är ofta skillnad på forskarbehov och lärosätesbehov. För den enskilde 

forskaren är det viktigt med egna valmöjligheter och forskarfrihet angående var och hur hens 

material lagras, tillgängliggörs och delas. Det är även viktigt att det inte blir tröga arbetsflöden 

och rigida strukturer som hämmar målet. För lärosätet är det nödvändigt att som myndighet veta 

var materialet återfinns, hur det kan återfinnas och att det lagras utan risk för informations-

förlust samt med bibehållen autenticitet. Det kan även finnas behov och krav på att lärosätets 

namn syns i forskningsresultatet. Det är viktigt att diskutera och bestämma sig för om lärosätet 

för att tillgängliggöra forskningsdata t.ex. vill att: 

 

 

 

                                                 

 
21 Svenska universitetet och högskolor är förvaltningsmyndigheter och tillämpar offentlighetsprincipen i 

Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel. Den innebär att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna 

handlingar hos en myndighet. En handling utgör allmän handling om den förvaras hos myndigheten och är 

antingen upprättad inom myndigheten eller inkommen till myndigheten. Forskningshandlingar och -data 

betraktas som allmänna handlingar och tillhör därmed myndigheten. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105 (Hämtat 2016-12-12) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105
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Materialet samlas i ett system med institutionell åtkomst där universitetet som uppdrags-

givare tydligt synliggörs.  

- Forskare väljer vilket system de vill så länge lärosätet vet var materialet finns  

- Ett antal kända system förordas som forskare i första hand bör använda.   

 

De forskningsområden som har stora mängder forskningsdata och som redan idag lagrar och 

tillgängliggör sitt material på olika sätt gör det via sina redan upparbetade repositorier och 

spridningskanaler. I dagsläget finns det ingen annan lokal infrastruktur som kan stödja dem i 

detta på grund av t.ex. behovet av mycket lagringskapacitet och tunga filöverföringar. Behoven 

kan skilja sig åt mellan de forskare som är datatunga och redan tillgängliggör forskningsdata, 

de forskare som arbetar inom mindre datatunga ämnesområden och som i dagsläget använder 

egna lösningar eller institutionslösningar, till dem som först nu har ett behov av att hitta 

lösningar för att tillgängliggöra sitt material enligt nya krav och förväntningar. Det är svårt att 

i dagsläget hitta en systemlösning som passar alla behov.  

 
Vilka forskningsdata ska bevaras och när ska de gallras?  

Forskningsdata kan ha kort- och långsiktigt vetenskapligt värde och även institutionellt värde 

som t.ex. bevisning i fall av vetenskaplig oredlighet. Det är skillnad på korttidslagring av 

forskningsdata och långtidslagring – att bevara. Regelverk22 anger ramarna för vad lärosätet 

enligt lag är skyldiga att bevara och gallra. Därutöver är det viktigt att det vid behov finns 

kompletterande lagrings- och bevarandepolicys med stöd för migreringsplan och rutiner för 

fortlöpande bevakning av digitala formats hållbarhet23. Det är viktigt att eftersträva att rätt 

forskningsdata bevaras i standardiserat format och att det är tydligt kommunicerat vilken typ 

av forskningsdata det handlar om. Forskaren själv är den som bäst vet vilken typ av forsknings-

data som är mest fördelaktig att återskapa vid behov och vilken typ av data som skulle vara för 

kostsamt att återskapa. Forskaren borde, utifrån gällande regelverk, vara den som fattar beslut 

om vad som ska sparas, vad som kommer att kunna vara intressant i framtiden och kunna ligga 

till grund för nya forskningsområden och – resultat. Vid tveksamheter kan detta ske i samråd 

med lärosätets arkivfunktion för att tillgodose verksamhetens behov både kort- och långsiktigt, 

allmänhetens rätt till insyn, rättsskipning och forskningens behov. Det behövs en lokal infra-

struktur för bevarandet – arkiveringen av forskningsdata.  

 

Vilket samarbete bör vi ha med andra? 

I samarbete med andra aktörer kan SU, som ett av Sveriges största universitet, på flera sätt även 

bidra till utvecklandet av nationell samordning och samverkan. Lärosätet bör aktivt samverka 

med relevanta aktörer som t.ex. Vetenskapsrådet (VR), Svensk Nationell datatjänst (SND), 

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och Swedish University Computer 

Network (SUNET), Riksarkivet, Statens Servicecenter, SciLifeLab m.fl., samt lärosäten 

                                                 

 
22 RA-FS 1999:1 Tillämpningsbeslutet SU FV 2.6.2-3131-14. (Hämtad 2016-12-12) 
23 Exempelvis Sustainability of digital formats. http://www.digitalpreservation.gov/formats/intro/intro.shtml 

(Hämtad 2016-11-01) 

http://www.digitalpreservation.gov/formats/intro/intro.shtml
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nationellt och internationellt i syfte att utveckla nya tjänster och stöd för forskningsdata. Det är 

viktigt att samordna och dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser för att 

resurseffektivt bygga upp nya tjänster. En hel del av arbetet med forskningsdata kan och bör 

samordnas på nationell nivå samtidigt som universitetet i vissa fall måste utgå från 

lärosätesspecifika omständigheter och förutsättningar.  

 Juridiska aspekter av öppna data 

  

Regelverket för forskning 

Flera regelverk påverkar hur personuppgifter får användas i forskningen. Huvuddragen i det 

regelverk som är aktuellt är personuppgiftslagen (1998:204)24, Lagen om etikprövning 

forskning som avser människor (2003:460, även kallad etikprövningslagen)25 och offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400)26. Regelverket kring arkivering, främst arkivlagen (1990:782)27, 

kan ha olika betydelse för långtidslagringen och bevarandet av öppna forskningsdata. Nedan 

anges kort vad huvuddragen är i respektive regelverk.  

 

Personuppgiftslagen och etikprövningslagen 

I personuppgiftslagen regleras om och hur forskaren får behandla personuppgifter för forsk-

ningsändamål. Forskning som hanterar känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöver-

trädelser m.m. ska dessutom alltid godkännas enligt kraven i etikprövningslagen. Prövningen 

enligt etikprövningslagen sker i någon av landets etikprövningsnämnder och ska göras oavsett 

om det finns samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller inte. Huvudregeln i person-

uppgiftslagen anger att det är förbjudet att behandla det som lagen definierar som känsliga 

personuppgifter, dvs. personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller personuppgifter som rör 

hälsa eller sexualliv. Det finns dock undantag från huvudregeln när en behandling av känsliga 

personuppgifter är tillåten, där behandling för forskningsändamål är ett utav undantagen. 

Behandling för forskningsändamål är avhängigt ett godkännande av projektet hos en etikpröv-

ningsnämnd. Observera att det inte är tillåtet att i en egen databas samla in känsliga person-

uppgifter för forskningsändamål som inte är bestämda vid tidpunkten för insamlingen. Etik-

prövningsnämnderna godkänner bara preciserade forskningsprojekt. Kravet på en sådan s.k. 

                                                 

 
24 Personuppgiftslagen (1998:204). http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204 (Hämtat 2016-12-12) 
25 Lagen om etikprövning forskning som avser människor (2003:460). 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-

etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 (Hämtat 2016-12-12) 
26 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 (Hämtat 2016-12-12) 
27 Arkivlag (1990:782). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782 (Hämtat 2016-12-12) 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782


 

  13 (40) 

 

 

  

 PROJEKTRAPPORT 
 

 2016-12-15  

 

 

ändamålsprecisering framgår även av personuppgiftslagens regelverk. Ett godkänt forsknings-

projekt måste även efter prövningen i etikprövningsnämnden uppfylla personuppgiftslagens 

krav på t.ex. IT-säkerhet och restriktioner för överföring av personuppgifter till så kallat tredje 

land (land som inte är medlemsstat i EU eller EES). Om det i en infrastruktur för forskning 

byggs upp forskningsregister och andra datasamlingar med mer generella forskningsändamål 

finns det med andra ord genom etikprövningslagen och personuppgiftslagen juridiska hinder 

för att göra det.  

 

Offentlighets- och sekretesslagen 

I offentlighets- och sekretesslagen regleras i vilka fall sekretess gäller i en myndighets verk-

samhet och när uppgifter får lämnas ut. Inte sällan innehåller forskningsprojekt integritetskäns-

ligt material där sekretessen oftast är sträng. Det i sin tur innebär att myndigheten har krav på 

hur känsligt material får tillgängliggöras och därmed måste en sekretessprövning göras i varje 

enskilt fall. Med andra ord; finns en tillämplig sekretessbestämmelse vid myndigheten som rör 

uppgifterna måste myndigheten göra en prövning av om uppgifterna får lämnas ut eller inte, 

alternativt läggas in i en databas eller inte. Prövningen utgår ifrån vad sekretessen omfattar för 

typ av uppgifter och vilket skaderekvisit som gäller. Detta innebär att offentlighets- och 

sekretesslagen utgör ett hinder för generella databaser och begränsar möjligheten att lägga ut 

forskningsmaterial i en databas som är till för allmänheten.  

 

Nya Dataskyddsförordningen 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med EU:s nya Dataskyddsförordning.28 För-

ordningen har direkt effekt i alla medlemsländer och påverkar det svenska regelverket. Exakt 

vad det nya regelverket kommer att innebära för forskningen är svårt att svara på, klart är dock 

att regelverket till stora delar kommer att innebära en strängare reglering jämfört med person-

uppgiftslagen. Bland annat kommer det att införas möjligheter för tillsynsmyndigheten att i 

vissa fall döma ut en administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent 

av organisationens omsättning när en organisation missköter sin behandling av personuppgifter.  

