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Sammanfattning 

 

Ända sedan Internets grundande har olika rörelser bildats som förespråkat att 

forskning ska göras fritt tillgängligt för att komma runt de juridiska, ekonomiska och 

tekniska problem som kan uppstå vid offentliggörande av forskningsresultat. Därför 

har EU instiftat ett ramprogram för forskning och innovation där 80 miljarder Euro 

ska fördelas ut över sju år (2014-2020) med ändamålet att stärka forskning och 

innovation samt säkerhetsställa dess allmännytta. EU har beslutat att 

forskningsresultat ska göras öppet tillgängligt även om undantag kan få förekomma. 

Även i Sverige har open access ökat i betydelse och fått allt mer stöd från såväl 

finansiärer som universitet och regeringen. Regeringen har konstaterat att 

forskningsresultat i form av forskningsdata och vetenskapliga publikationer 

finansierade med offentliga medel ska göras öppet tillgängligt i största möjliga mån. 

Frågan är dock om aktörerna och lärosätena är redo för att implementera denna 

förändring. Tidigare studier har visat att insamlandet och bevarandet av 

forskningsdata ofta är omgivet av otydliga regler och brist på övergripande struktur. 

Till exempel bereds inte arkiveringsfrågan tillräckligt mycket utrymme i samband 

med forskningsprojekt och mycket okunskap verkar råda där forskare tenderar att 

spara sitt material på plattformar som inte är arkivbeständiga. Detta riskerar göra att 

viktig information går förlorad för framtida forskning. Syftet är därför att undersöka 

tillvaratagandet och tillgängliggörandet av lärosätenas forskningsmaterial.  

 

 Studien har använt sig av semistrukturerade intervjuer över telefon. Sammantaget 

har 15 intervjuer utförs med olika svenska lärosäten samt med aktörer som haft olika 

uppdrag med att utreda implementeringen av öppet tillgängliggörande av 

forskningsdata och vetenskapliga publikationer.  

 

Sammanfattningsvis är resultatet att bristen på samordning, resurser, enhetliga 

begrepp, infrastruktur och riktlinjer om vad som ska bevaras för evigt, vad som kan 

gallras, vad som kan tillgängliggöras och hur det ska gå till kopplas till ett större 

informationsförvaltningsproblem där att man ännu inte i tillräcklig grad kommit 

igång med arbetet med arkivering av forskningshandlingar i pappersformat och 

arkiven ligger efter med den digitala hanteringen i brist på e-arkiv och infrastruktur 

samt övergripande direktiv om metadatastandarder och digital långtidsarkivering. 

Slutsatsen är att arkiven som har en avgörande roll med att uppfylla nuvarande och 

kommande krav på öppna forskningsdata inte arbetar tillräckligt aktivt, inte ens med 

forskningsarkiveringsbiten. Mer resurser behövs för att komma igång med 

forskningsarkivering och för kompetensutveckling. Samtidigt måste även arkivarierna 

själva ta ett större ansvar för att hålla sig uppdaterade om vad som händer nationellt 

och internationellt.  

  

Nyckelord: Open Access, Öppen forskningsdata, Arkivering, Forskningsarkivering, 

Informationsförvaltningsproblem, Interoperabilitet, Metadata.  
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Abstract 

Ever since the foundation of the Internet, various movements have advocated that 

research should be open and accessible in order to work around the legal, financial 

and technical problems that can arise when research is published. The EU has 

established a framework programme for research and innovation whereby 80 billion 

Euros will be spread over seven years (2014–2020) in order to strengthen research, 

innovation and to confirm its public good. The EU has decided that research results 

should be open access, even though exceptions can be accepted. The significance of 

open access has amplified in Sweden were it has gained increasing support from 

research funders, universities and the government. The government has decided that 

all research results in the form of research data and scientific publications financed 

with public funds should be openly accessible as far as possible. The question is 

whether the responsible actors and if the universities are ready to implement the 

change. Earlier research has brought to light that the collection and preservation of 

research data is often surrounded by ambiguous rules and lacks a comprehensive 

structure. For example, archiving is not given enough consideration in connection to 

research projects and researchers often tend to save their material on platforms that 

are not persistent over time.  This endangers important information which may be lost 

forever. The purpose of this study is therefore to investigate the utilization and 

accessibility of universities’ research material.  

 

The study has used semi-structured telephone interviews. 15 interviews have been 

carried out with selected Swedish universities and actors with various missions to 

investigate the implementation of open access of research data and scientific 

publications.   

 

The results have uncovered a lack of co-ordination, resources, homogenous notions 

and nomenclature, infrastructure, guidelines about what should be kept for eternity, 

what could be discarded, what can be made accessible and how. The results can be 

linked to a greater information management problem where the archiving of research 

material in paper format is way behind schedule. The university archives are also 

lagging behind in the management of digital records as a result of absence of 

electronic archiving and infrastructure and a lack of overall directives on metadata 

standards and digital long-term archiving. The conclusion is that the archives have a 

crucial role to facilitate the demand for open research data, but they are not working 

actively enough with the question - not even with archiving research material. More 

resources are needed, both for working with research archiving and for education and 

training of the archivists. However, archivists also have a responsibility to keep up to 

date with trends both nationally and internationally.    

 

Keywords: Open Access, Open research data, Archiving, Archiving research material, 

Information management problem, Interoperability, Metadata.  
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1. Inledning 
 

Flertalet studier betonar att vi idag befinner oss i vad som skulle kunna kallas en 

tredje industriell revolution.1 Den snabba digitaliseringsprocessen medför såväl 

möjligheter som utmaningar för arkivarierna där det är svårt att förutspå framtiden 

vilket gör det komplicerat att avgöra hur information ska bevaras på ett hållbart sätt.2 

När ska information digitaliseras och när ska den sparas i pappersform? Å ena sidan 

poängteras det att information risker att gå förlorad om vi inte digitaliserar, å andra 

sidan betonas det att digitala handlingar idag går förlorade på grund av misskötsel, 

försummelse och brist på uppmärksamhet. Vi befinner oss i ett paradigmskifte där 

kanske inte all information kan eller bör sparas för framtiden och vi måste även inse 

att arkivarierns roll kan komma att ändras och nya arbetskategorier uppstå.3  

En del betonar att yrkesgrupper som arbetar med dessa frågor ibland haft svårt med 

övergången från analogt till digitalt. Pappershandlingar är inte längre den gängse 

metoden vilket kräver nya modeller för arbetet med informationsflöden.4  

 

För att ge insyn hos myndigheter och forskningssamfund måste information bevaras. 

Där spelar arkivarien en stor roll för att försäkra transparens och att inte information 

förstörs eller döljs som man anser kan vara av nackdel för en myndighet eller forskare. 

Neutralitet måste råda för att allmänheten ska kunna granska myndigheters arbete. 

Till detta kan det organisatoriska minnet nämnas som innebär att en organisations 

regler, beslut, riktlinjer och rutiner måste dokumenteras för att organisationen ska 

fungera över sikt.5   

 

Då det förekommit såväl ekonomiska, juridiska som tekniska problem när 

forskningsresultat ska göras offentliga har olika rörelser bildats ända sedan Internets 

etablerande. Dessa rörelser förespråkar att forskning ska göras fritt tillgängligt för 

alla.6 EU har instiftat ett ramprogram för forskning och innovation där EU bidragit 

med 80 miljarder Euro fördelat över sju år (2014-2020) för att stärka vetenskaplig 

forskning och innovation och säkerhetsställa dess allmännytta. För att öka tilltron till 

densamma har man beslutat att forskningsresultaten ska göras öppet tillgängliga 

(Open Access)7, även om undantag kan få göras i enskilda fall.8 Det är inte heller ett 

krav utan ett önskemål att vetenskapliga böcker publiceras OA.9 OA har ökat i 

 

1 Strömbäck, Jesper, (2015), s. 341.   
2 Convery, Nicole, (2011), s. 191, Cox, J., Richard, (2011), s. 218, Wiberg, Mikael, (2015) s. 407, Senior, Barbara & 

Swailes, Stephen (2010), s. 10.   
3 Cox, J., Richard, (2011), s. 218f, 223, 225f, 230.   
4 Upward, (2013), s. 38, 40, 45f.  
5 Forsell, Anders, Ivarsson Westerberg, Anders, (2014), s. 180.   
6 Meyer Lundén, K. (2008), s. 5. 
7 Genomgående i studien kommer Open Access förkortas OA. För definition se s. 7. 
8 European Commission, ”What is Horizon 2020?”, Vinnova, “Horisont 2020”.  
9 Vetenskapsrådet, (2015), s. 13. 
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betydelse med åren både internationellt och i Sverige och har fått allt mer stöd inte 

bara från EU:s sida utan även från finansiärer, universiteten och regeringen.   

Vetenskapsrådet fick i uppdrag 2014 att utarbeta nationella riktlinjer för OA.10 De 

rekommenderade redan 2006 att data skulle göras öppet tillgängligt för andra 

forskare.11 Viktigt att ha i åtanke är att Vetenskapsrådets riktlinjer gäller data som 

tagits fram i forskningssyfte med offentlig finansiering. Forskning inom näringsliv och 

den offentliga sektorn inkluderas inte även om också denna kan vara av stort värde 

att göra tillgänglig. I den senare kategorin ingår till exempel patientdata som tas fram 

inom landstingets löpande verksamhet och data från Statistiska centralbyrån och 

Socialstyrelsen.12 Regeringen ställde sig bakom detta och konstaterade att 

forskningsresultat i form av forskningsdata och vetenskapliga publikationer 

finansierade med offentliga medel ska vara öppet tillgängliga i största möjliga mån. 

Normen är total öppenhet men i vissa fall kan denna begränsas; ”(…) för att skydda den 

personliga integriteten, rikets säkerhet och liknande. För forskning som har 

innovationspotential kan det finnas behov av att begränsa öppenheten av immaterialrättsliga 

skäl.”13 Målet är att offentligt finansierad forskning görs öppet tillgänglig direkt vid 

publicering.   

 

Målsättningen är även att forskningsdata som är grund till publikationen görs öppet 

tillgänglig samtidigt som den tillhörande publikationen. Utvecklingen vad gäller 

öppna forskningsdata ska ske successivt för att implementeringen ska bli så bra som 

möjligt medan öppen publicering av vetenskapliga verk anses kunna göras omgående. 