Mot bakgrund av Dataskyddsförordningen har regeringen beslutat tillsätta en särskild 

utredare med uppdrag att föreslå kompletterande reglering av personuppgiftsbehandling inom 

forskningsområdet. Det uppdraget ska slutredovisas i december 2017 och även den utredningen 

bör beaktas i universitetets fortsatta arbete med öppna forskningsdata. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att det inte är helt okomplicerat att lägga in integritetskänsligt material i en databas. 

Nuvarande lagstiftning ger begränsade möjligheter till en sådan struktur, varför uppgifter av 

mindre känslig natur bör ingå i ett eventuellt pilotförsök med öppna forskningsdata. En 

                                                 

 
28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 

av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:119:FULL (Hämtad 2016-11-

01) 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:119:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:119:FULL
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utvidgning av databasen till att innehålla även känsliga personuppgifter måste föregås av en 

mer detaljrik rättsutredning där även IT-säkerheten måste ingå som en given punkt att lösa. 

Slutligen bör även hänsyn tas till kommande reglering från 2018. 

 

Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen  

Svenska universitetet och högskolor är förvaltningsmyndigheter och ska därmed tillämpa den 

s.k. offentlighetsprincipen som utgår från Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel29. Offentlighets-

principen anger att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar hos en 

myndighet. En handling är en allmän handling om den förvaras hos myndigheten och antingen 

är upprättad inom myndigheten eller inkommen till myndigheten. Forskningshandlingar och  

-data betraktas som allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller 

hemliga. Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga och ska på begäran lämnas ut efter 

att handläggaren gjort en sekretessbedömning. Rätten att ta del av en allmän handling får 

begränsas endast om hänsyn behöver tas till sekretessregel i Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Arbetshandlingar är inte allmänna handlingar förrän de fastställts och därmed anses 

vara upp rättade.  

 

Arkivlagen 

Myndighetens allmänna handlingar ska bevaras och hållas ordnade så att de tillgodoser 

myndighetens behov, allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, behovet av 

information för rättskipning och förvaltning samt forskningens behov. Arkivlagen (1990:782)30 

och arkivförordningen (1991:446)31 anger ramarna för hur bevarande och gallring av allmänna 

handlingar ska ske. Särskilda bestämmelser för bevarande och gallring av myndigheters 

allmänna handlingar anges i Riksarkivets föreskrifter, RA-FS och RA-MS.  I Riksarkivets 

föreskrifter och tillämpningsbestämmelserna vid SU framgår vilka allmänna handlingar/ 

forskningshandlingar som ska bevaras eller där gallring medges.32 Det behövs en policy för hur 

ett utlämnande av forskningshandlingar ska gå till, t.ex. vad som gäller angående besluts-

ordning, media för utlämnande av stora informationsmängder etc. och en policy för hur 

elektroniska handlingar ska hanteras. 

                                                 

 
29 Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel (1949:105). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105 (Hämtat 2016-12-12) 
30 Arkivlag (1990:782). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782 (Hämtat 2016-12-12) 
31 Arkivförordningen (1991:446). http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arkivforordning-1991446_sfs-1991-446 (Hämtat 2016-12-12) 
32 Tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga 

myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1). SU FV 2.6.2-3131-14 Regler om bevarande och gallring 

av handlingar inom forskningsverksamhet vid Stockholms universitet. (Hämtad 2016-12-12) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivforordning-1991446_sfs-1991-446
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivforordning-1991446_sfs-1991-446
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 Datahanteringsplan 

För EU-finansierade forskningsanslag är det från 2017 en rekommendation och i vissa fall 

praxis att inkludera en datahanteringsplan (DHP)33 i ansökan. Allt fler finansiärer internationellt 

och så småningom sannolikt även nationellt kräver eller kommer att kräva en DHP. SU har 

genom utformandet av och hänvisning till en allmän DHP möjlighet att hjälpa forskarna kring 

beslut om lagring, tillgängliggörande och bevarande. Lärosätet bör skapa tydliga riktlinjer för 

hanteringen av forskningsdata oberoende av om det i dagsläget finns svenska krav på en DHP 

från de svenska forskningsfinansiärerna eller inte. Det är en fördel att utgå från redan utformade 

övergripande mallar för hur en DHP kan/bör se ut. Svensk Nationell Datatjänst34 har utformat 

en mall för DHP och en DHP checklista. Brittiska Digital Curation Centre (DCC)35 har 

utvecklat ett hjälpverktyg för att skapa en DHP. Via DMP Online36 har SU tillgång till en 

engelsk mall som är utformad för att uppfylla H2020 krav på DHP, den går även att komplettera 

med lokala riktlinjer och översätta till svenska. 

För den enskilde forskaren är en DHP ett effektivt sätt att i ett tidigt skede av forsknings-

arbetet, under projektet och vid projektets slut planera för upplägg, insamling, dokumentation, 

analys, hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsmaterialet. Det syste-

matiska arbetet från början sparar tid i förlängningen – det effektiviserar administrationen av 

forskningsmaterial, förenklar versionshantering, ger tydlig beskrivning och kontroll över 

materialet, förenklar framtida datadelning och samarbete, förhindrar forskningsfusk och möjlig-

gör att även lång tid efter forskningsarbetet kunna beskriva vad man gjorde, hur och varför. Att 

korrekt beskriva hur forskningsmaterialet hanteras, organiseras och struktureras under hela 

forskningsprocessen underlättar för tillgängliggörandet och bevarandet av forskningsdata. Inom 

labbdiscipliner förs löpande loggbok (ELN- Electronic Lab Notebooks)37 över forsknings-

arbetet. Liknande forskningsdagböcker anpassade till övriga discipliner skulle vara till stor 

nytta i det dagliga arbetet för att kunna se vad som sker när i forskningsprocessen, inte bara 

kring forskningsdatat i sig utan även avgörande beslut och händelser som fattas/inträffar under 

arbetets gång. 

 

                                                 

 
33 En datahanteringsplan innehåller t.ex. information om hur insamlad eller producerad data ska hanteras, 

dokumenteras och tillgängliggöras. Den anger vilka standarder som kommer att tillämpas, sökbarhet för 

verifiering och återanvändning, lagringsform och bevarande samt ev. skäl till att inte tillgängliggöra. 

H2020 Programme Guidelines on FAIR Data Management. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf 

(Hämtad 2016-12-08) 
34 https://snd.gu.se/sv/forskarsupport/datahantering/datahanteringsplan (Hämtad 2016-10-25) 
35 http://www.dcc.ac.uk/ (Hämtad 2016-11-06) 
36 https://dmponline.dcc.ac.uk/ (Hämtad 2016-10-25) 
37 En elektronisk loggbok för att underlätta och hålla hög klass på forskningsdokumentationen samt säkerställa 

spårbarheten. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
https://snd.gu.se/sv/forskarsupport/datahantering/datahanteringsplan
http://www.dcc.ac.uk/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
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7 Struktur  

Det finns inom universitetsförvaltningen vid SU fem huvudsakliga verksamheter som är 

involverade i det forskningsstödjande arbetet med forskningsdata – Avdelningen för forsknings-

stöd, Avdelningen för planering- och ledningsstöd, IT-avdelningen, Sektionen för arkiv och 

registratur och Universitetsbiblioteket. Det finns i dagsläget separata funktioner med hög 

kompetens vid respektive avdelningsverksamhet som i olika omfattning stödjer forskarna inom 

det egna verksamhetsområdet, men det finns inte en samlad ingång och samordning för frågor 

inom forskningsprocessen, i detta fall specifikt forskningsdata. Det är i många fall både svår-

navigerat och tidsödande för användaren att hitta rätt stöd, information och kontaktinformation 

när behovet uppstår eftersom information om de forskningsstödjande tjänsterna är utspridda på 

flera verksamheter.  

Det finns ett behov av att skapa en ny tvärfunktionell forskningsstödjande funktion för att 

kvalitetssäkra och stödja det fortsatta arbetet med universitetets forskningsdata. Det bör inom 

universitetsförvaltningen organiseras en 1-årig pilotverksamhet med en förvaltningsöver-

gripande arbetsgrupp som hanterar frågor och bistår med stöd och rådgivning för forsknings-

datahantering. Gruppen bör bestå av representanter med expertkunskap inom sina respektive 

verksamhetsområden – arkiv, bibliotek, forskningsstöd, IT och juridisk expertis och forskar-

representation/dialog i lämplig form. Det är viktigt att en stödfunktion snabbt kan formeras för 

att komma vidare med forskningsdataarbetet och löpande vidareutveckla och implementera 

relevanta tjänster och stöd. Utförligare förslag finns i bilaga 2. 

Forskningsstödjande tjänster för forskningsdata omfattar tillgång till flera olika specialist-

kompetenser beroende på var i forskningsdatats livscykel och forskningsprocessen forskaren 

befinner sig. Hantering, tillgängliggörande, lagring och bevarande av forskningsdata spänner 

över flera verksamhetsområden. Olika typer och omfattning av specialistkunskaper (etik, 

forskningsfinansiering, datahanteringsplan, IT-säkerhet, juridik, lagringsytor, metadatainfor-

mation, publiceringsmöjligheter, bevarande, bibliometri etc.) krävs i de olika skedena av 

processen samtidigt som de olika kompetenserna inte helt kan separeras från varandra. För 

samtliga kompetenser krävs viss gemensam allmänkunskap och förståelse för andra delar inom 

de olika specialistområdena. Det är betydelsefullt för det fortsatta forskningsstödjande arbetet 

att det vidareutvecklas interna transparenta, samordnade administrativa och organisatoriska 

strukturer som möjliggör och uppmuntrar effektiva verksamhetsövergripande erfarenhets-

utbyten, kommunikations- och informationskanaler, kunskapsöverföring och kompetens-

utveckling. 
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Bild: Karl Edqvist 

 

Resurs- och kompetensutveckling 

Utvecklingen inom öppna data har inneburit behov av kompetensutveckling, specialistrekryte-

ring och resursomfördelning. Under våren och hösten har, utöver projektet i sig, följande sats-

ningar inom området gjorts: 

 

- Extern rekrytering av en utredare med inriktning mot forskningsdata till Universitets-

biblioteket.  

- Rekrytering av en IT-arkivarie till Sektionen för arkiv och registratur. 

- Totalt har drygt ett tiotal personer från universitetsbiblioteket och en person från arkiv 

deltagit i Mantras webbaserade onlinekurs om forskningsdatahantering. En (I) person från 

biblioteket har deltagit i Courseras onlinekurs.38 

- Totalt 8 personer från arkiv, bibliotek och forskningsstöd har tillsammans med SND 

deltagit i BAS 2.039. Biblioteket är samordningsansvarigt. 

- Universitetsbiblioteket har avsatt sammanlagt 3 heltidstjänster för arbete med forsknings-

data. 

                                                 

 
38 University of Edinburgh. Mantra Research Data Management Training. http://datalib.edina.ac.uk/mantra/ 

(Hämtad 2016-11-06) 

Research Data Management and Sharing. https://www.coursera.org/learn/data-management The University of 

North Carolina at Chapel Hill, The University of Edinburgh (Hämtad 2016-11-11)  
39 Bibliotek- Arkiv- SND 2016. https://snd.gu.se/sv/om-oss/projekt/nationella-projekt/bibliotek-arkiv-snd-2016 

(Hämtad 2016-10-28) 

http://datalib.edina.ac.uk/mantra/
https://www.coursera.org/learn/data-management
https://snd.gu.se/sv/om-oss/projekt/nationella-projekt/bibliotek-arkiv-snd-2016
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- Deltagande på relevanta nationella och internationella konferenser, seminarier, kurser, 

webinars, informella nätverk etc. inom forskningsdata och studiebesök vid t.ex. CERN40 

och Geneve universitetet41. 

- Pilotverksamhet för tillgängliggörande av forskningsdata genom Figshare.42 Biblioteket 

ansvarar för kontakterna med leverantören. 

 Handledningsstöd för forskningsdata 

Handledningsstödet för forskningsdata består i huvudsak av två delar; dels det löpande stöd och 

den rådgivande funktion som en arbetsgrupp för forskningsdata kan tillhandahålla, dels de 

utbildningsmoment inom metodhantering och forskar-/ doktorand-utbildning som bedrivs på 

institutionerna. I dagsläget ser det mycket olika ut på institutionerna hur undervisningen i 

forskningsdatahantering ser ut – i vilken regi, omfattning och språk (engelska och svenska) den 

bedrivs. Det är heller inte känt hur det ser ut generellt på institutionerna vad gäller kännedom, 

förståelse och kunskap om hur forskningsdata kan hanteras, lagras, tillgängliggöras och bevaras 

korrekt (juridiska aspekter, lagringsmöjligheter, IT-säkerhet, nivåer av tillgängliggörande, 

metadatakvalitet, val av publiceringsplattformar etc.). I dagsläget finns det inom universitetet 

inte ett samordnat upplägg för vilka delar som bör ingå i en introduktion om forskningsdata på 

svenska och engelska. Det är viktigt att alla forskare erbjuds samma möjlighet till stöd och 

kunskap om hantering av forskningsdata oberoende av vilken institution de tillhör inom 

lärosätet.  

Det är viktigt att forskare redan i ett tidigt skede i sin karriär får lättåtkomlig tillgång till 

adekvat information, kunskap, stöd och verktyg i form av tekniska system, administration, 

mallar, checklistor, expertkunskaper etc. för att kunna arbeta effektivt och strukturerat med 

forskningsdata genom hela forskningsprocessen. Doktoranderna, som är morgondagens 

forskare, är en målgrupp som lärosätet i ett tidigt skede bör fokusera på. I forskningsdata-

hantering ingår baskunskap om juridiska och etiska aspekter för hur material används, 

dokumenteras och delas, hur mappar och filer bör namnges och struktureras, datakvalitet och 

IT-säkerhet, hur materialet ska beskrivas med korrekt standardiserad metadata såväl under 

arbetets gång som efter avslutat arbete, information om lämpliga system och licenser för att 

tillgängliggöra, lagra och dela sitt forskningsmaterial, riktlinjer för gallring och bevarande av 

forskningsdata med mera. Handledningen, baserad på forskarnas efterfrågan och behov, kan 

bestå av personlig individanpassad stöd/rådgivning, webbaserad information, självutbildning i 

form av lämpliga befintliga online webbguider43 och/eller lokalt utvecklade/anpassade 

universitetsspecifika guider. Det fortsatta arbetet med handledningsstöd behöver:  

 

                                                 

 
40 CERN. https://home.cern/ (Hämtad 2016-12-11) 
41 Geneve universitetet. http://www.unige.ch/international/en/ (Hämtad 2016-12-11) 
42 Stockholm University Repository. https://su.figshare.com/ (Hämtad 2016-12-11) 
43 Mantra Research Data Management Training. http://datalib.edina.ac.uk/mantra/ University of Edinburgh 

(Hämtad 2016-11-06) 

Research Data Management and Sharing. https://www.coursera.org/learn/data-management The University of 

North Carolina at Chapel Hill, The University of Edinburgh (Hämtad 2016-11-11)  

https://home.cern/
http://www.unige.ch/international/en/
https://su.figshare.com/
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/
https://www.coursera.org/learn/data-management
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- Undersöka om det finns behov av intern handledning, utbildningsinsatser och kompetens-

utveckling inom området av handledare, administratörer eller andra relevanta funktioner 

vid institutionerna.  

- Samordning av relevanta delar av undervisning/handledning/informationstillfällen som 

erbjuds vid institutionerna och som inkluderar de forskningsstödjande funktionerna arkiv, 

bibliotek, forskningsstöd m.fl.  

- Kompetenser och specialistkunskaper inom olika verksamhetsområden bör tillvaratas för 

att på bästa sätt nå ut med relevant information och kunskap i gemensamma och sam-

ordnade informationsinsatser, samtidigt som det är viktigt att det inte bildas stuprörs-

verksamhet med lite möjlighet till samverkan.  

- Information om behovet och möjligheterna med forskningsdatahantering i fakulteternas 

forskarutbildningsnätverk och i områdenas prefektmöten. I samarbete med relevanta 

aktörer och Centrum för universitetslärarutbildning CeUL, genom deras kurser för 

forskarhandledare, utarbeta formerna för vidareutveckling av innehåll. 

 

   

Bild: Karl Edqvist 

 Information och kommunikation om forskningsdata 

Det är betydelsefullt att i olika former kommunicera och informera om möjligheter och 

utmaningar, kraven och nyttan med att hantera, lagra, tillgängliggöra och bevara forsknings-

data. Varför ska forskarna göra detta? Vad är nyttan och vinsten för dem? Detta kan bland annat 

göras i form av forskardrivna temaföreläsningar, seminarier, workshops, tematräffar, etc., med 

stöd från eller tillsammans med en forskningsdatagrupp. 
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Den under hösten påbörjade föreläsningsserien Open Science vid SU44 är ett exempel på en 

arena och mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Till dessa föreläsningar bjuds 

forskare och andra relevanta aktörer in att berätta om utmaningar och möjligheter med att 

hantera, lagra och tillgängliggöra forskningsdata utifrån deras perspektiv. Föreläsningarna är 

öppna för alla utan föranmälan och hålls vid Scenen i universitetsbiblioteket. Om presentatören 

godkänner filmas presentationen och läggs ut på universitetsbibliotekets webbplats. Tanken 

med föreläsningarna är att det ska vara enkelt att anordna, delta och möjligt att sprida 

information och erfarenheter inom och utom lärosätet.  

8 Systemstöd  

Behoven för lärosätets systemstöd har inte utretts på en nivå som gör att detaljerade förslag 

kring hur systemstöd ska utformas kan ges i nuläget.  Det är tydligt att behoven av systemstöd 

för forskningsdata kan vara olika beroende bl.a. på vilken typ av data det är, hur stor volym det 

handlar om, vilka krav på sekretess som finns, hur samarbetsformerna ser ut, samt var i forsk-

ningsprocessen forskaren befinner sig – i början, i mitten eller i slutet. Det är troligt att framtida 

systemstöd behöver utgå från gemensamma lokala systemlösningar men även ge stöd och 

möjlighet för andra lösningar i nationell och internationell samverkan. Bedömningen just nu är 

att det inte är sannolikt att det inom kort kan erbjudas eller eftersträvas en central lösning för 

både tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. I väntan på systemval för den lång-

siktiga lagringen dvs. bevarandet av forskningsdata och annat myndighetsmaterial ska lösas i 

form av ett e-arkiv bör lärosätet arbeta vidare med lösningar för tillgängliggörande. Lärosätet 

kan redan nu ge utökat stöd i, t.ex. tvärdisciplinära publiceringsplattformar som SND45 och 

Figshare46. Därutöver är det rimligt att anta att Zenodo47 och ämnesspecifika repositorier 

används av vissa forskare. SU bör även stödja arbetet med etablerade institutionsdrivna platt-

formar som t.ex. Bolincentrets databas48 m.fl. Läs mer om systemstöd etc. i bilaga 4. 