Tanken är att omställningen till öppna vetenskapliga publikationer, verk och data ska 

vara genomfört fullt ut senast inom tio år. För att uppnå detta föreslås internationellt 

samarbete och man påtalar även att de universitet och högskolor som är myndigheter 

redan har ett lagstiftat krav att arkivera och bevara forskningsdata, men att brister i 

lärosätenas arbete kring detta har noterats. Propositionen föreslår att Vetenskapsrådet 

har ansvar för att samordna arbetet med öppen forskningsdata och Kungliga 

biblioteket ska ha motsvarande ansvar för vetenskapliga publikationer.14 

1.1 Definitioner 

 

Det saknas ett enhetligt begrepp för data som oftast definieras genom exempel vilket 

inte är optimalt då det inte blir tydligt varför vissa exempel inkluderas i begreppet 

men inte andra. En bred definition som kommer att användas här är följande: 

“… data are representations of observations, objects or other entities 

used as evidence of phenomena for the purposes of research or 

scholarship.”15  

 
10 Lawrence, D., Bernhardsson, K., Eriksson, J., Henning, K., Hertil Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M., 

Svensson, A., (2013), Åhlfeldt, J., Johnsson, M., (2015), s. 12, 14, s. 3, Vetenskapsrådet, (2015), s. 5, Statsministerens 

Kontor (NO), (2016), s. 1, 3., Vetenskapsrådet, (2017). 
11 Vetenskapsrådet (2006), s. 13.  
12 Vetenskapsrådet, (2015), s. 17.  
13 Regeringens proposition 2016/17:50, s. 107.  
14 Regeringens proposition 2016/17:50, s. 107f. 
15 Borgman, C. L., (2015), s. 28.  
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Öppen Vetenskap handlar om att forskningsdata, publikationer och metoder ska 

finnas digitalt tillgängligt för andra forskare och allmänhet att ta del av. Det kan 

således ses som ett samlingsbegrepp för öppen tillgång till vetenskaplig information.  

 

Open Access handlar om att vetenskapliga resultat tillgängliggörs på internet, det vill 

säga öppen tillgång till publikationer. I huvudsak talar man om artiklar, avhandlingar 

och rapporter men även böcker. Ibland ingår även forskningsdata och metadata i 

begreppet, men för tydlighetens skull använder uppsatsen begreppet OA i relation till 

publikationer och inte data. Till denna grupp borde man även kunna hänföra 

myndigheternas offentliga handlingar.  Med öppen tillgång menas att man har rätt att 

ladda ner, kopiera och sprida verket i digital form samtidigt som hänsyn tas till 

upphovsmannens rätt där denne måste anges och förvanskningar får inte ske.16  

 

Öppen forskningsdata är det material forskaren producerar och använder under 

forskningsprocessen. Det vill säga det material som används för att validera forskningen. 

Vetenskapsrådet avser endast digital information och ger följande 

exempel: ”experiment och mätningar, observationer från fältarbete, statistik, enkätsvar, 

intervjuer och bilder.”17 Fysiska föremål räknas inte in.  

 

Begreppen går således in i varandra men då litteraturen valt att separera begreppen så 

kommer denna uppsats att göra detsamma. OA brukar oftast syfta på vetenskapliga 

publikationer medan forskningsdata är det som ligger till grund för publikationen.  Det 

vill säga underlaget för analysen. Skillnaderna mellan öppen vetenskap, Open Access 

och öppna forskningsdata är således marginella vilket kan påverka resultatet av 

studien. Begreppsdefinitionerna kommer därför att studeras närmare i resultatdelen.   

 

1.1.1 Berlindeklarationens kriterier för Open Access  

 

Berlindeklarationen har uppsatt två kriterier för att benämna OA: arbetet ska vara 

gratis att använda och kopiera samt att en komplett version av arbetet ska finnas att 

tillgå i elektroniskt format som samtidigt stöds av en etablerad organisation liknande 

akademiska institutioner och statliga myndigheter. Vidare ska det vara interoperabelt 

och långtidsarkiveras.18 Berlindeklarationen inkluderar forskningsresultat, rådata och 

metadata, källmaterial, bilder och grafiskt material, och multimedia.19  

 

OA kan göras på olika sätt. Gyllene vägen till OA innebär att texten publiceras fritt 

tillgänglig i ett digitalt forum, likt en tidsskrift. Gröna vägen till OA 

 
16 Budapest Open Access Initiative, (2002), Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 

Humanities, (2003), s. 1f.  
17 Vetenskapsrådet, (2015), s. 8.  
18 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, (2003), s. 2.  Meyer Lundén, K., 

(2008), s.8, problematiserar frågan med att majoriteten av världens befolkning trots allt utesluts genom avsaknad 

av internetuppkoppling, censureringar, språkbarriärer och material som inte är anpassat för samtliga medborgare.  
19 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, (2003), s. 1.   
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(Parallellpublicering) innebär publicering i en tidsskrift/förlag samt som kopia i ett 

öppet e-arkiv. Många vetenskapliga arkiv har instiftats de senaste åren utifrån 

parallellpublicering, dock har det visat sig svårt att få forskarna att medverka.20 Man 

talar även om gratis ”fritt tillgänglig utan kostnad” och libre ”fritt tillgänglig utan 

kostnad och med få juridiska restriktioner”.21 

 

1.1.2 Data management  

 

Data management kan definieras som alla arbetsrutiner som genomförs för att skapa 

data av hög kvalité och se till att den är välorganiserad, dokumenterad, bevarad, 

hållbar, tillgänglig och återanvändbar.22   

 

Det finns många olika typer av metoder för att ta hand om forskningsdata, en av 

metoderna som börjar bli mer vanligt är att finansiärer begär datahanteringsplaner. 

Nämnbart är att det finns olika modeller för hur forskare kan göra en 

datainsamlingsplan. Planen ska beskriva insamlandet, bevarandet under 

forskningsfasen och därefter analysen, hur data ska långtidsarkiveras samt hur den 

ska tillgängliggöras för allmänheten. Samtidigt har tidigare forskning konstaterat att 

datainsamlingsplaner är ett rätt nytt fenomen för forskare. Därför ursäktar de sig ofta 

med att tiden inte räcker till eller att de saknar kunskap och resurser för att skriva en 

sådan plan.23 

1.2 Problemställning och Syfte 
 

Tidigare studier har visat att insamlandet och bevarandet av forskningsdata ofta är 

omgivet av otydliga regler och brist på övergripande struktur. Till exempel bereds 

inte arkiveringsfrågan tillräckligt mycket utrymme i samband med forskningsprojekt 

och mycket okunskap verkar råda där forskare tenderar att spara sitt material på 

plattformar som inte är arkivbeständiga likaså sammanställer man sällan 

forskningshandlingarna på ett sammankopplande sätt.24 Detta riskerar göra att viktig 

information går förlorad för framtida forskning. Vidare gör vissa kommersiella 

företag stora vinster på vetenskapliga tidskrifter där subskriptionspriserna stiger i 

höjden vilket anstränger forskningsbibliotekens budget.25 Frågan med öppen 

tillgänglighet är också högaktuell i samband med att den nya 

dataskyddsförordningen kommer att träda i kraft 2018 vilket påverkar lärosätenas 

datahantering.26 

 

 
20 Meyer Lundén, K. (2008), s. 5. Svensson, A., (2008), s. 99. Bernhardsson, K. (2012). s. 107.  
21 Lindh, K., Wiklund, G., (2010), s. 14.  
22 Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 2. 
23 Borgman, Christine L. (2015), s. 12, Åhlfeldt, J., Johnsson, M., (2015), s. 19.  
24 Björklund, C., Eriksson, J., (2007), s. 11.  
25 Nordin, J., (2008), s. 619. Faber Frandsen, Tove, (2009), s. 3. 
26 Fransson, J., Kjellberg, S., Sedvall, K., Tengstam, O., Tapia Lagunas, P., du Toit, M., Widmark, J., Holmström, T., 

Höie, H., (2017), s. 10. 
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 Forskningen kring arkivering av forskningsmaterial är begränsad och undersöker 

oftast forskarnas attityder men inte hur man ska arbeta rent praktiskt med 

forskningsarkivering.  I en mastersuppsats vid Lund konstateras det att arkiven inte 

anser sig få in tillräckliga mängder forskningsmaterial och man tycker inte att 

forskarna har något högre intresse för eller kunskap om arkiveringsfrågor.27 Det 

arbetet ämnade undersöka forskarnas synvinkel kring arkivering och man 

genomförde en enkätstudie till forskare vid Lunds universitet samt intervjuer med sex 

stycken forskare. I uppsatsen konstateras att det finns juridiska gråzoner, efterfrågad 

infrastruktur saknas på många håll, många forskare anser arkivering och tillgång till 

forskningshandlingar är viktigt samtidigt som man inte tycker att egna 

forskningshandlingar är viktiga att bevara, man ser handlingarna som sina egna och 

inte tillhörande lärosätet i första hand, man tänker sig att handlingar inte är allmänna 

under forskningsprocessen utan är att betrakta som arbetsmaterial och utlämnande av 

forskningshandlingar kan vara besvärligt för forskaren och personalen vid 

myndigheten. Dels för att det kan ta tid och resurser och då lamslå verksamheten, dels 

för att personer kan kräva att få ut handlingar utan att det finns ett legitimt behov av 

det. En del forskare menar också att det krävs ett visst ego för att man ska lämna sina 

handlingar för arkivering.28 

 

Det förefaller som att universitetsarkiven i nuläget omfattas av ett 

informationsförvaltningsproblem. Informationsförvaltning eller Information 

Management innefattar handhavandet av information såsom hur den skapas, hanteras, 

distribueras, lagras och slutligen bevaras eller gallras. I nuläget verkar således inte 

universitetsarkiven ta sitt fulla ansvar gällande informationsförvaltningen. Man 

arkiverar inte samtliga handlingar som borde tas om hand för arkivering. Om man 

ännu inte kommit igång med arkiveringen av forskningsmaterial, hur ska man då 

kunna ta steget till att tillgängliggöra forskningsdata?  

 

Syftet med uppsatsen är därför att undersöka tillvaratagandet och tillgängliggörandet 

av lärosätenas forskningsmaterial.  

 

Frågeställningen är följande:  

 

- Vem är ansvarig för att tillgodose nuvarande och kommande krav på öppen 

forskningsdata: Tar arkiven sitt fulla ansvar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Brink, Leuhusen, (2013), s. 6.  
28 Brink, Leuhusen, (2013), s. 8, 22, 39f, 61, 72, 75, 77.  
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2 Metod och avgränsningar 

 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur olika aktörer arbetar för att tillvarata 

och tillgängliggöra öppen forskningsdata och forskningsresultat. Aktörerna som har 

valts ut är dels de aktörer som fått i uppdrag av regeringen att utreda 

implementeringen av öppna data, dels lärosäten med examensrätt inom 

forskningsutbildning. Inledningsvis valdes Högskolan i Borås, Karolinska Institutet, 

Lunds Universitet och Umeå Universitet. Anledningen är att dessa universitet har 

olika förutsättningar på grund av deras geografiska, organisatoriska och 

ämnesspecifika skillnader. Urvalet utökades med Sveriges Lantbruks Universitet och 

Stockholms Universitet då dessa universitet arbetar aktivt med öppna data. De är 

därmed intressanta som jämförande objekt. Vidare rekommenderade respondenterna 

dessa två aktörer i och med att de antas ha kommit längre än många andra lärosäten. 

Aktörerna och lärosätena beskrivs utförligare under kapitel 2.1.1 Urval.  

 

Givetvis hade det varit intressant att inkludera samtliga universitet och högskolor i 

Sverige som har rätt att utfärda examen för forskarutbildning, det vill säga 28 stycken. 

Man hade då kunnat göra en bredare kartläggning över hur attityderna och arbetet ser 

ut vid Sveriges lärosäten. Ett studium av lärosäten med examensrätt inom 

forskarutbildning innebär oftast att det rör sig om forskningsstarka lärosäten och det 

är viktigt att förankra arkiveringsidéerna i ett tidigt skede då det är tänkbart att 

många disputerade vill stanna kvar i forskningsvärlden. Ju tidigare de lär sig vikten 

av arkiveringsrutiner desto lättare blir det antagligen i längden att få igenom bra 

rutiner. Detta är dock enbart en magisteruppsats och det finns helt enkelt inte tid för 

en så omfattande studie, utan det blir ett ämne för framtiden. Detta kan istället ses 

som fallexempel som kan fungera som utgångspunkt för fortsatta studier inom 

området.  