 

FAIR data 

Viktiga aspekter att ha i åtanke i de systemval som väljs och förordas är att de uppfyller 

specifika lagrings- och tillgängliggörandekrav. Man brukar tala om fyra grundprinciper för 

hantering av forskningsdata – FAIR data49 vilket står för Findable, Accessible, Interoperable 

                                                 

 
44 Föreläsningsserie om Open Science vid SU. http://su.se/biblioteket/forskarst%C3%B6d/open-access/open-

science-f%C3%B6rel%C3%A4sningsserie (Hämtad 2016-11-11) 
45 https://snd.gu.se/sv (Hämtad 2016-12-04) 
46 Stockholm University Repository Figshare. https://su.figshare.com/ (Hämtad 2016-12-12) 
47 Zenodo. https://zenodo.org/ (Hämtad 2016-12-04) 
48 Bolin Centre Databas. http://bolin.su.se/data/ (Hämtad 2016-12-04) 
49Data FAIRport. http://www.datafairport.org/ (Hämtad 2016-11-04) 

http://su.se/biblioteket/forskarst%C3%B6d/open-access/open-science-f%C3%B6rel%C3%A4sningsserie
http://su.se/biblioteket/forskarst%C3%B6d/open-access/open-science-f%C3%B6rel%C3%A4sningsserie
https://snd.gu.se/sv
https://su.figshare.com/
https://zenodo.org/
http://bolin.su.se/data/
http://www.datafairport.org/
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och Reuseable50. Detta innebär att forskningsdata struktureras, beskrivs, lagras, tillgängliggörs, 

återfinns och kan återanvändas enligt etablerade bestämda internationella standarder och prin-

ciper, med maskinläsbar metadata, automatisk validering av kvalitet efter angivna standarder 

och i ett känt och säkert system. Forskningsdata beskrivs och lagras därmed på ett sätt som gör 

att det inte behövs specifik kompetens eller kunskap från upphovspersonen för att förstå 

innehållet och få en översikt eller särskilda program och system för att kunna öppna filerna. 

Dessa krav gäller även för långtidsarkivering och bevarande.  

 

Swedish Research Data System  

SU har anmält intresse att delta i SND:s planer på att bilda ett konsortium tillsammans med 

lärosäten och bygga en forskningsinfrastruktur - Swedish Research Data System, en nationell 

portal för lagring och tillgängliggörande av svensk forskningsdata. Under våren 2017 kommer 

SND ansöka om förnyat uppdrag och finansiering. Ansökan kommer att göras tillsammans med 

ett antal lärosäten, däribland SU, som medsökanden i ett konsortium där lärosätena är med-

finansiärer. I skrivande stund pågår planeringsarbete för detta samarbete. SND:s målsättning är 

att under 2018-2025 bli en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för lagring och 

tillgängliggörande av forskningsdata oberoende av vetenskapsområde. Lärosäten som ingår i 

konsortiet kommer sannolikt att tillhandahålla utökade kompetensnoder inom vissa vetenskaps-

områden som kompletterande stöd. Medverkan innebär även att lärosätet åtar sig att upprätta 

en lokal supportfunktion Digital Access Unit (DAU) för forskarna samt att följa Data Seal of 

Approval51 (granskning, säkerhet, långsiktighet). Långtidslagring och bevarande av forsknings-

data är lärosätenas ansvar. Utveckling av utökade lokala lösningar för datalagring under arbetets 

gång och arkivering kommer att behöva utredas ytterligare.  

 

Figshare – pilotverksamhet 

Som del i en pilotverksamhet har SU har fram till december 2017 institutionell åtkomst till 

publiceringsplattformen Figshare genom Stockholm University Repository, där forskningsdata, 

artiklar, rapporter, posters etc. kan lagras och tillgängliggöras. En utvärdering av tjänsten 

kommer att genomföras under 2017 och presenteras i en separat rapport. Vid ett ev. behov av 

en kommersiell publiceringsplattform av denna typ kommer en upphandling att krävas.  

 

Nuläge vid SU 

SU:s IT-användande är till stor del decentraliserat. Olika institutioner har olika rutiner och 

system varav en del levereras av IT-avdelningen, men långt ifrån alla.  I de fall IT-avdelningen 

är leverantör av en IT-tjänst finns en tydlig IT-strategi och en målbild som styr valet av hur 

lösningen byggs, köps och förvaltas. Utan att ha genomfört en genomgripande nulägesanalys 

                                                 

 
50 Guiding Principles for FAIR data publishing version B1.0. https://www.force11.org/fairprinciples (Hämtad 

2016-11-04)  

Wilkinson, M. et al. (2016), Comment: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and 

stewardship. SCIENTIFIC DATA | 3:160018 | DOI: 10.1038/sdata.2016.18 (Hämtad 2016-12-04) 
51 Data Seal of Approval. http://www.datasealofapproval.org/en-gb/ (Hämtad 2016-12-04) 

https://www.force11.org/fairprinciples
http://www.datasealofapproval.org/en-gb/
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vet vi generellt att det är stor variation från institution till institution, delvis beroende på vilken 

kvantitet forskningsdata som produceras och publicerings/delningskultur, hur man väljer att 

hantera, lagra och tillgängliggöra forskningsdata. Gemensamt för all forskningsdatahantering 

oberoende av disciplin är att det enligt Hart et. al finns ett antal grundläggande enkla aspekter 

att ta hänsyn till: 

 

Anticipate How Your Data Will Be Used, Know Your Use Case, Keep Raw Data Raw, 

Store Data in Open Formats, Data Should Be Structured for Analysis, Data Should Be 

Uniquely Identifiable, Link Relevant Metadata, Adopt the Proper Privacy Protocols, 

Have a Systematic Backup Scheme, The Location and Method of Data Storage Depend 

on How Much Data You Have .52  

 

Det finns i dagsläget inte någon heltäckande bild över hur lagringsbehoven ser ut på olika 

institutioner eller deras rutiner för IT-säkerhet, behov av lagringsutrymme m.m. Behovet av en 

central och/eller tredjepartlösning för lagrings- och tillhörande tjänster för systemstöd (t.ex. 

analysverktyg, ELN – Electronic Lab Notebooks m.fl.)53 behöver undersökas och utredas vidare 

och lämnas förslag på. Under forskningsprocessen behövs olika typer av systemstöd och 

tjänster för hantering, lagring, bearbetning och analys, tillgängliggörande och bevarande av 

forskningsdata beroende på var i processen forskaren befinner sig. I dagsläget vet vi inte var 

och hur forskarna lagrar sitt material, detta försvårar därmed ansvaret för att kunna redogöra 

var och hur material återfinns. SU erbjuder idag ingen specifik gemensam systemlösning 

specifikt för lagring under arbetets gång utöver fillagring på egen eller gemensam hårddisk eller 

Box54. Här finns stor anledning att förstå behoven för att etablera relevanta gemensamma 

tjänster vad det gäller systemstöd. Vi vet att lagring idag generellt sker bl.a. i: 

 

- Internationella ämnesspecifika lagringslösningar  

- Publiceringsplattformar som t.ex. Dryad, Figshare, SND, Zenodo m.fl.  

- Egenutvecklade databaser på lokala servar på institutionsnivå utanför den centrala IT-

arkitekturen  

- Privata lösningar på hårddisken på den egna datorn eller lagringsytor som Box, 

Dropbox, Google Drive, USB-minnen m.fl.  

- Andra lärosäten i och med forskningssamarbeten 

- Stordriftsmiljöer som SNIC och liknande. 

 

                                                 

 
52 Hart EM, Barmby P, LeBauer D, Michonneau F, Mount S, Mulrooney P, et al. (2016) Ten Simple Rules for 

Digital Data Storage. PLoS Comput Biol 12(10): e1005097. doi:10.1371/journal.pcbi.1005097 (Hämtad 2016-

12-11) 
53 En elektronisk loggbok för att underlätta och hålla hög klass på forskningsdokumentationen samt säkerställa 

spårbarheten. 
54 Box är en upphandlad lagrings- och synkroniseringstjänst i molnet tillgänglig för alla medarbetare vid SU. 
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Det är oklart i vilken omfattning SU:s säkerhetsföreskrifter är kända och om de efterföljs vad 

gäller backup, förhindrande av informationsförluster, hantering av känslig data och hur privata 

alternativ och egna lösningar används i tjänsten. I kommande utredningar om systemstöd bör 

SU ta utgångspunkt från att ta fram gemensamma lösningar för lärosätet, utifrån IT-strategi 

och IT-arkitektur, lagkrav och myndighetsansvar, informationssäkerhet, sekretess, juridiska 

krav, lagringsbehov osv., samt interaktion mellan befintliga CRIS-system Current Research 

Information Systems (som t.ex. Forskningsdatabasen55), projekt- och planeringsverktyg, DiVA, 

m.fl. och nya system. Det är även viktigt att lyfta frågan om drift- och förvaltningsansvar för 

de olika systemen. Där gemensamma lösningar inte är möjliga för att täcka behoven blir det 

istället viktigt att säkerställa att andra lösningar uppfyller motsvarande krav. För gemensamma 

IT-lösningar bör utgångspunkten vara tydliga användarbehov och verksamhetskrav. Vid val av 

lösning säger IT-strategin kort att SU: 

 

- Kan använda molntjänster under förutsättning att det överensstämmer med regelverket 

och där det finns tydliga fördelar efter att ha övervägt exempelvis informationssäkerhet, 

kostnad, förvaltningsbarhet och möjlighet att migrera ur molnlösningen.  

- Köper etablerade system om de finns på marknaden och uppfyller kvalitetskrav. 

- Lösningar baserade på open-source kan vara kandidater om de anses etablerade och ger 

långsiktig stabilitet. 