 

Metoden som används är semistrukturerade intervjuer över telefon. Detta innebär att 

intervjuerna inleds med öppna frågor som sedan blir mer specifika över samtalets 

gång. Detta kan medföra att respondenten inte känner sig lika utsatt utan vågar 

slappna av och besvara frågorna mer öppenhjärtligt vilket skapar naturliga dialoger 

snarare än ja/nej- svar utan återföljande reflektion. En mall har använts med frågor att 

utgå ifrån men där dessa anpassats efter respondentens bakgrund och arbete. Vidare 

medför en semistrukturerad intervjumetod att följdfrågor kan ställas till respondenten 

utifrån vad denne svarar. Resultatet är att intervjuerna inte blir identiska utan istället 

ett resultat av respondentens miljö och situation. För att kunna sammanställa 

resultaten används övergripande teman som fångar in vad respondenterna uttryckt. 

Detta möjliggör en generell analys trots att varje intervju i sig är unik. Jag har 

medvetet valt att inte inkludera intervjumallarna då dessa anpassats efter 

respondentens arbetsplats och befattning. Detta skulle riskera att individerna i studien 

kan identifieras. Vidare ger inte mallarna en rättvis bild av intervjuerna eftersom 

dessa varit öppna till karaktären för att kunna ställa följdfrågor och ge respondenten 

utrymme att analysera fritt utan att påverkas i för hög grad av intervjuaren. Bifogat 
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finns dock de övergripande teman som använts och som även resultatdelen är 

strukturerad utifrån:  

 

Tabell 2.1  

Översiktlig intervjuguide  

Respondentens kunskap, erfarenhet och arbete med öppna forskningsdata och 

öppen vetenskap 

Respondentens inställning till öppna forskningsdata och öppen vetenskap 

Vad tror respondenten att forskarna har för inställning till öppna forskningsdata? 

Avhängigt vetenskapsdisciplinen?  

Vilka möjligheter ser respondenten med öppna forskningsdata? 

Vilka utmaningar ser respondenten med öppna forskningsdata? 

Infrastruktur 

Samordning och samarbete 

Respondentens rekommendationer 

Övriga reflektioner som ej tagits upp men som kan vara av intresse  

 

Nackdelen med intervjuer är att man inte kan inkludera lika många i undersökningen 

vilket innebär att resultaten ska ses som fallexempel som visar hur det kan se ut på 

vissa håll i landet. Å andra sidan kan det invändas att stora enkätstudier kan bli för 

översiktliga där man inte fångar upp individerna i studiens generella åsikter. En 

intervju ger möjlighet till en högre kvalitativ analys där nyanser i språkbruk kan 

uppfattas vilket inte är fallet i enkätundersökningar som snarare blir kvantitativa i 

utförandet men som sedan kan ligga som underlag för en kvalitativ analys. 

Enkätstudier kan visserligen fånga in fler respondenter, men svaren blir mer 

fyrkantiga och lämnar inte utrymme för följdfrågor och djupare insikt i respondentens 

egentliga åsikter. I en enkät är det lättare att kryssa i en ruta och ge det svar man tror 

är det ”rätta”, medan över en telefonintervju vet inte respondenten exakt vilka frågor 

som ställs vilket kan medföra mer sanningsenliga svar. Därmed kan konstateras att 

den kvalitativa intervjustudien kompletterar den kvantitativa enkätstudien. De få 

studier som gjorts på området är generellt sett utförda av bibliotekarier som använt 

sig av enkätstudier för att kartlägga forskarna vid lärosätets attityder. Denna studie 

kan således fungera som jämförelse. Det är viktigt att även studera erfarenheterna och 

åsikterna hos de som ska assistera forskarna och implementera förändringen.  

 

Ser man specifikt till telefonintervjuer så har de fördelen att man kan prata med fler 

respondenter som befinner sig på andra geografiska platser. Det är praktiskt när man 

som i detta fall skriver en magisteruppsats med begränsade resurser och tid. 

Nackdelen är att man inte får med gester och ansiktsuttryck.29  

 

Semistrukturerade intervjuer benämns även ”halvstrukturerade livsvärldsintervjuer” 

och påminner mer om ett vardagssamtal snarare än om en klassisk intervju. Den 

 
29 Kvale, S., Brinkmann, S. (2009)., s. 165.  
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försöker ”… förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget 

perspektiv. En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld 

utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen.”30  

 

Respondenterna har först kontaktats via mail där dag och tid för intervjudagen 

bestämts. Varje intervju har varierat från 30 min upp till strax över en timme. 

Intervjuerna har renskrivits och sammanställts. Sammanställningarna har sedan 

skickats till respondenterna för att ge dessa möjligheter att titta igenom och 

kommentera sammanställningen. Respondenten har därmed möjlighet att dels se om 

jag förstått dem rätt, dels möjlighet att komplettera vissa frågeställningar.  I uppsatsen 

har jag valt att göra smärre justeringarna i citaten för att de ska passa i skriftspråk. 

Ordvalen har behållits, men upprepningar och mindre grammatiska korrigeringar har 

gjorts för att underlätta läsningen. Sammanställningarna av intervjuerna omfattar 

över 65 sidor dataskrivet materialet, enkelt radavstånd. Totalt sett har 15 intervjuer 

utförts. I en del fall har fler än en individ från en aktör/lärosäte intervjuats men som 

har olika roller vid lärosätet/myndigheten. Respondenterna består av arkivarier, 

bibliotekarier, personer som arbetar med forskningsstöd av olika slag, samordnare, 

avdelningschefer och liknande. En av intervjuerna genomfördes med två 

respondenter samtidigt. Det rörde sig i det fallet om ett lärosäte som själv föreslog den 

konstellationen.  Riksarkivet hade inte tid för en telefonintervju utan sade till slut att 

man kunde svara på frågorna över mail. Efter upprepade försök slutade det dock med 

att Riksarkivet inte svarade på frågorna. Om man ska vara något kritiskt är det 

intressant att en myndighet med ett ansvar för insyn i statliga myndigheters arbete 

också är den aktör som var överlägset svårast att få kontakt med. Jag kontaktade även 

Utbildningsdepartementet utan framgång, trots att jag blivit rekommenderad att 

kontakta en specifik person som tydligen arbetar med frågorna.  

 

Intervjustudien har i sin tur kompletterats av en litteraturstudie för att undersöka 

arbetssätt och attityder både i Sverige och utomlands, främst kring open access och 

tillgängliggörande av forskningsdata. Detta då litteraturen kring arkivering av 

forskningsmaterial var nästintill obefintlig såvitt jag kunde se. Litteraturstudien är 

strukturerad utifrån de teman jag identifierade som återkommande. Dessa har även 

till viss del fungerat som underlag för intervjustudien för att underlätta en 

komparation.  

 

2.1.1 Etiska överväganden 

 

Respondenterna har först getts bakgrundsinformation om studien och bjudits in att 

delta via mail. Under telefonintervjun har respondenterna än en gång fått information 

om studien (såsom syfte och metod) och informerats om att dem när som helst kan 

avbryta intervjun och att de anonymiseras. Respondenterna har informerats om att 

delar av sammanställningarna kan komma att redovisas. Respondenterna har därefter 

gett sitt muntliga samtycke. Flertalet studier hänvisar till vikten av informerat 

samtycke.31 I och med att detta enbart är ett studentarbete där jag inte har samma krav 

 
30 Kvale, S., Brinkmann, S. (2009). s. 43.  
31 Datainspektionen m.fl., (2013), s. 4. 
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på mig att lämna ut sammanställningarna av mitt intervjumaterial så valde jag att 

samla in samtyckena muntligt. Indirekt har jag skriftliga samtycken då de via mail 

godkänt att medverka i studien. Inom forskning som hanterar personuppgifter talar 

man om direkta och indirekta identifierare. Direkta identifierare innebär att 

respondenten riskerar identifieras av informationen som delges. Indirekta 

identifierare riskerar inte att identifiera personen på egen hand, men kan tillsammans 

med andra identifierare göra individen spårbar.32 För att minimera risken att studiens 

respondenter kan identifieras så valde jag att ha fler än en respondent från utvalda 

lärosäten och aktörer - men inte nämna vilka dessa var. Likaledes har jag valt att 

intervjua respondenter med olika typer av befattningar och yrkesroller. Hade jag 

enbart valt en arkivarie från varje lärosäte hade man eventuellt kunnat spåra 

individen. Det är en liten bransch varför det faktum att jag valt att nämna vilka 

aktörer och lärosäten som valts ut kan ses som indirekta identifierare. Jag anser dock 

att spårbarheten minskar i och med att man inte vet exakt vilka yrkesroller som 

intervjuats från respektive lärosäte och aktör. Jag valde att nämna mitt urval för att 

skapa transparens för studien och förståelse för resultatet. Däremot valde jag att inte 

bifoga mina sammanställningar från intervjuerna då det i intervjuerna finns flera 

indirekta identifierare som i kombination riskerar avslöja respondenten. För att ändå 

skapa transparens har jag valt att ta med många citat från intervjuerna men där deras 

bakgrund inte nämns. På så sätt kan man inte härleda åsikterna till en specifik individ. 

Jag har även begränsat mitt underlag till att enbart ha en identifierare, nämligen 

arbetsplatsen. Hade jag haft detta i kombination med indirekta identifierare såsom 

yrkestitel, kön och ålderspann hade man kunnat göra en vidare analys av resultaten - 

men riskerat avslöja respondenterna. Därmed har insynen i studien begränsats för att 

försäkra att inte individerna i studien kan komma att skadas av sitt deltagande. 

 

2.1.2 Urval 

 

Som beskrivits inledningsvis har ett antal aktörer och lärosäten valts ut utifrån olika 

komponenter. Utifrån detta har mail skickats till individer hos aktörerna och 

lärosätena som identifierats via deras hemsidor. Ibland har dessa arbetat med frågan, 

ibland inte. Jag har då använt mig av snöbollseffekten där jag bett folk ge mig tips på 

lämpliga personer att kontakta.  

 

2.1.2.1 Lärosäten 

 

Högskolan i Borås kan räknas som ett mindre lärosäte med sina 12 000 studenter och 

cirka 700 anställda.33  2016 var det 5 655 helårsstudenter.34 Vidare är Högskolan i Borås 

intressant ur aspekten att de har Textilhögskolan som gör det aktuellt med 

frågeställningar kring vad som ska räknas som data inom forskning om textil- och 

mode. De är även intressanta genom Bibliotekshögskolan som man beskriver enligt 

 
32 Hrynaszkiewicz, I., Norton, M.L., Vickers, A.J. & Altman, D.G. (2010), s. 2.  
33 Högskolan i Borås, ”Om Högskolan”, hämtad 2017-04-23. 
34 Högskolan i Borås, ”Högskolan i siffror, hämtad 2017-04-23. 
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följande: ”Bibliotekshögskolan är nationellt ledande inom sitt område, med ett välutvecklat 

samarbete i Norden och övriga Europa. Majoriteten av landets professorer och disputerade 

lärare i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är verksamma i Borås.”35 Det är därför 

intressant att se hur lärosätet som anser sig vara ledande inom biblioteksvetenskap 

arbetar med öppna data. Detta då biblioteken tenderar ha en längre erfarenhet av 

öppen tillgänglighet i och med open accessrörelsen av publikationer.  

 

Karolinska Institutet är intressant då de enbart har en fakultet och ” I Sverige står KI 

för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största 

utbudet av medicinska utbildningar”.36 Universitetets medicinska inriktning medför att 

mycket av forskningen rör känsliga personuppgifter vilket kan påverka arbetssättet 

och synen på öppna forskningsdata. På universitetet läste förra året 5 973 

helårsstudenter och KI har lite över 2000 doktorander och över 5000 anställda.37 

Personal- och studentmässigt skulle KI kunna räknas som ett mellanstort universitet. 

Intressant ur jämförelse synpunkt är att Borås och KI under 2016 hade ungefär lika 

många helårsstudenter men ”2016 hade Karolinska Institutet 5 334 personer anställda 

vilket motsvarar 4 820 helårsarbetskrafter. Förutom anställd personal fanns ett stort antal 

personer utan formell anställning, framför allt gästforskare, stipendiater och oavlönade 

docenter,”38 medan Borås hade totalt 738 anställda. Antal lärare var 439 och antalet 

professorer var 55 samt 57 doktorander.39 Det är därmed tydligt hur forskningstungt 

KI är.  

 

Lunds Universitet är ett av Sveriges äldsta och omfattas av ett rikt ämnesutbud. 

Lärosätet hade förra året 42 000 helårsstudenter och 7 400 medarbetare i Lund, 

Helsingborg och Malmö.40 Man hade närmare 3000 forskarstuderande och de största 

bidragsgivarna var bland annat Vinnova och Vetenskapsrådet.41 Universitet har åtta 

fakulteter och kan således räknas som ett stort universitet och får representera 

sydsidan i undersökningen.  

 

Umeå universitet består av fyra fakulteter och hade 2016 över 32 000 studenter på 

grund och avancerad nivå och 1 089 studenter på forskarnivå samt över 4000 

anställda.42 Även Umeå kan därmed räknas som ett stort universitet och får 

representera norrsidan.  

 

Sveriges lantbruks universitet har fyra fakulteter med 34 institutioner.43 2016 hade 

man 3 745 studenter på grund- och avancerad nivå och man hade 604 aktiva 

forskarstudenter. Vidare hade man 2 774 anställda årsarbetare. ”SLU är ett ungt 

 
35 Bibliotekshögskolan, ”Utbildning”, hämtad 2017-04-23.  
36 Karolinska Institutet, ”Om KI”, hämtad 2017-04-23.  
37 Karolinska Institutet, ”Karolinska Institutet i korthet”, hämtad 2017-04-23. 
38 Karolinska Institutet, ”Karolinska Institutet i korthet”, hämtad 2017-04-23. 
39 Högskolan i Borås, ”Högskolan i siffror”, hämtad 2017-04-23. 
40 Lunds universitet, ”Universitetet i korthet”, hämtad 2017-04-23. ”Grund och avancerad utbildning”, hämtad 

2017-04-23.  
41 Lunds universitet, ”Forskning och innovation”, hämtad 2017-04-23. 
42 Umeå Universitet, ”Umeå universitet i siffror”, hämtad 2017-04-23. 
43 Sveriges Lantbruks universitet, ”Institutioner och fakulteter”, hämtad 2017-04-23.  
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universitet med gamla anor. Det bildades 1977 efter en sammanslagning av 

Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan samt Skogsmästarskolan i 

Skinnskatteberg och Veterinärinrättningen i Skara.”44 Universitetet är intressant dels då 

man har TILDA45, dels på grund av att typen av forskning de bedriver skiljer sig 

aningen åt där mycket fokus är på agronomi, etologi och veterinärutbildning, det vill 

säga ämnen som inte i så stor utsträckning arbetar med känsliga personuppgifter 

vilket därmed kan påverka inställningen och benägenheten att publicera öppet 

tillgängligt. Dessutom är SLU intressant på så sätt att lärosätet är spridd geografiskt 

över landet på över 35 olika platser där forskning och utbildning bedrivs i Uppsala, 

Alnarp, Umeå, Skara och Skinnskatteberg. Det största campusområdet är förlagt till 

SLU Uppsala med det enda universitetsdjursjukhuset i Sverige. I Uppsala finns 

universitetsledningen, två fakulteter och fem institutioner.46  SLU Alnarp har ungefär 

900 studenter. Verksamheten är koncentrerad kring landskapsarkitektur, trådgärd, 

växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk.47 SLU Umeå har 

jägmästarprogrammet och här finns ”huvuddelen av den skogsvetenskapliga fakulteten 

samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap.”48 Verksamheten i SLU Skara 

kretsar kring utbildning och forskning om ” djur, miljö och landsbygdens 

produktionsfrågor. (…) Skara är SLU:s fjärde största campus. Verksamheterna på SLU i Skara 

tillhör flera av SLU:s fakulteter. I vissa fall tillhör de en modersinstitution på annan ort. Som 

gemensam funktion för Skara finns en platschef med ansvar för koordinering och 

samverkan.”49 Skinnskatteberg har Sveriges enda skogsmästarskola. ”Skogsmästarskolan 

är en institution inom SLU:s fakultet för skogsvetenskap, och forskar inom två huvudområden: 

skoglig naturresursförvaltning och landsbygdsutveckling samt bioenergi.”50 

 

Stockholms universitet hade 2016 cirka 28 000 helårsstudenter, 1700 doktorander och 

5440 anställda varav 4 691 årsarbetskrafter. En av de största bidragsfinansiärerna är 

Vetenskapsrådet. Man har fyra fakulteter och ”58 institutioner, centra och institut direkt 

placerade under områdes- eller fakultetsnämnd.” Stockholms universitet hade inte tänkt 

inkluderads i undersökningen inledningsvis men kom att inkluderas då Stockholm 

arbetar med öppen forskningsdata och är intressant på grund av sin vetenskapliga 

bredd.  

2.1.2.2 Aktörer med ansvar eller annan koppling till implementeringen av öppna data 

 

Kungliga Biblioteket är en statlig myndighet och Sveriges nationalbibliotek. Man 

samlar in alla publikationer som ges ut i Sverige samt musik, film, radio och tv-

utsändningar. Det gäller även visst digitalt material. Materialet sparas för framtiden 

och omfattas av lagen för pliktleveranser med anor ända tillbaka till 1661. KB fungerar 

 
44 Sveriges Lantbruks universitet, ”SLU:s historik”, hämtad 2017-04-23.  
45 ”I Tilda-projektet ska SLU ta fram en helhetslösning med målet att etablera effektiva rutiner, tjänster och system för 

elektronisk arkivering och publicering av forsknings- och miljöanalysdata vid SLU”, Sveriges Lantbruks universitet, ”Tilda 

- Tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata vid Sveriges lantbruksuniversitet”, hämtad 2017-04-28. 
46 Sveriges Lantbruks universitet, ”SLU Uppsala”, hämtad 2017-04-23. 
47 Sveriges Lantbruks universitet, ”Informationsbroschyr om SLU Alnarp”, hämtad 2017-04-23. ”SLU Alnarp”, 

hämtad 2017-04-23. 
48 Sveriges Lantbruks universitet, ”SLU Umeå”, hämtad 2017-04-23.  
49 Sveriges Lantbruks universitet, ”SLU Skara”, hämtad 2017-04-23.  
50 Sveriges Lantbruks universitet, ”Skinnskatteberg”, hämtad 2017-04-23.  
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även som samordnare till Sveriges biblioteksväsende där man bland annat samlar in 

statistik och fördelar bidrag. KB administrerar även den nationella bibliotekskatalogen 

Libris. KB startade 2006 programmet OpenAccess.se som är en plattform för att 

underlätta öppen tillgång till vetenskapliga resultat från forskare. Arbetet görs genom 

samarbeten med lärosäten, bidragsgivare och forskarorganisationer. KB är även med i 

det europeiska nätverket OpenAIRE där man ska informera kring frågor om öppen 

tillgång kopplade till Horisont 2020. Vidare har KB ansvar för ”open access/open 

science i den svenska påverkansplattformen för delprogrammet Science with and for Society 

(SwafS), som drivs av Vetenskap & Allmänhet.”Andra åtgärder är att driva en blogg samt 

att man samarbetade med Vetenskapsrådet när de la fram ett förslag om nationella 

riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information.51 KB har också fått i uppdrag 

av regeringen att samordna arbetet med öppen tillgång av vetenskapliga 

publikationer. I uppdraget ingår att utarbeta principer och det står skrivet att KB ska 

samordna arbetet med Vetenskapsrådet.52 

 

Riksarkivet återkom aldrig varför de tyvärr inte är med i undersökningen. Likväl är 

de en nyckelaktör varför jag valt att beskriva deras roll. RA ligger under 

Kulturdepartementet och är en statlig förvaltningsmyndighet med ”(…) ett särskilt 

ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkivvården i Sverige. Riksarkivets uppdrag 

regleras i arkivlagen, arkivförordningen och i vår instruktion (Förordning med instruktion för 

Riksarkivet) samt i årliga regleringsbrev med specifika uppdrag. Riksarkivet ska också leva upp 

till de övergripande målen för den nationella kulturpolitiken.”53 Riksarkivet har i uppdrag 

sedan 1 juli 2016 att främja arbetet med tillgängliggörandet av öppna data från 

myndigheter. Uppdraget sträcker sig till den 31 december 2018 och slutredovisning 

sker 31 januari 2019. Senast den 1 september 2017 ska Riksarkivet lämna en delrapport 

till regeringen. Uppdraget inkluderar följande:  

- ”samla och publicera information som statliga myndigheter ska publicera enligt 11 § 

andra stycket lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga 

förvaltningen, 

- stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer, 

- förvalta och vidareutveckla webbportalen öppnadata.se från och med 1 juli 2016, 

- ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se samt 

- ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i 

kontakterna med berörd myndighet.”54 

 

Svensk Nationell Datatjänst fick i uppdrag av Vetenskapsrådet att vara en nationell 

resurs i samordnandet av befintlig och tillkommande forskningsdata inom 

samhällsvetenskap, humaniora samt medicin och hälsa. Arbetet har varit förlagt vid 

Göteborgs universitet. SND tar emot forskningsdata för bevarande och 

tillgängliggörande. Forskarna som lämnar in data har rätt att bestämma vilka som ska 

få tillgång till materialet.  Vidare arbetar man med att informera forskare om hur 

 
51 Kungliga biblioteket, ”Öppen tillgång”, hämtad 2017-04-23. 
52 Regeringen, Utbildningsdepartementet, (2016), Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket, 

paragraf 3, s. 2.  
53 Riksarkivet, ”Om oss”, hämtad 2017-04-23.  
54 Regeringen, Finansdepartementet, ”Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att 

tillgängliggöra data för vidareutnyttjande”, 2016-06-16.  

https://v-a.se/english-portal/projects/activity-projects/swedish-advocacy-platform-to-influence-horizon-2020/
http://swafs.se/
http://swafs.se/
https://v-a.se/
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datahanteringsplaner kan utarbetas och hur man hanterar dataset. Dessutom har man 

utarbetat informationsmaterial om juridiska aspekter som är aktuella vid forskning. 