- Egenutvecklat endast om lösningen ger en tydlig verksamhetsnytta och det finns ett 

uttalat behov och beställning.  

 

E-arkiv 

I dagsläget finns det inte ett e-arkiv för hantering och bevarande av forsknings- och andra 

myndighetsdata vid SU. Det behövs utredas och föreslås alternativ och lösningar för hur ett 

lokalt e-arkiv alternativt en mellanarkivlösning ska se ut, samt kompletterande policys och 

riktlinjer för var och hur informationen i denna ska hanteras och utlämnas. Det är inte klart om 

SU kommer att välja en gemensam lösning eller skilda sådana för arkivering/bevarande 

respektive tillgängliggörande. Det finns idag ett antal e-arkivlösningar som kan upphandlas. 

Det är även möjligt för lärosätet att genomföra egenutveckling av e-arkivlösningar. Mer 

information om bevarande och gallring finns i bilaga 3. 

9 Avslutning 

Rapporten bör ses som en förstudie som identifierar ett antal områden som behöver undersökas 

och belysas ytterligare i detalj samtidigt som det lämnas förslag på ett antal konkreta insatser 

som snabbt kan genomföras inom ramen för befintlig verksamhet. Under de 3,5 månader som 

                                                 

 
55 Idag finns vid SU Forskningsdatabasen inom Avdelningen för Forskningsstöd, vilken huvudsakligen hanterar 

information om forskningsfinansiering av forskningsprojekt. Drift och förvaltning av detta systemstöd flyttas 

med start 2017 till IT-avdelningen och blir en tjänst i deras utbud. 
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projektet har pågått har fokus varit att identifiera områden inom vilka universitetet omgående 

kan vidareutveckla verksamhetsövergripande, effektiva och samordnade forskningsstödjande 

tjänster för forskningsdata i nära dialog med forskarna. Projektet har inte haft möjlighet att 

grundligt undersöka och i detalj redogöra för alla aspekter kring frågan om hantering, lagring, 

tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Det är viktigt att fortsätta stimulera till ett 

både strategiskt och operativt universitetsövergripande arbete med öppna data och hålla 

diskussionen levande i relevanta sammanhang. Det kommer att ta tid att implementera nya 

strukturer och ramar för hur forskningsdatahanteringen kan bedrivas på ett resurseffektivt sätt 

både för den enskilde forskaren och för lärosätet som myndighet. Att bygga upp en stöd-

verksamhet för forskningsdata är en pionjärverksamhet och en komplex uppgift. Det kräver 

insatser från flera olika verksamheter både lokalt och nationellt. Det kräver även ett nära 

samarbete och en god dialog med forskarna. 
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Bilaga 1  

Om projektet 

 

Projektorganisation 

Projektuppdraget innefattar att lämna förslag på ”en för Stockholms universitet gemensam 

strategi och struktur för hur forskningsdata ska hanteras, tillgängliggöras och lagras kort- och 

långsiktigt”.56  

 

Syfte 

Skapa: 

- Förbättrad beredskap och lokal struktur inför EU-deklarerade och troliga kommande 

nationella direktiv och riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata. 

- Förbättrade forskningsstödjande tjänster genom att identifiera forskarnas behov och 

förvaltningens resursbehov för att kunna tillhandahålla stödet. 

 

Mål 

Identifiera: 

- Vilka riktlinjer, policys, mallar o.dyl. som finns och vilka som behöver utvecklas. 

- Vilket stöd och vilka tjänster forskarna behöver från förvaltningen och hur behoven 

inom de olika disciplinerna ser ut. 

- Hur samordningen av förvaltningens forskningsstödjande tjänster kan utvecklas för att 

förbättra stödet till forskarna. 

 

Projektdeltagare 

Projektbeställare – Joakim Malmström, Förvaltningschef, Universitetsförvaltningen 

Projektägare – Wilhelm Widmark, Överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek 

Projektledare – Sabina Anderberg, Verksamhetsutvecklare, Stockholms universitetsbibliotek 

 

Projektstyrgrupp   

Cecilia Arrgård, Universitetsjurist, Avdelningen för planering och ledningsstöd 

Lars Arvestad, Prefekt, Numerisk analys och datalogi (NADA) 

Maryam Hansson Edalat, Avdelningschef, Avdelningen för forskarstöd 

Mark Klamberg, Docent, Juridiska fakulteten 

Jan Ling, Projektledare, IT-avdelningen 

Astri Muren, Dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten  

Göran Rydeberg, Sektionschef, Sektionen för arkiv och registratur, Tekniska avdelningen  

Kalman Szabo, Professor, Institutionen för Organisk kemi  

                                                 

 
56 Förvaltningsbeslut diarienummer SU FV-1.1.2-1534-16 
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Projektarbetsgrupp  
Sabina Anderberg, Verksamhetsutvecklare, Stockholms universitetsbibliotek  

Margareta Backman Ödmark. IT-arkivarie, Sektionen för arkiv och registratur, Tekniska 

avdelningen 

Jonas Holm, Jurist, Universitetsbiblioteket 

Jan Ling, Projektledare, IT-avdelningen 

Thais Machado Borges, Forskningssekreterare, Avdelningen för forskarstöd 

Joakim Philipson, Utredare forskningsdata, Universitetsbiblioteket  

Göran Rydeberg, Sektionschef, Sektionen för arkiv och registratur, Tekniska avdelningen 

Emre Özlu, Projektledare, Avdelningen för forskarstöd 

 

Projektorganisation 

         Bild: Karl Edqvist 
Tidsplan  

Formellt beslut för projektuppdraget fattades 2016-06-02. Projektgruppen har arbetat med 

projektet sedan slutet på augusti fram till december 2016. Projektets slutrapport lämnas till 

Förvaltningschefen 15 december 2016. 

 

Arbetsformer 

Projektarbetet har utgått från ett flexibelt arbetssätt där projektet har utvecklats under projekt-

tiden utifrån aktuella frågeställningsbehov och principen att inkludera, men inte belasta alla i 

projektet med alla detaljer och diskussioner utan använda specifika kompetenser för specifika 

behov.  

Projektgruppen har fungerat som en styrgrupp under projekttiden och en mindre arbetsgrupp 

(förvaltningsgruppen) har utifrån ett antal temakluster - struktur (arbetsorganisation, handled-

ningsstöd, information/kommunikation), riktlinjer och policys, systemstöd och användarbehov, 

förberett, sammanställt och skickat utkastförslag till projektstyrgruppen att ta ställning till. 
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- Projektledaren har haft veckovis avstämningar med projektägaren som i sin tur har 

haft regelbundna avstämningar med projektbeställaren. 

- Projektgruppen har arbetat dels i form av gemensamma och enskilda möten, dels via 

mejlkorrespondens. 

- Nyhetsuppdateringar har löpande skickats ut till styrgruppen och arbetsgruppen samt 

övrig relevant information via mejl. Nyhetsuppdateringarna har även tillgänglig-

gjorts på universitetsbibliotekets intranät. 

- Information om projektet har kommunicerats internt vid universitetet bl.a. i en artikel 

i universitetets tidning Universitetsnytt57, på universitetsbibliotekets webbplats58 och 

via medarbetarutskick.  

- Dokument i form av utkast, underlag, minnesanteckningar och nyhetsuppdateringar 

har sparats i en gemensam mapp i Box.59 

 

Avgränsningar 
 

Användarbehov 

Initialt fanns en tanke att inventera och kartlägga forskarnas behov av forskningsstödjande 

tjänster för forskningsdata genom en enkät. Tanken med en enkät var att få en överblick hur det 

ser ut inom olika discipliner och hur aktuell frågan om forskningsdata är bland forskarna. Av 

olika skäl bedömdes det inte som lämpligt att genomföra den här typen av enkätundersökning 

till en så omfattande målgrupp under projektperioden och utskick av enkäten genomfördes 

därför inte. Alternativet skulle vara att skicka ut enkäten till en mindre forskargrupp, men det 

bedömdes inte kunna ersätta de förväntade resultaten från ett större utskick. Istället för en enkät 

har samtal förts med enskilda forskare inom olika discipliner där de har framfört allmänna 

tankar och behov inom forskningsdata. Detta ger naturligtvis inte en heltäckande bild av läget 

vid universitetet, men ger ändå en indikation om olika behov. 

 

Parallellaktiviteter 

Under projektperioden har det pågått parallellt arbete med två relaterade aktiviteter i form av 

test av publiceringsplattform Figshare och utbildning inom SND BAS 2.060. Arbetet med dessa 

parallellaktiviteter redovisas inte i denna projektrapport. 