Därtill anordnas evenemang och undervisningsinsatser.55 SND ”Har även ansvar för att 

tillhandahålla dokumentation och utveckla standarder för dokumentation och lagring av 

forskningsdata.”56 SND är intressanta att undersöka närmare då deras verksamhet kan 

komma att ändras de kommande åren. Man har nämligen skickat in en ansökan till 

Vetenskapsrådet om att få medel för att skapa en nationell infrastruktur som kommer 

att utgöras av ett konsortium med sju lärosäten; Göteborgs universitet (värd) samt 

Karolinska Institutet, Lunds Universitet, Stockholms Universitet, Sveriges 

Lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Därutöver är 

ytterligare 16 lärosäten intresserade av att medverka i samarbetet nämligen Luleå 

tekniska universitet, Chalmers tekniska högskola, Blekinge tekniska högskola, 

Högskolan väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan i Dalarna, 

Jönköping University, Örebro universitet, Lindköpings universitet, Malmö högskola, 

Mälardalens högskola, Mittuniversitet, Högskolan i Halmstad, Kungliga Tekniska 

Högskolan och Högskolan i Gävle. Man motiverar ansökan enligt följande: ”För att 

leva upp till önskemålen om öppen tillgång behövs välkoordinerade nationella och 

internationella infrastrukturer med god förankring i forskarsamhället. Sådana infrastrukturer 

kan idag vara svåra att finna. Forskarna är därför ofta hänvisade till att använda 

datapubliceringslösningar som inte uppfyller kraven för långsiktig tillgänglighet. Ekonomiska 

resurser, tekniska begränsningar, kompetensbrist och otydligt regelverk är bara några av de 

faktorer som bromsat utvecklingen. Huvudsyftet med SND 2.0 är att ta sig an utmaningarna 

och möjliggöra bevarande av och tillgång till forskningsdata av hög kvalitet från ett flertal 

vetenskapliga discipliner. Genom en samordnad nationell infrastruktur som SND 2.0 skapas 

ett ekonomiskt hållbart system som motverkar fragmentisering och främjar interdisciplinär 

forskning och god resursfördelning. Tidigare utvärderingar visar att användandet av 

forskningsdata och tjänster från infrastrukturer ökar forskningseffektiviteten. Att 

forskningsdata delas via ett repositorium eller arkiv leder också till ett större antal 

publikationer som bygger på dessa data.”57 

 

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet med syfte att 

finansiera forskning och vägleda regeringen i forskningsrelaterade frågor. 

Vetenskapsrådet ska även sprida kunskap om forskning och dess allmännytta. VR fick 

i regeringsuppdrag att utarbeta ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång 

till vetenskaplig information, som överlämnades till regeringen 2015. Regeringen 

ställde sig bakom förslagen via forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i 

samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Från och med 2010 

måste forskare som får finansiering från VR publicera forskningsresultaten i öppet 

tillgängliga tidsskrifter, alternativt publicera resultaten i en traditionell tidsskrift och 

därefter deponera resultaten i en öppen sökbar databas. Hybridpublicering är tillåten 

där artiklarna ska göras tillgängliga inom sex månader undantaget forskning inom 

utbildningsvetenskap samt humaniora och samhälle som har tolv månader på sig. 

 
55 Svensk nationell datatjänst, ”Om oss”, hämtad 2017-04-23.  
56 Vetenskapsrådet, ”Infrastrukturer för forskning”, hämtad 2017-04-23.  
57 Petzold, Max, (2017-03-07), SND:s ansökan till Vetenskapsrådet, s. 3.   
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Monografier och bokkapitel är undantagna dessa bestämmelser.58 I regeringens 

forskningsproposition säger man att VR bör ges ett nationellt samordningsansvar för 

fortsatt arbete rörande öppen tillgång till forskningsdata. Propositionen skriver även 

att VR bör samråda med KB och andra myndigheter samt tillsammans med 

Riksarkivet följa lärosätenas arbete med arkivering och bevarande av forskningsdata.59  

 

Vinnova är en statlig innovationsmyndighet under Näringsdepartementet. Vinnova 

arbetar för att skapa en hållbar tillväxt ”genom att förbättra förutsättningarna för 

innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar vi ca 2,7 

miljarder kronor i olika insatser.”60 Vinnova hade ett regeringsuppdrag att förvalta 

plattformen öppnadata.se där uppdraget sträckte sig fram till 2016-06-30. ”Portalen 

öppnadata.se ska fungera som en sammanställning och ingång till de data som tillgängliggörs 

av i första hand svenska myndigheter. Det är alltså information om själva datamängderna 

(metadata) som sammanställs.”61 I slutrapporten framläggs inte bara hur man arbetat 

utan även rekommendationer för framtiden. Bland annat tas det upp att Sverige måste 

öka takten vad gäller arbetet med öppet tillgängliggörande och att regeringen måste 

skapa förutsättningar för att myndigheter ska kunna dela sin data. Man kräver även 

en nationell samordning och understryker att få kommuner delat sin data i nuläget, 

där Danmark lyfts fram som ett gott föredöme. Stora utmaningar är således att få 

aktörerna att bli aktiva och faktiskt publicera data öppet tillgängligt. Vidare krävs 

interoperabilitet samt att man följer samma föreskrifter av förteckningar i enlighet 

med PSI-lagen. För att komma tillrätta med problemen föreslås ett organiserat 

myndighetsnätverk. Ytterligare en utmaning är att myndigheterna använder sig av 

avgiftsfinansiering. En del myndigheter arbetar med förädlande av data vilket kan 

vara innovationshämmande för företag som tvingas konkurrera med 

myndigheterna.62   

2.2 Teoretiska utgångspunkter  
 

Publicering av forskning via Open Access och öppna forskningsdata handlar ytterst 

om att snabbare sprida nya rön och få större spridning hos en bredare publik. 

Forskning och akademi är till stor del en social aktivitet63 där publicering av forskning 

är en del av den vetenskapliga kommunikationen. Därmed bör man vid ett studium 

av tillvaratagandet av forskningsmaterial studera under vilka premisser forskning och 

till sist kunskap generas och teoriseras. Därför kommer uppsatsen att utgå från 

vetenskapssociologiska och informationsvetenskapliga teorier. 

 

 
58 Vetenskapsrådet, ”Om Vetenskapsrådet”, hämtad 2017-04-23.   
59 Forskningspropositionen 2016/17:50, s. 108.  
60 Vinnova, ”Om Vinnova”, hämtad 2017-04-23. 
61 Vinnova, (2016), s. 5.  
62 Vinnova, (2016), s. 3f, 16f.  
63 Till exempel har Fors, (2003), s. 200, visat att redan under tidig moden tid var forskning en social aktivitet där 

framgång inte enbart byggde på framläggande vetenskapligt intressanta upptäcker utan även av lyckat 

nätverkande. 
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2.2.1  De Mertoniska Normerna 

 

Vetenskapssociologen Robert K. Merton menar att forskningssamhället är styrt av 

värderingar och normsystem där dessa tar sig uttryck i förordningar, proskriptioner, 

tillstånd och egna förhållningssätt. Dessa legitimeras i institutionella värderingar. 

Merton delar upp normsystemet i fyra institutionella imperativ.64 

 

1) Universalism fastslår att vetenskap ska vara objektiv, rationell och tillgänglig. 

Exkludering på grund av sociala orsaker såsom etnisk tillhörighet eller 

religiös tro får inte förekomma.65 

 

2) Kommunism handlar om att det finns en känsla av gemensam äganderätt. 

Forskningen som skapas är en produkt av samarbete och tillhör därför hela 

forskarsamhället. Forskaren har ingen äganderätt annat än det erkännande 

och uppskattning denne får för sin vetenskapliga upptäckt.66  

 

3) Oegennytta (Disinterestedness) innebär att de vetenskapliga institutionerna 

arbetar för en gemensam nytta och inte för enstaka individers personliga 

vinning.67 

 

4) Organiserad skepticism är både en metodologisk och institutionell norm. Den 

fastställer att vetenskapliga påståenden ska testas och granskas objektivt av 

andra kvalificerade forskare innan påståendet kan accepteras.68  

2.2.1.1 Belöningssystemet inom vetenskapsvärlden  

 

Merton utvecklade dessa normer och fastslog att forskarsamhället drivs av ett 

belöningssystem som i sin tur förklarar forskares handlande. Enligt denna teori har 

forskning som syfte att utveckla vetenskapen och förmedla kunskap. Genom nya 

upptäckter utvecklas vetenskapen vilket gör att forskaren vinner erkännande inom 

kåren. Detta premieras genom till exempel vetenskapliga priser, eponym och 

professurer. Erkännande kan även erhållas genom citeringar och liknande. Forskaren 

strävar alltså efter att få bekräftelse från det egna samfundet. Det handlar inte så 

mycket om kändisskap som strävan efter originalitet. För att detta ska uppnås krävs 

det att forskningen publiceras och sprids så att andra forskare kan ta del av resultaten. 

Den som hinner först med att göra sin vetenskapliga upptäckt spridd är den som 

vinner erkännandet för upptäckten. Det vetenskapliga främjandet är en drivkraft men 

motivationen till detta består även i belöningssystemet där man mottar sina kollegors 

erkännande. Det är alltså inte så mycket finansiell ersättning som driver individen 

utan framförallt äran. Vidare skriver han att litteraturstudier inte endast är ett 

hjälpmedel utan även ett sätt att lära från tidigare studier och ett erkännande för de 

 
64 Merton, Robert K. (1973), s. 268-270.  
65 Merton, Robert K. (1973), s. 270-273.  
66 Merton, Robert K. (1973), s. 273.  
67 Merton, Robert K. (1973), s. 275-277.  
68 Merton, Robert K. (1973), s. 277f.  
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som förberett vägen åt ens arbete. Publicering tenderar även att bli ett slags bevis på 

ett en viktig vetenskaplig upptäckt gjorts. Även forskning som inte är nydanande men 

noggrant genomfört driver vetenskapen framåt. Nödvändigheten av att publicera 

forskningsresultat kan dock dra ner meritvärdet av detta om fokus läggs på antalet 

publiceringar snarare än på kvalitet.69 Systemet bygger på att ekonomiska belöningar 

delas ut indirekt i form av akademiska tjänster, befordringar och forskningsanslag.70 

 

Anledningen till varför Mertons teorier om etiska normer och belöningssystemet är 

användbara för min undersökning är för att teorierna kan förklara orsakerna till 

forskares vilja alternativt ovilja till att publicera sina forskningsresultat och data öppet. 

Som synes är grunden i forskarvärlden publicering för att få bekräftelse på den egna 

forskningen. Men samtidigt kan strävan efter originalitet förklara varför vissa forskare 

inte vill publicera sina forskningsdata öppet. Om data ska publiceras öppet innan 

studien är färdig finns det en risk att någon annan forskare hinner före med en 

vetenskapligt intressant upptäckt. Samtidigt kan Open Access och öppna data bidra 

till bredare spridning vilket ökar chanserna för erkännande från samfundet. Det är 

viktigt för arkivarier och andra som arbetar med att bevara och tillgängliggöra 

forskning att vara medvetna om vilka premisser som driver forskarna för att kunna få 

dessa att bli mer öppna för arkiverings- och tillgänglighetsfrågor.  