                                                 

 
57 Universitetsnytt, 2016, nr 4, s. 12 https://issuu.com/perlarsson/docs/suni_040_universitetsnytt_4_2016_we 

(Hämtad 2016-11-11) 
58 Initiativ inför kommande direktiv i forskningspropositionen http://su.se/biblioteket/om-

oss/press/nyheter/initiativ-inf%C3%B6r-kommande-direktiv-i-forskningspropositionen-1.286425 (Hämtad 2016-

11-11) 
59 Box är en upphandlad lagrings- och synkroniseringstjänst i molnet tillgänglig för alla medarbetare vid SU. 
60 Bibliotek- Arkiv- SND 2016 

 https://snd.gu.se/sv/om-oss/projekt/nationella-projekt/bibliotek-arkiv-snd-2016 (Hämtad 2016-10-28) 

https://issuu.com/perlarsson/docs/suni_040_universitetsnytt_4_2016_we
http://su.se/biblioteket/om-oss/press/nyheter/initiativ-inf%C3%B6r-kommande-direktiv-i-forskningspropositionen-1.286425
http://su.se/biblioteket/om-oss/press/nyheter/initiativ-inf%C3%B6r-kommande-direktiv-i-forskningspropositionen-1.286425
https://snd.gu.se/sv/om-oss/projekt/nationella-projekt/bibliotek-arkiv-snd-2016
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Bilaga 2  

Struktur 
 
Förvaltningsövergripande forskningsstödjande arbetsgrupp 
 

Arbetsgrupp 

Det bör inom universitetsförvaltningen organiseras en 1-årig pilotverksamhet med en 

förvaltningsövergripande forskningsstödjande arbetsgrupp61 som hanterar frågor och bistår 

med stöd och rådgivning för forskningsdatahantering. Gruppen bör bestå av representanter med 

expertkunskap inom sina respektive verksamhetsområden – arkiv, bibliotek, forskningsstöd, IT 

och juridisk expertis och forskarrepresentation/dialog i lämplig form. Gruppen arbetar utifrån 

en första linjen princip och vidarebefordrar vid behov frågor till relevanta spetskompetenser 

inom respektive verksamhet. 

 

Koordinator 

Gruppen bör ha en koordinator som samordnar gruppens funktion, arbete och utveckling i 

samarbete med gruppmedlemmarna och driver och lyfter strategiska och operativa frågor inom 

området till beslutsnivå. 

 

Roller  

Arbetsfunktionerna i teamet förutsätter specifika roller som representerar olika expertområden 

inom förvaltningen. I uppstartsläget kan gruppen bemannas med personer som inom ramen för 

sina ordinarie tjänster arbetar del av tid inom teamet. På sikt behöver organisationen ta ställning 

till hur bemanningen ska se ut, om det finns behov av en eller flera tjänster, resursfördelning, 

finansiering etc. 

 

Användardialog  

Arbetsgruppen bör ha ett nära samarbete och tät dialog med forskarrepresentanter och andra 

relevanta funktioner inom lärosätet för att inhämta användarnas synpunkter på och behov av 

stöd för forskningsdatatjänster.  

 

Kompetensutveckling och nätverk 

Arbetsgruppen bör ha ansvar för omvärldsbevakning, löpande relevant kompetensutveckling 

inom området och att delta och samarbeta i nationella och internationella nätverk, konferenser, 

workshops och liknande, samt sprida information i relevanta informationskanaler vid univer-

sitetet. 

 

 

                                                 

 
61 Data Office, Data Curation Unit, Data Curation Office, Data Access Unit, Research Data Management Team 

är vanliga engelska begrepp på denna funktion. 
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Webbplats 

All information om forskningsdatastödjande tjänster som handledningsstöd, guider, riktlinjer, 

policys, systemstöd och gemensam kontaktmejl etc. till gruppen och specialistkompetenserna 

bör samlas via en gemensam strategiskt placerad ingång på universitetets webbplats. Vid 

behov görs hänvisningar till fördjupningsinformation till respektive verksamhets webbsidor. 

 

Administration 

En gemensam administrativ struktur för gruppen bör implementeras för att deltagarna ska ha 

möjlighet till åtkomst till gemensamt intranät, dokumentdelning, ärendehantering och dylikt. 

Strukturen bör utgå från effektiva, transparenta, och så personoberoende arbetsflöden och 

rutiner som möjligt. 
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Bilaga 3  

Strategi – juridiska aspekter 
 

Bevarande av allmänna handlingar 

 

Svenska universitetet och högskolor utgör förvaltningsmyndigheter och ska därmed tillämpa 

den s.k. offentlighetsprincipen som framgår av Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel.62 Offent-

lighetsprincipen stadgar att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar 

hos en myndighet. En handling är en allmän handling om den förvaras hos myndigheten och 

antingen är upprättad inom myndigheten eller inkommen till myndigheten. Forskningshand-

lingar och -data betraktas som allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan vara offentliga 

eller hemliga. Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga och ska på begäran lämnas ut 

efter att handläggaren gjort en sekretessbedömning. Rätten att ta del av en allmän handling får 

begränsas endast om hänsyn behöver tas till sekretessregel i Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Arbetshandlingar är inte allmänna handlingar förrän de fastställts och därmed anses 

vara upp rättade. Utöver nämnda förordningar finns det andra lagar som innebär inskränkningar 

av öppen tillgång. Se avsnitt 4.1. 

Myndighetens allmänna handlingar ska bevaras och hållas ordnade så att de tillgodoser 

myndighetens behov, allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, behovet av informa-

tion för rättskipning och förvaltning samt forskningens behov. Arkivlagen (1990:782)63 och 

arkivförordningen (1991:44664) anger ramarna för hur bevarande och gallring av allmänna 

handlingar ska ske. Särskilda bestämmelser för bevarande och gallring av myndigheters 

allmänna handlingar anges i Riksarkivets föreskrifter, RA-FS och RA-MS.65 I Riksarkivets 

föreskrifter och tillämpningsbestämmelserna vid SU framgår vilka allmänna handlingar/ forsk-

ningshandlingar som ska bevaras eller där gallring medges.66 Det behövs en policy för hur ett 

utlämnande av forskningshandlingar ska gå till, t.ex. vad som gäller angående beslutsordning, 

media för utlämnande av stora informationsmängder etc. och en policy för hur elektroniska 

handlingar ska hanteras med avseende bl.a. på:  

 

                                                 

 
62 Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105 (Hämtat 2016-12-12) 
63 Arkivlag (1990:782). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782 (Hämtad 2016-12-12) 
64 Arkivförordning (1991:446). http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arkivforordning-1991446_sfs-1991-446 (Hämtad 2016-12-12 
65 Riksarkivets författningssamling resp. myndighetsspecifika författningssamlingar. 
66 Regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet vid Stockholms universitet. 

Tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga 

myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1) SU FV 2.6.2-3131-14 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.271944.1456232428!/menu/standard/file/Regler%20om%20bevarande%20och%

20gallring%20av%20handlingar%20inom%20forskningsverksamhet%20141106.pdf (Hämtad 2016-12-12) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivforordning-1991446_sfs-1991-446
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivforordning-1991446_sfs-1991-446
http://www.su.se/polopoly_fs/1.271944.1456232428!/menu/standard/file/Regler%20om%20bevarande%20och%20gallring%20av%20handlingar%20inom%20forskningsverksamhet%20141106.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.271944.1456232428!/menu/standard/file/Regler%20om%20bevarande%20och%20gallring%20av%20handlingar%20inom%20forskningsverksamhet%20141106.pdf


 

  34 (40) 

 

 

  

 PROJEKTRAPPORT 
 

 2016-12-15  

 

 

- Lagringsytor och bevarandeytor beroende på sekretessbedömning av informationen. 

- Val av lämpliga format för verksamhetens system i drift.  

- Val av format för bevarande enligt RA-FS 2009:2 (Riksarkivets föreskrifter och allmänna 

råd om tekniska krav för elektroniska handlingar)67 och i samråd med central arkiv-

funktion.68 

- Dokumentation om verksamhetens system.  

- Information om lagrad data, kodning av teckenmängder m.m. 

- Roller och ansvar samt tidsplan för överföring av data för bevarande. 

 

Ansvarsfördelning 

Det är den enskilde tjänsteutövaren (i detta fall vanligtvis forskaren) som ansvarar för att 

handlingar som upprättas och hanteras vid myndigheten ordnas enligt gällande föreskrifter. 

Under arbetet i ett forskningsprojekt är medlemmarna generellt ansvariga för användbarhet 

samt bevarande och gallring av forskningsdata som produceras. Arkivering av materialet 

genomförs vanligtvis när projektet avslutas. Forskaren kan idag välja bland flera olika 

systemlösningar off-site via en tredjepartlösning för att kortsiktigt lagra och tillgängliggöra sitt 

forskningsdata, men detta är inget långsiktigt bevarande och uppfyller inte de krav som ställs 

på myndigheten. Det är nödvändigt att alla som är involverade i forskningsprocessen har 

tillräckliga kunskaper om och tillämpar det regelverk som finns vid universitetet vad gäller 

hantering av forskningsdata. Fysiskt bevarande kräver noggrann genomgång av data, dess 

kvalitet, systemintegritet, validering av information, systemuppgraderingar och beredskap vid 

informationsförlust. 

 

Bevarande och gallringsansvar 

Enligt bestämmelserna i Regler om bevarande och gallring av handlingar inom forsknings-

verksamhet vid Stockholms universitet69 ska följande forskningshandlingar bevaras: 

 

 

                                                 

 
67 RA-FS 2009:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar. 

http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_2009-02.pdf (Hämtat 2016-12-12) 
68 RA-FS 1999:1 Regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet vid Stockholms 

universitet. https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS%201999-01.pdf (Hämtad 2016-12-12); Riktlinjer för 

bevarande av elektroniska handlingar vid Stockholms universitet SU FV-2.6.2-3460-14 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.272197.1456326620!/menu/standard/file/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20Bevaran

de_elektroniska_handlingar_141218.pdf (Hämtad 2016-12-12) 
69 Regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet vid Stockholms universitet. 

Tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga 

myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1) SU FV 2.6.2-3131-14 (Hämtad 2016-12-12) 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.271944.1456232428!/menu/standard/file/Regler%20om%20bevarande%20och%

20gallring%20av%20handlingar%20inom%20forskningsverksamhet%20141106.pdfhttp://www.su.se/polopoly_

fs/1.271944.1456232428!/menu/standard/file/Regler%20om%20bevarande%20och%20gallring%20av%20handl

ingar%20inom%20forskningsverksamhet%20141106.pdf (Hämtad 2016-12-12) 

https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS%201999-01.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.272197.1456326620!/menu/standard/file/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20Bevarande_elektroniska_handlingar_141218.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.272197.1456326620!/menu/standard/file/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20Bevarande_elektroniska_handlingar_141218.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.271944.1456232428!/menu/standard/file/Regler%20om%20bevarande%20och%20gallring%20av%20handlingar%20inom%20forskningsverksamhet%20141106.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.271944.1456232428!/menu/standard/file/Regler%20om%20bevarande%20och%20gallring%20av%20handlingar%20inom%20forskningsverksamhet%20141106.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.271944.1456232428!/menu/standard/file/Regler%20om%20bevarande%20och%20gallring%20av%20handlingar%20inom%20forskningsverksamhet%20141106.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.271944.1456232428!/menu/standard/file/Regler%20om%20bevarande%20och%20gallring%20av%20handlingar%20inom%20forskningsverksamhet%20141106.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.271944.1456232428!/menu/standard/file/Regler%20om%20bevarande%20och%20gallring%20av%20handlingar%20inom%20forskningsverksamhet%20141106.pdf
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1. Policydokument. 

2. Avtal.  

3. Ansökningshandlingar, besluts-, tilldelnings- samt tillståndsdokument. Även vid 

avslag ska handlingar dokumenteras och bevaras. 

4. Etikprövningshandlingar. Projekthandlingar (inkl. slutlig avrapportering). 

5. Primärmaterial/register/databaser av bestående värde70 t ex sådant som har 

inomvetenskapligt, vetenskaps-, historiskt eller personhistoriskt material samt 

sådant som är av allmänintresse. Övrigt primärmaterial/forskningsdata ska på 

samma sätt som bearbetat material/forskningsdata sparas i minst 10 år. 

6. Kongress- och möteshandlingar - SU:s egna kongresshandlingar/SU:s handlingar 

som bidrag till externa kongresser. 

 

Gallring  

Huvudprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras. I 10§ arkivlagen (1990:782)71 anges 

dock att allmänna handlingar får gallras. Gallring innebär förstöring av allmän handling eller 

uppgift i allmän handling och är därmed en inskränkning i den del av offentlighetsprincipen 

(rätten att ta del av allmänna handlingar) som regleras i TF. Vid gallring ska beaktas att det 

arkivmaterial som återstår tillgodoser allmänhetens rätt till insyn i SU:s verksamhet, behovet 

av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Gallring av 

allmänna handlingar medges enbart om det finns stöd för det i gällande regelverk. 

Forskningsdata i egenskap av allmänna handlingar måste därför initialt sparas i minst 10 år efter 

det att forskningsprojektet (motsv.) har avslutats. Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2009:1 och 

RA-FS 2009:272 anger hur bevarande av data ska ske. Data får inte på något sätt förvanskas och 

måste bl. a vara återsökningsbart och möjligt att åtkomma under hela den tid som det ska 

bevaras. Allt material som kan förtydliga och öka förståelsen av forskningsprojektet för bl. a 

framtida forskare ska därför bevaras. Handlingar som hör till kategorierna 1-4 är sådana som 

vanligen registreras i myndighetens diarium och bevaras i anslutning till detta. Med forsknings-

data avses generellt den information som hänför sig till kategori 5. För forskningsdata i 

elektronisk form finns flera hanteringslösningar för den kortsiktiga lagringen, men i det fall det 

rör sig om långtidslagring eller bevarande ska detta ske inom ramen för myndighetens e-arkiv-

lösning alternativt att handlingarna överförs till arkivmyndighet. Varhelst i sin cykel forsk-

ningsdata befinner sig, ska informationen vara möjlig att återfinna, kontrollera och använda. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att hanteringen av forskningsdata beroende av om det 

gäller tillgängliggörande å ena sidan och bevarande och gallring å den andra sidan ställer delvis 

                                                 

 
70 Bevarande och gallring av detta material bör alltid stämmas av med myndighetens centrala arkivfunktion. 
71 Arkivlag (1990:782). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782 (Hämtad 2016-12-12) 
72 RA-FS 2009:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar. 

https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS%202009-01.pdf (Hämtat 2016-12-12); RA-FS 2009:2 Riksarkivets 

föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar. http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_2009-

02.pdf (Hämtat 2016-12-12) 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
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olika krav. Tillgängliggörande kan ske på många sätt och data i den processen kan hanteras av 

olika aktörer antingen lokalt eller via tredjepartlösningar. Slutligt bevarande och gallring av 

information kan till exempel ske enligt följande:  

 

 

Datats ålder (år) Alternativa lagringsytor Placering av lagringsyta 

< 10 Projektyta, databas 
molntjänst som uppfyller 
krav i regelverk. 

Myndighetsinternt, externt. 

> 10 (ej 
bevarande) 

Databas molntjänst som 
uppfyller krav i regelverk. 

Myndighetsinternt, externt. 

Bevarande  Databas Myndighetsinternt e-arkiv, arkivmyndighet 

 
E-arkiv 

Vid lärosätet produceras och förvaras stora mängder data såväl i digital som analog form. Dessa 

ska omhändertas i för ändamålet lämpliga förvaringsutrymmen – angivna i bl. a RA-FS 2013:4 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv. Huvuddelen av forskningsdata förvaras 

idag på digitala medier och det finns ett antal standarder som anger hur dessa data ska 

omhändertas. Den centrala standard som generellt tillämpas bl. a vid svenska myndigheter 

benämns: OAIS Modellen (Open Archival Information System) och är ett ramverk för 

elektroniska arkiv (e-arkiv) som hanterar digital information. Digitalt bevarande och gallring 

av forskningsdata vid myndighet utgör en del av en större mängd allmänna handlingar som ska 

bevaras och gallras. Allmänna handlingar som ska bevaras överförs efter en tid till en e-

arkivlösning som i sin tur utgör ett mellanarkiv inför den slutliga förvaringen i en mer eller 

mindre avlägsen framtid vid en arkivmyndighet – Riksarkivet.73Riksarkivet arbetar med att 

utarbeta förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er för e-arkiv och e-diarium. I juni 

fastställdes en ny version av vägledningen Att utveckla, förvalta och införa FGS:er.74 Dessa 

beskriver krav på märkning och paketering av information för överföring mellan verksam-

hetssystem och mellan verksamhetssystem till ett e-arkiv. De kan även användas som underlag 

för utveckling av e-tjänster. Det behövs ett inriktningsbeslut för hur ett lokalt e-arkiv alternativt 

en mellanarkivlösning ska se ut, var och hur informationen i denna ska hanteras. Det är inte 

klart om SU kommer att välja en gemensam lösning eller skilda sådana för arkivering/ 

bevarande respektive tillgängliggörande av olika slag av allmänna handlingar. Det finns idag 

ett antal e-arkivlösningar som kan upphandlas. Det är även möjligt för lärosätet att genomföra 

egenutveckling av e-arkivlösningar.   

  

                                                 

 
73 Leverera statliga arkiv. https://riksarkivet.se/leverera-arkiv (Hämtad 2016-11-06) 
74 Förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS för e-arkiv. https://riksarkivet.se/fgs-earkiv (Hämtad 2016-11-

06) 

 

https://riksarkivet.se/leverera-arkiv
https://riksarkivet.se/fgs-earkiv
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Bilaga 4  

Systemstöd 
 

Nationella lagrings- och tillgängliggörandelösningar  
 

Gemensamma större nationella ämnesövergripande lagrings- och tillgängliggörandealternativ 

som erbjuds i nuläget: 

 

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) portal75 – är en gemensam söktjänst och ett 

öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 40 

svenska lärosäten och forskningsinstitutioner. Medlemmarna äger, driver och utvecklar 

DIVA tillsammans. Uppsala universitetsbibliotek ansvarar för systemutveckling och 

förvaltning. DIVA innehåller artiklar, avhandlingar, böcker, rapporter, studentuppsat-

ser, konstnärliga objekt m.m. och det är även möjligt att lagra dataset. Det pågår löpande 

arbete med att vidareutveckla tjänsten för lagring och tillgängliggörande av forsknings-

data. 
  
Svensk Nationell Datatjänst (SND)76 – är en infrastruktur för svensk forskning inom 

tidigare främst humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. SND:s verksamhet 

finansieras huvudsakligen från Vetenskapsrådet. Verksamheten är placerad vid 

Göteborgs universitet. Under våren 2017 kommer SND ansöka om förnyat uppdrag och 

finansiering. Ansökan kommer att göras tillsammans med ett antal lärosäten som 

medsökanden i ett konsortium där lärosätena är medfinansiärer. Målsättningen är att 

under 2018–2025, oberoende av vetenskapsområde, bli en gemensam nationell forsk-

ningsinfrastruktur Swedish Research Data System för lagring och tillgängliggörande av 

forskningsdata. Bevarande av forskningsdata åligger lärosätena att ansvara för. Läro-

säten som ingår i konsortiet kommer sannolikt att tillhandahålla utökade kompetens-

noder inom vissa vetenskapsområden som kompletterande stöd. Medverkan innebär 

även att lärosätet åtar sig att upprätta en lokal supportfunktion Digital Access Unit 

(DAU) för forskarna samt att följa Data Seal of Approval77 (granskning, säkerhet, 

långsiktighet).  