 

Teorin kommer att användas som ett verktyg för att förklara och analysera resultaten 

som uppkommit i litteraturstudien och från intervjuerna. Teorin används således i 

analysdelen som en form av förklaringsmodell. Resultaten ställs i relation till teorins 

grundpelare för att se om resultaten överensstämmer och kan förklaras med Mertons 

normsystem. I själva resultatdelen kommer såväl litteratur som intervjuerna 

sammanställas utifrån vissa utvalda teman som visat sig vara frekvent förekommande 

i såväl litteraturen som i intervjuerna. Detta underlättar komparation.  

 

2.3 Sammanfattning av studiens syfte och metod 
 

Det har framkommit att insamlandet och bevarandet av forskningsmaterial omgärdas 

av otydliga regler och avsaknad av övergripande struktur. Många gånger ges inte 

arkiveringsaspekterna tillräckligt utrymme i samband med forskningsprojekt och det 

råder mycket okunskap om handhavandet samt bevarandet av forskningsmaterial. 

Detta riskerar göra att värdefull information går förlorad för all framtid.  Frågan är 

högaktuell då det ställs högre krav på att forskningsinformation ska göras öppet 

tillgängligt samtidigt som ovan inte förankrats i tillräcklig grad. Syftet är därför att 

undersöka hur man arbetar i nuläget och vad som behöver göras i framtiden. 

Metoden som använts är semistrukturerade telefonintervjuer med olika lärosäten och 

aktörer ansvariga för arbetet med tillgängliggörande av forskningsresultat. 

Intervjustudien kompletteras av en litteraturstudie och det teoretiska ramverket som 

kommer att användas är det mertoniska normsystemet.  

 
69 Merton, Robert K. (1973), s. 293f, 297, 300-303, 316f, 322-324.    
70 Meyer Lundén, K. (2008), s. 24.  
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3 Forskningsläget 

 

Forskningsläget bygger på en litteraturstudie där forskning knuten till arkivering av 

forskningsmaterial, öppna forskningsdata och open access samlats in och studerats. 

Utifrån studiet har vissa teman urskiljts som litteraturstudien är disponerad utifrån.  

 I studiet av litteraturen kring Open Access kan vissa huvudlinjer spåras. För det 

första finner man två övergripande linjer: de som översiktligt undersöker OA och 

publicering i OA-format (det vill säga artiklar, avhandlingar, böcker, monografier). 

Den andra linjen undersöker OA av forskningsdata. Även här kan vissa huvudspår 

skönjas, vissa studerar utgivarnas perspektiv och inställning till OA, den andra linjen 

ser till forskarnas inställning. Jag har inte funnit studier som undersöker arkivariernas 

och bibliotekariernas egna åsikter i frågan. Dessa yrkeskategorier har dock skrivit en 

del rapporter men studerar då andras åsikter i frågan och sammanställer resultaten 

och hur framförallt biblioteken bör arbeta. Man får dock inte veta vad de som 

yrkesgrupp anser om utvecklingen, det vill säga såvitt jag sett saknas det studier där 

man intervjuat dessa yrkesgrupper som ju faktiskt ska se till att utvecklingen av OA 

sker. Går man ytterligare djupare in på de huvudspår som finns kan man se att många 

artiklar diskuterar infrastrukturen kring OA och dess betydelse för att bevara och 

sprida forskningsdata. Ska man vara kritisk så har dessa en tendens att namedroppa 

olika projekt och databaser. Få artiklar kommer med konkreta lösningar utan 

huvuddelen tipsar snarare om vad som behöver ses över i framtiden och vilka som 

kan tänkas stå för översynen. Det blir med andra ord mycket fina ord, dock tomma 

sådana där vi nu börjar komma in i skarpt läge och faktiskt konkret måste ta tag i 

frågan istället för att skjuta den på framtiden och hoppas att någon annan kommer 

med den gyllene lösningen. Slutligen kan ytterligare underkategorier till ovan nämnas: 

i ena högen har vi litteraturstudier som undersöker OA och i den andra högen 

enkätstudier som undersöker forskaren/utgivarnas åsikter om insamlandet och 

offentliggörandet av forskningsdata alternativt om OA-

publicering/parallellpublicering.  

 

Man kan säga att ett problem kring forskningen av OA är att de som skriver om detta 

har en tendens att även vara förespråkare för detsamma.71 Detta medför att 

forskningen inte alltid är neutral. Jag har även hittat en del, om än en minoritet, som 

är starkt avståndstagande mot OA. Detta medför att läsaren själv måste kunna 

förhålla sig neutral till resultaten och granska dessa kritiskt. Just därför lämpar sig 

ämnet för en litteraturstudie där man kan spalta upp för OA i relation till emot 

detsamma. Vidare kan konstateras att huvudlinjen i litteraturen inte är om forskning 

ska göras OA, utan hur.  

 

Ibland när jag läser litteraturen får jag en annan tolkning av resultaten än författarna. 

Vissa författare har bifogat sina enkätstudier där de sammanfattar det som att 

 

71 Kling, R. & McKim, G. (1999), s. 892, skriver t.ex. att e-publicering inte bara är ett forskningsfält utan även en 

rörelse. Även Hedlund, T, Roos, A. (2006), s. 145, Meyer Lundén, K. (2008), s. 8 och Faber Frandsen, Tove, (2009), s. 

4f, 8 tar upp problematiken med olika intressenter och att det kan ses som en rörelse.  
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majoriteten är positivt inställda till OA, men när man själv studerar enkätsvaren är 

inte detta så självklart.  

 

Kapitlet har delats upp utifrån olika huvudlinjer där argumenten för och emot att 

publicera OA och därefter öppna data har sammanställts. Denna uppdelning skulle 

kunna ifrågasättas då OA och öppna forskningsdata är närbesläktat och en klassisk 

litteraturstudie brukar snarare ställa författare emot varandra. Problemet är att den 

litteratur jag hittat säger mer eller mindre samma sak vilket gör det svårt att ställa 

åsikterna i ett motsatsförhållande. Vidare är litteraturen generellt sätt uppdelat i 

antingen publicering av artiklar OA eller publicering av forskningsdata fritt 

tillgängligt. Av den anledningen valde jag att sammanställa åsikterna som finns. 

Vidare har huvuddelen av litteraturen varit positivt inställd till OA där enbart en kan 

sägas vara starkt avståndstagande.  Det finns även många mittemellan som i stort är 

positiva men anser att det finns frågetecken som måste lösas. Skulle jag därför försöka 

ställa författare i motsatsförhållanden skulle det bli väldigt mycket upprepningar. Det 

upplägg jag valt har resulterat i en enorm notapparat, men det är för att undvika 

upprepningar i själva texten.  

 

3.1.1 Argumenten för Open Access av vetenskapliga publikationer?  

 

Förespråkarna betonar ökad tillgänglighet och spridning av publikationer, 

trovärdighet och att även allmänheten får ta del av forskningsresultat som bedrivits 

med statliga medel.72 Vidare är ett vanligt argument demokratisering där alla ska ha 

samma tillgång till vetenskaplig kunskap. Man betonar även samhällsnyttan och att 

mycket forskning finansieras genom skattemedel vilket gör att allmänheten har rätt 

till resultaten.73 Många trycker på att OA ger fler citeringar. Dock finns det även 

forskare som ifrågasätter detta. Man kan även se att ju fler författare en OA artikel har, 

desto större sannolikhet för citeringar.74 

 

Vissa forskare har räknat ut att stora ekonomiska vinster kan genereras om man 

publicerar OA enligt den gyllene eller gröna vägen.75 Många forskare anser att tryckta 

böcker är viktigt när man publicerar sin forskning, men företrädarna för OA menar att 

öppna, elektroniska versioner av akademiska böcker ökar försäljningen av tryckta 

böcker snarare än konkurrerar ut dem.76 

 

Eftersom prenumerationskostnaderna för vissa tidsskrifter skjutit i höjden menar ofta 

förespråkarna för OA att utvecklingsländer genom OA kan få ta del av forskning som 

annars vore svåråtkomlig. Samtidigt visar en studie att forskare från 

utvecklingsländer inte attraheras mer av OA eller citerar OA-artiklar mer än 

 
72 Kling, R. & McKim, G. (1999), s. 890. Velterop, J., (2003), s. 2f, Velterop, J, (2005), s. 7, Svensson, A., (2008), s.101. 

Bernhardsson, K. (2012).s. 111.. Vetenskapsrådet, (2015), s. 16. 
73 Jönsson, Peter, (2015), s. 3. Statsministerens Kontor (NO), (2016), s. 15.  
74 Xia, J., Lynette Myers, R. & Kay Wilhoite, (2011), s. 20, 26, Vetenskapsrådet, (2015), s. 16. 
75 Houghton, J., (2009), s. III, 12, 15.  
76 Lawrence, D., Bernhardsson, K., Eriksson, J., Henning, K., Hertil Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M., 

Svensson, A., (2013), s. 3, 5. 
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industriländer. Istället indikerar bibliotekarien Tove Faber Frandsen att forskare 

oavsett landstyp har samma publiceringsmönster på grund av den akademiska 

kulturen där alla konkurrerar om samma typ av uppmärksamhet.77  

 

3.1.2 Argumenten mot Open Access av vetenskapliga publikationer? 

 

Det finns flera hinder på vägen för OA. Kvalitetsgranskningen varierar, distributionen 

är inte optimal och ibland förekommer oklarheter kring upphovsrätten.78 Det finns en 

okunskap hos forskare om OA vilket gjort frågan kontroversiell. En del av litteraturen 

menar att majoriteten av forskarna blir positivt inställda när de informeras om 

fördelar såsom ökad synlighet, distribution och sökbarhet. Samtidigt framhävde vissa 

forskare att det är svårare att läsa en elektronisk version än en tryckt och andra kände 

att en fri elektronisk version håller lägre kvalitet än en tryckt bok. Dessutom påpekar 

många forskare att det är viktigt, ibland avgörande, för trovärdighet samt för den 

akademiska karriären att publicera hos internationella förläggare som anses ledande 

och tillhörande en ”elitskara”.79 Det finns även andra studier som illustrerar att många 

föredrar tryckta versioner. Till exempel erbjöd en studie läsarna en gratis pdf-fil, trots 

detta valde hälften att köpa den tryckta boken. Samtidigt visade det sig att många 

kunder även valde att betala mer för möjlighen att ladda ner materialet framför att 

köpa den tryckta versionen. Man identifierade två sorters kunder, en som föredrog 

tryckt material, en annan som föredrog digitaliserat.80 En del studier visar att även 

många förläggare har bristfälliga kunskaper inom OA och parallellpublicering.81 Ett 

problem som finns är att många internationellt stora utgivare och tidsskrifter inte 

tillåter OA samtidigt som forskarna vill publicera i dessa tidskrifter och hos dessa 

förlag på grund av deras höga status.82 Vidare tillåter inte alla förlag att 

förlagsversionen parallellpubliceras utan kräver att det är forskarens slutversion som 

parallellpubliceras, där layouten följaktligen skiljer sig åt. Det medför problem med 

tillförlighet, autenticitet och citering.83 En del har framhävt att det finns oseriösa OA 

tidsskrifter. En lösning skulle kunna vara att införa en kvalitetslista, men denna måste 

då hållas uppdaterad.84 

 

OA kräver ett nytt sätt att tänka gällande administration och finansiering då det inte 

föreligger skäl att köpa prenumerationer om materialet ändå är gratis. Vissa ser dock 

inte detta som ett problem då man menar att nya ekonomiska modeller växer fram.85 

En del utgivare kräver höga summor pengar av institutioner för publicering av OA. 

 
77 Faber Frandsen, Tove, (2009), s. 5, 179, 197, 200.  
78 Lawrence, D., Bernhardsson, K., Eriksson, J., Henning, K., Hertil Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M., 

Svensson, A., (2013), s. 4. 
79 Lawrence, D., Bernhardsson, K., Eriksson, J., Henning, K., Hertil Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M., 

Svensson, A., (2013), s. 9.  
80 Kline Pope, B, Kannan, P. K., (2003), s. IV, 10f.  
81 Lindh, K., Wiklund, G., (2010), s. 21, 23, 25.  
82 Hedlund, T, Roos, A. (2006), s. 152, Bernhardsson, K. (2012).s. 125, Lawrence, D., Bernhardsson, K., Eriksson, J., 

Henning, K., Hertil Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M., Svensson, A., (2013), s. 3.  
83 Meyer Lundén, K. (2008), s. 67, Bernhardsson, K. (2012).s. 108.  
84 Vetenskapsrådet, (2015), s. 14f.  
85 Velterop, J., (2003), s. 3, Velterop, J, (2005), s. 9. 
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Vidare måste man se över granskningskontroller och hur de ska genomföras.86 

Parallellpublicering är en bra mellanväg men förorsakar att tidsskrifternas 

embargotider förlängs ju fler som förespråkar denna publiceringsform. Följden blir att 

forskaren själv får betala en avgift för hybridpublicering vilket är dyrt.87 En som är 

starkt emot OA i dess nuvarande format är redaktören och historikern Nordin som 

skrivit en artikel om varför detta inte är lämpligt inom historik forskning och 

humaniora. Han påpekar även att den digitala långtidslagringen medför många 

utmaningar som ännu inte har lösts och menar att det är riskfyllt att undergräva 

gamla etablerade system som funnits i många år. Han anmärker att ingenting är gratis 

varför OA enbart medför en omfördelning av kostnader. Han ser därför ingen 

egentlig skillnad mot subskribentavgifter och att ha fördröjd embargotid, dessutom 

finns pappersskrifter tillgängliga via bibliotek.88 Det man kan anmärka mot det sista 

är att alla inte har möjligheter att ta sig till de universitet som har tidsskrifterna. Vissa 

tidsskrifter får man anta enbart förvaras hos de större universitetsbiblioteken.  

 

Många förläggare uttrycker rädsla för att försäljningen ska minska om man publicerar 

OA. Det finns såvitt jag kunnat se inte någon studie som stödjer detta, viss forskning 

indikerar istället det motsatta.89  

 

Somliga menar att de få juridiska, ekonomiska och tekniska förhinder som ändå finns 

inom OA-deklarationerna måste tydliggöras så att inte skapas en gråzon. Likaså 

måste begreppen redas ut. Det är inte heller alltid självklart vem som äger 

upphovsrätten.90 Andra påtalar att dagens upphovsrätt förlorar i betydelse om man 

använder sig av nya ekonomiska modeller där man snarare måste skapa en 

attitydförändring.91 Samtidigt kan internationella samarbeten försvåras om man ska 

publicera artiklar med parter vars lagstiftning och publiceringskrav skiljer sig åt.92  

 

3.1.3 Vilka är rekommendationerna för genomförandet? 

 

Infrastrukturen kring OA måste utvecklas. Hinder på vägen är olika behov hos olika 

vetenskapliga fält, differentierad lagstiftning mellan olika länder och brist på resurser 

samt ineffektiv samordning.93 

 

Kungliga biblioteket, KB, anser att akademiska böcker, särskilt de som är finansierade 

med offentliga medel, ska publiceras OA. KB rekommenderar ett nationellt 

konsistorium som organiserar sakkunnig granskning där man har två oberoende 

granskare som är anonyma för författaren med inte tvärtom. Deras rekommendation 

är att författaren betalar granskningen men då slipper betala extra för att publicera 

 
86 O’Leary, S., (2010). 
87 Vetenskapsrådet, (2015), s. 12.  
88 Nordin, J., (2008), s. 616, 618.  
89 Lindh, K., Wiklund, G., (2010), s. 7. 
90 Hedlund, T, Roos, A. (2006), s. 151, Lindh, K., Wiklund, G., (2010), s. 15f.  
91 Velterop, J, (2005), s. 21.  
92. Johnson, R., (2015), s. 10, Vetenskapsrådet, (2015), s. 15.  
93 Johnson, R., (2015), s. 14.  
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boken OA.94 Att låta forskningsfinansiärer och universitet stå för finansieringen av OA 

är en populär tanke där det finns exempel på att när forskningsråden kräver OA 

erbjuder de även pengar för genomförandet.95  Historikern Nordin påpekar att detta 

enbart flyttar om finansiärernas stöd från tidsskrifter och förläggare till författarna 

samtidigt som man inte svarat på vem som ska betala refuserade manus. Ytterligare 

en frågeställning är vem som ska betala för recensioner av böcker? Betalar 

tidsskrifterna detta varnar Nordin för att deras oberoende försvinner.96  Dessutom 

upplever en del publiceringsavgifterna för OA som vanligen bekostas av författarens 

institution eller en finansiär, men ibland av författaren själv, som ineffektivt.  Detta då 

forskningsråden oftast levererar pengar för forskningen och publiceringen men inte 

den nödvändiga infrastrukturen.97  

 

Få publicerar i dagsläget sin forskning OA vilket gjort att KB rekommenderar att 

forskarna ska ta initiativet snarare än förläggarna då man förutspår att dessa inte 

kommer vara drivande.98 En populär idé är annars att forskningsfinansiärerna kräver 

att forskaren publicerar resultaten OA. Allt fler finansiärer har även börjat göra 

detta.99 Vidare rekommenderas att universitetsvärlden samarbetar kring OA-frågor då 

mindre förläggare saknar både kunskap, nätverk och resurser för 

sakkunnighetsgranskningen och för att driva utvecklingen framåt. Detta kan även 

motverka farhågan att det blir en maktcentrering där en liten skara bestämmer hur det 

ska se ut för alla.100  

 

Vissa anser att det måste fattas beslut om OA och e-publicering för att få forskarna att 

göra detta. Detta förutsätter att idéerna först förankras hos högskoleledningen och att 

forskarna ges information och stöd om OA.101 Så länge OA enbart ses som en 

rekommendation snarare än krav påpekas det att utvecklingen kommer gå 

långsamt.102 Inom vissa forskningsfält saknas det kunskap om OA varför man bör 

informera och ge forskarna mer stöd. Det vill säga att ett viktigt steg är att utbilda de 

olika aktörerna om OA.103 En viktig faktor för att driva på OA är nationell samverkan 

och dialog mellan biblioteken, forskarna och högskoleledningarna. Vissa poängterar 

att även finansiärerna borde vara med i dialogen. Ett forum där dessa frågor 

diskuteras måste finnas anser vissa. Många betonar vikten av ett nationellt 

samordnande och finansiering.104 Man ser inte ett behov av en ny nationell förläggare 

 
94 Lawrence, D., Bernhardsson, K., Eriksson, J., Henning, K., Hertil Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M., 

Svensson, A., (2013), s. 2.  
95 Budapest Open Access Initiative, (2002), Houghton, J., (2009), s. 16, Bernhardsson, K. (2012).s. 110, 

Statsministerens Kontor (NO), (2016), s. 5.  
96 Nordin, J., (2008), s. 617f.  
97 Johnson, R., (2015), s. 3.  
98 Lawrence, D., Bernhardsson, K., Eriksson, J., Henning, K., Hertil Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M., 

Svensson, A., (2013), s. 5. 
99 Lawrence, D., Bernhardsson, K., Eriksson, J., Henning, K., Hertil Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M., 

Svensson, A., (2013), s. 3, Vetenskapsrådet, (2015), s. 10. 
100 Lawrence, D., Bernhardsson, K., Eriksson, J., Henning, K., Hertil Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M., 

Svensson, A., (2013), s. 5, 9. 
101 Meyer Lundén, K., (2008), s. 69, Svensson, A., (2008), s. 99. 
102 Meyer Lundén, K., (2008), s. 10. 
103 Meyer Lundén, K., (2008), s. 66, 71, Houghton, J., (2009), s.16, Johnson, R., (2015), s. 10. 
104 Svensson, A., (2008), s. 96, 100, Johnson, R., (2015), Jönsson, P., (2015), s. 7. s. 4f.  
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utan snarare en organisation som säkerhetsställer att akademiska böcker publiceras i 

OA samt att dessa kvalitetsgranskas.105 Författarna ska själva kunna välja var de vill 

publicera sina resultat samtidigt som såväl de som förläggarna skyddas genom 

upphovsrätt.106 

 

Ett viktig steg för att öka e-publicering är marknadsföring och förankring av att 

publicera online vid det egna lärosätet.107 Genom att låta biblioteken ansvara för 

uppladdning av publikationer i OA läggs förhoppningsvis ansvaret för 

marknadsföring och långtidslagring på folk med kompetens inom detta område.108 

Bernhardsson rekommenderar att avhandlingar och monografier och liknande 

publiceras såväl i tryckt format som OA, men vissa menar att detta ska ses som en 

temporär lösning som inte är hållbar i längden.109 

 

3.1.4 Argumenten för Öppna forskningsdata? 

 

De vanligaste argumenten för öppna data är det förenklar verifiering av forskning, 

skapar ökad transparens, det kan användas för vidare studier, det påskyndar 

innovation och för att data är historiskt värdefullt.110 Data synliggörs också än mer 

vilket kan ge en högre exploatering.111 Vissa understryker att om man jämför vad det 

skulle kosta att genomöra en ny studie med vad det kostar att arkivera genomförd 

forskningsdata så blir det senare väldigt kostnadseffektivt då man kan studera 

tidigare resultat, göra meta- analyser och inte behöver samla in samma material 

ytterligare en gång.112 Detta har ifrågasatts av andra som menar att arbetet att göra 

data förståelig för andra kräver mycket tid och kostar stora summor pengar.113 Vad 

gäller återanvändningen av öppen forskningsdata så kan generaliseringar testas och 

resultat kan jämföras genom att använda andra kontexter, variabler eller geografiska 

områden. Nya forskningsmetoder kan även uppstå som kan vara intressanta att 

applicera på äldre data. Data kan även användas i undervisning där studenter kan 

koncentrera sig på att analysera data istället för att samla in densamma. Vidare har 

det ett historiskt värde där man kan studera beteenden och attityder hos grupper och 

individer, se hur man arbetat en viss tid, vilka metoder och teorier som var populära 

och så vidare.114  

 

 
105 Lawrence, D., Bernhardsson, K., Eriksson, J., Henning, K., Hertil Lindelöw, C., Neidenmark, T., Pelling, M., 

Svensson, A., (2013), s. 11. 
106 Brussels declaration on STM publishing, (2007), s. 1.  
107 Svensson, A., (2008), s. 99. Även Bernhardsson, K. (2012), .s. 43 tar upp behovet av marknadsföring.  
108 Svensson, A., (2008), s. 101.  
109 Bernhardsson, K. (2012).s. 45, 132.  
110 Hammersley, M., (1997), s. 131, Day, R.S. & Fridsma, D.B. (2007), s. 2, Tjalsma, H.D. & Doorn, P.K. (2007), 

Piwowar, H.A., (2011), s. 1, s. 4. The Royal Society, (2012), s. 8. Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, 

Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 1, Borgman, C. L., (2015), s. 208-213, Piwowar, H.A., Fransson, J., du 

Toit, M., Tapia Lagunas, P., Kjellberg, S., (2016), s. 7.  
111 Piwowar, H.A., Day, R.S. & Fridsma, D.B. (2007), s. 3.  
112 Piwowar, H.A., Day, R.S. & Fridsma, D.B. (2007), s. 308, Vines, T.H., Andrew, R.L., m.fl. (2013), s. 1306f. 
113 Hammersley, M., (1997), s. 137, Mauthner, N.s, Parry, O. & Backett-Milburn, K., (1998), s. 734.  
114 Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s.173-175. 
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3.1.5 Argumenten mot Öppna forskningsdata?  