 

Exempel på andra lärosätens egenutveckling av lagrings-  

och tillgängliggörandelösningar 

Flertalet lärosäten har vad vi vet ännu inte kompletta lösningar vad gäller systemstöd för 

lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata, även om några har påbörjat arbete 

med att förbereda sig för att implementera en forskningsdatastödjande verksamhet och 

                                                 

 
75 DIVA. http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5321 (Hämtad 2016-12-04) 
76 SND. https://snd.gu.se/sv (Hämtad 2016-11-04) 
77 Data Seal of Approval. http://www.datasealofapproval.org/en-gb/ 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5321
https://snd.gu.se/sv
http://www.datasealofapproval.org/en-gb/
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samarbete med SND som lagrings- och tillgängliggörande yta. Sveriges Lantbruksuniversitet 

(SLU) är sannolikt ett av de svenska lärosäten som har kommit längst i förberedandet med att 

utveckla både en organisation i form av en Data Curation Unit (DCU) och ett egenutvecklat 

systemstöd för lagring, tillgängliggörande och bevarande (e-arkiv) av forskningsdata med 

TILDA78. Systemet beräknas komma i drift under slutet av 2016. Flera av de mindre lärosätena 

kommer sannolikt att använda DiVA eller SND som publiceringsplattform snarare än egen-

utveckling. I Norge har t.ex. Universitetet i Tromsö (UiT)79 byggt upp en tjänst för forsknings-

datahantering och lösning med Dataverse som systemval för tillgängliggörande och arkivering.  

 

Internationella lagrings- och tillgängliggörandelösningar  

Det finns flera internationella ämnesrepositorier och publiceringsplattformar för lagring och 

tillgängliggörande av forskningsdata och annat forskningsmaterial. Detta är ett översiktligt 

urval av några av de större ämnesövergripande repositorierna:80 

 

CKAN81 – erbjuder uppladdning, redigering och publicering av forskningsdata via 

webbformulär, genom import av existerande data från kalkylblad eller via JSON API. 

Import till CKAN kan också ske via harvesting från andra typer av repositorier t.ex. så 

kallade Catalog Service for the Web (CSW), en standard för publicering av geospatiala 

data i XML på Internet (via HTTP), andra webb-kataloger. Används bl.a. för publicering 

av offentliga myndighetsdata i USA (data.gov) och Storbritannien (data.gov.uk). I 

Sverige är CKAN en del av SLU:s system TILDA (se ovan). CKAN är Open Source 

och kan laddas ned gratis. Ytterligare fördelar med CKAN är att man kan ha en lokal 

nod för lagring av data (så att man inte är beroende av molntjänster, vilket kan vara 

viktigt från lagperspektiv och säkerhetssynpunkt), och att det finns inbyggd 

versionshantering. Svagheten i CKAN kan vara att man inte använder någon generell 

standard för metadata (såsom DC, DataCite, DDI) och export av (meta)data från 

systemet. Å andra sidan är det flexibelt på det sättet att man själv kan lägga till 

vokabulärer för områdes-specifik metadata.      

DSpace82 – är liksom CKAN gratis nedladdningsbar open source, erbjuder lokal lagring 

och stor flexibilitet efter lokala behov. Har Dublin Core som default metadata standard, 

men alla metadata element (fält) kan anpassas till önskad annan standard, t.ex. DDI, 

DataCite, METS, MODS, MARC. Validering kan ske i enlighet med schema för vald 

                                                 

 
78 Tilda - Tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata vid Sveriges Lantbruksuniversitet 

https://internt.slu.se/tilda (Hämtad 2016-11-06) 
79 UiT Open Research Data https://opendata.uit.no/dataverse/root (Hämtad 2016-12-04) 
80 Jämförelse och utvärdering av några av dessa publiceringsplattformar – CKAN, DSpace, Figshare och Zenodo 

Amorim et al. (2015). A Comparative Study of Platforms for Research Data Management: Interoperability, 

Metadata Capabilities and Integration Potential. DOI: 10.1007/978-3-319-16486-1_10 
81 CKAN http://ckan.org/(Hämtad 2016-11-04) 
82 DSpace http://www.dspace.org/introducing (Hämtad 2016-11-04) 

https://internt.slu.se/tilda
https://opendata.uit.no/dataverse/root
http://ckan.org/
http://www.dspace.org/introducing
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metadatastandard. Kan hantera embargoperiod och erbjuder reservering av DOI i förväg 

(innan publicering). Tycks till skillnad från CKAN däremot sakna inbyggd 

versionshantering; detta skulle dock ev. kunna lösas genom anpassning av metadata 

(element för att uttrycka version finns i flera metadata standarder). Används (enligt 

DSpace) i Sverige bl.a. av högskolorna i Borås, Halmstad och Malmö, Göteborgs 

universitet och Karolinska Institutet – sannolikt inte som enda publiceringsplattform.   

Dataverse83 – också en open source webb-applikation ”to share, preserve, cite, explore, 

and analyze research data”, utvecklad vid Harvards Institute for Quantitative Social 

Science (IQSS). Har stöd för generella metadatastandarder som DataCite, DDI, Dublin 

Core och mer ämnesspecifika standarder för t.ex. astronomi och biomedicin. Som 

institution kan man välja att antingen använda Harvards Dataverse Repository, eller 

installera applikationen lokalt och ha sitt eget Dataverse repositorium. I det senare fallet 

skulle man, såsom redan förekommer, kunna använda Dataverse även som e-

arkivlösning, för långtidsbevarande.   

Figshare84 – SU har för närvarande institutionell åtkomst, med ett avtal till december 

2017.  Figshare är inte open source och erbjuder inte lokal lagring, endast på annan 

server (i molnet). Det finns därmed små eller inga möjligheter till lokal anpassning, t.ex. 

av metadata standard. Däremot erbjuder man enligt egen utsago export av metadata via 

OAI-PMH till Dublin Core (oai_dc), Datacite (oai_datacite) och RDF (rdf). 

Stickprovskontroller har dock visat att denna metadataexport inte fungerar optimalt 

ännu, och genererar valideringsfel. Figshare har dock ingen intern validering eller 

versionskontroll. Däremot erbjuder man ett flertal APIer både för uppladdning och 

(meta)datauttag. Liksom DSpace och Zenodo tillhandahåller man också förreservering 

av DOI. 

Mendeley – molntjänst från Elsevier. Enkelt uppladdningsformulär, men mycket magra 

metadata, få eller inga exportmöjligheter och uppblåsta/missvisande användar-

statistiksiffror. Förefaller dock ha versionshantering. 

Zenodo85 – har sitt upphov hos CERN och använder enligt egen utsago samma säkra 

infrastruktur för molnlagringen som CERN. Inloggning kan ske direkt eller via ORCID 

och/eller GitHub. Erbjuder liksom Figshare en mångfald APIer för uppladdning och 

(meta)datauttag och även via OAI-PMH. Har inbyggd validering, men ingen 

versionshantering (annat än möjligen via GitHub, som det finns en koppling till.) 

Tilldelning av DOI på samma sätt som DSpace och Figshare. Möjligen unikt för Zenodo 

är att man erbjuder automatisk rapportering till EU:s Open Aire-projekt86 för 

forskningsfinansiering. Erbjuder export av metadata till ett flertal format, bl.a. DataCite, 

DublinCore, JSON, MARCXML, och även om stickprov av exporterade metadatafiler 

                                                 

 
83 Dataverse. http://dataverse.org/ (Hämtad 2016-11-04) 
84 Figshare. https://figshare.com/ (Hämtad 2016-11-04) 
85 Zenodo. https://zenodo.org/ (Hämtad 2016-11-04) 
86 Open Aire. https://www.openaire.eu/ (Hämtad 2016-12-04) 

http://dataverse.org/
https://figshare.com/
https://zenodo.org/
https://www.openaire.eu/
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validerar, så innehåller de ibland missvisande metadata. En artikel publicerad i en 

tidskrift utgiven av Pensoft får vid export till DataCite ”Zenodo” som ”publisher”, 

medan den i MARCXML får ett tomt delfält (element) motsvarande utgivare (260 #b). 

 

Verktygen erbjuder i stort sett samma typer av tjänst för att lagra och tillgängliggöra 

forskningsdata och andra typer av material, men med viktiga skillnader när det gäller t.ex. 

metadatahantering och möjligheten att ha lokal lagring (repositorier, noder). För vissa typer av 

forskningsdata, som innehåller sensitiva personuppgifter, kan det vara viktigt att undvika 

tjänster som bara erbjuder lagring i molnet – speciellt om det sker utanför EU.  

Internationellt pågår ett intensivt arbete med The European Open Science Cloud87 för att skapa 

en europeisk infrastruktur för att hantera och lagra forsknings- och myndighetsdata. 

 

Globalt register över öppna respositorier 

Re3data.org är ett globalt register över forskningsdata som omfattar forskningsdatabaser från 

olika akademiska discipliner. Den synliggör öppna repositorier för lagring och tillgänglig-

görande av forskningsdata till forskare, finansiärer, förlag och vetenskapliga institutioner. 

Re3data.org främjar en kultur av att dela, ge ökad tillgång och bättre synlighet av forsknings-

data. Registret gick live under hösten 2012 och finansieras av tyska Research Foundation 

(DFG)88. Via re3data.org går det att hitta en sammanställning av öppna repositorier runt om i 

världen. En sökning på svenska repositorier visar en sammanställning89 på 19 stycken där del 

av svensk forskningsdata återfinns i internationella publiceringsplattformar.  

 
 

                                                 

 
87The European Cloud Initiative. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/%20european-cloud-initiative 

(Hämtad 2016-11-06) 
88 DFG. http://www.dfg.de/en/index.jsp(Hämtad 2016-12-06) 
89 Re3data.org. http://service.re3data.org/search?query=&countries[]=SWE(Hämtad 2016-12-06) 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/%20european-cloud-initiative
http://www.dfg.de/en/index.jsp
http://service.re3data.org/search?query=&countries%5b%5d=SWE
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