 

Sammanfattningsvis kan väl konstateras att det råder mycket okunskap kring 

hanterandet av öppna data hos såväl forskare som akademier.115 En del studier har 

visat att många forskare inledningsvis är starkt emot att göra sina forskningsdata helt 

öppen, medan andra tänker sig att de gjort data öppen genom att resultaten 

presenterats vid publicering.116 Forskare tenderar se forskningshandlingarna som sin 

privata egendom snarare än tillhörande universitetet eller allmänheten.117  

Det finns vissa reservationer mot öppenhet där man nämner kommersiella intressen, 

personuppgifter, säkerhet och nationell säkerhet.118 Många anser att informationen 

inte ska få läsas av vem som helst då man önskar skydda individerna i studierna.119 

Vetenskapsrådet tar upp i sin utredning att hantering av till exempel känslig 

persondata och forskning där det finns kommersialiseringspotential, såsom vid 

samarbete med industrisektorn, kräver ytterligare utredning. Vidare skriver de att 

den nya användaren av forskningsdatan måste förhålla sig på samma sätt som 

ursprungsforskaren till juridiska och etiska frågor vilket betyder att forskningen 

måste prövas mot Personuppgiftslagen och Lagen om etikprövning.120 Många forskare är 

rädda för att förlora i konkurrenskraft mot andra forskningsgrupper. Som 

motargument kan poängteras att forskarna sällan förväntas publicera data öppet på 

en gång. Oftast har man embargotider (även kallat proprietary periods). Denna period 

kan vara från några månader till några år. Perioden ska vara så pass lång att forskaren 

hinner analysera datan och publicera sina resultat. Inom vissa forskningsfält har det 

blivit socialt accepterat att sitta på data utan att tillgängliggöra materialet. Här kan till 

exempel humaniora och samhällsvetenskap nämnas.121 

 

Vissa menar att data är svårtolkad och inte är förståelig för utomstående. Vissa 

poängterar också att de ger ut rådata på förfrågan men är inte öppna till att publicera 

den. Forskare har således en tendens att blanda ihop sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. Det finns en problematik i att kraven på öppenhet 

kan krocka med den personliga integriteten. Intresseavvägningen är även avhängig av 

vilken typ av forskning det rör sig om, rör det sig om forskning kombinerad med vård 

eller inte? Detta då olika regelverk styr de båda fallen. När det gäller vård blir 

patientjournallagen och sekretesslagstiftningen inom sjukvården aktuell. Samtidigt 

kvarstår kravet att materialet ska arkiveras och tas om hand enligt Riksarkivets 

bestämmelser. Frågan kring skyddande av personuppgifter är även ett internationellt 

problem där man inte kan garantera att personer blir helt skyddade via 

anonymiseringsåtgärder.122 En nackdel är tidsfaktorn då det är ett omfattande arbete 

 
115 Piwowar, H.A., Day, R.S. & Fridsma, D.B. (2007), s. 2, Åhlfeldt, J., Johnsson, M., (2015), s. 41. 
116 Björklund, C., Eriksson, J., (2007), s. 5, 9.  
117 Sveriges universitets- och högskoleförbund, (2006), s. 2f, Björklund, C., Eriksson, J., (2007), s. 14. Fransson, J., du 

Toit, M., Tapia Lagunas, P., Kjellberg, S., (2016), s. 39.  
118 The Royal Society, (2012), s. 44.  
119 Mauthner, N.s, Parry, O. & Backett-Milburn, K., (1998), s. 734, Björklund, C., Eriksson, J., (2007), s.14f.  
120 Vetenskapsrådet, (2015), s. 18f.  
121 Borgman, C. L., (2015), s. 12. 
122 Mauthner, N.s, Parry, O. & Backett-Milburn, K., (1998), s. 734, Björklund, C., Eriksson, J., (2007), s. 5, 7, 18f, 

Hermerén, G., (2007), s. 2f, The Royal Society, (2012), s. 9, 53f, 56f,  
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att göra data tillgängligt. Data måste först formateras och genomarbetas för att 

möjliggöra förståelse. Vidare är det inte självklart var den ska publiceras och det finns 

ibland en rädsla för att den egna forskningen förlorar i konkurrenskraft om andra kan 

använda ens material.123 Det är inte heller lätt att avgöra vad som ska klassificeras som 

väsentlig data och vad som är oväsentlig. Frågan är också vem som ska avgöra 

detta.124Angående aspekterna om det är lönt att tillgängliggöra all forskningsdata med 

hänvisning till tidsfaktorn, då det är oklart vem som har nytta därav samt frågan 

kring personuppgifter och skyddande av uppgifter så understryker vissa att 

tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata är två skilda ting. Oavsett om 

materialet inte lämpar sig för tillgängliggörande är det viktigt med 

datahanteringsplaner där detta bör inkluderas i forskningsplaner och ansökningar.125 

 

Belöningssystemet i forskningsvärlden grundas ofta på framtagandet av ny data 

vilket innebär att det är lättare att få finansiering för den typen av studier.126 Det har 

poängterats att återanvända forskningsdata är problematiskt då alla experiment är 

unika i sitt slag och det tar tid att sätta sig in i andras data som kan ha haft andra 

frågeställningar, metoder och teoribildningar vilket gör materialet svåranvänt vid 

återanvändning till andra studier. Det kan även vara svårt att förstå kontexten för en 

utomstående.127 I en studie återgick forskare till sina egna forskningsdata som man 

inte använt på flera år (detta gäller kvalitativ data) och slutsatsen var att man inte 

hade samma förståelse för datan.128  

 

Ett problem är frågan om vilket filformat data ska sparas i och hur man gör den 

kompatibel över tid när operativsystem och teknik regelbundet ändras. Många 

forskare använder sig av vitt skilda system för att spara forskningsdata. 129 Hur ska 

man skapa en universal lösning som funkar för skilda discipliner? Vidare är det inte 

tydligt hur öppna data ska arkiveras? En del handlingar existerar vare sig digitalt eller 

i pappersformat såsom konstnärliga artefakter och biomaterial. En studie frågar hur 

man ska skapa instrument för att applicera generella regler på specifika situationer.130 

 

En annan återkommande fråga är när ett forskningsprojekt ska anses avslutat? Hur 

löser man problematiken med att offentlighetslagstiftningen och 

sekretesslagstiftningen drar åt olika håll? Detta är ingenting litteraturen egentligen 

besvarar, utan istället säger man att det bör vara underlag för en statlig utredning.131  

 

 
123 Mauthner, N.s, Parry, O. & Backett-Milburn, K., (1998), s. 734, Piwowar, H.A., Day, R.S. & Fridsma, D.B. (2007), s. 

3f.  
124 Parry, O. & Mauthner, N.S., (2004), s. 144.  
125 Fransson, J., du Toit, M., Tapia Lagunas, P., Kjellberg, S., (2016), s. 37.  
126 Borgman, Christine L. (2015) s. 11, 213. 
127 Hammersley, M., (1997), s. 132. Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) 

(2014), s. 176-179. 
128 Mauthner, N.s, Parry, O. & Backett-Milburn, K., (1998), s. 738, 742. 
129 Björklund, C., Eriksson, J., (2007), s. 4, 17. Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, 

Matthew (red.) (2014), s. 59, 87. 
130 Björklund, C., Eriksson, J., (2007), s. 15f.  
131 Hermerén, Göran, (2007), s. 7.  
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3.1.6 Vilka är rekommendationerna för genomförandet? 

 

En viktig orsak till varför öppna data inte tillgängliggjorts i större omfattning är brist 

på explicita karriärbelöningar.132 I Sverige har ingen större nationell samverkan kring 

hanterandet av forskningsdata gjorts vilket medfört att öppen forskningsdata 

tillgängliggjorts inom få discipliner. Vidare saknar många lärosäten en övergripande 

elektronisk lösning för arkivering av forskningsdata.133 Det poängteras även att det 

inte finns en universal lösning som kommer fungera för samtliga forskningsfält.134 

 

Det kan även nämnas att aktiva inom sjukvården anser att struktureringen av 

arkivering av journaluppgifter måste bli bättre då information inte organiseras och 

mängden blir så stor att dataanalyser inte kan göras på materialet. Vidare saknas 

kontinuitet för hur materialet arkiveras av olika instanser.135 

 

Man tänker sig att förläggarna ska uppmuntra till publicering av öppna 

forskningsdata. Ett alternativ till att data publiceras öppet är att man begär data direkt 

av forskaren, men detta anses inte effektivt då det kan ta lång tid att få ut 

handlingarna och oskiljaktigheter kan uppstå mellan forskaren och den som begär ut 

handlingarna. Det ses även som en ökad risk att data går förlorad när forskaren har 

huvudansvaret för bevarandet och tillgängliggörandet.136 Ett förslag är att 

forskningsfinansierarna begär öppna data i högre omfattning. Nämnbart är att EU-

projektet Horisont 2020 enbart krävt datahanteringsplaner inom några 

pilotutlysningar.137  

 

Även vad gäller öppna data rekommenderas gränsöverskridande samarbete mellan 

universitet, ledning, forskare, finansiärer, biblioteket, IT-support och liknande 

aktörer.138 Vissa länder likt Storbritannien poängterar att man behöver skapa en 

nationell e-infrastruktur som ska stödja forskningsverksamheten.139 

Rekommendationer för att få forskare att publicera öppna data är att ge information 

och stöd samt infrastruktur, vidare att man skapar konventioner för gällande 

standarder att spara data i, använda metadata för spårbarhet, att det finns tillräcklig 

kontextuell information och att utveckla säkra program där data kan lagras. 

Programmen måste kunna länka data, information och publikationer, det behövs 

tydligare riktlinjer för vad som ska arkiveras och tidsramen för detta samt ett 

webbaserat program där data kan lagras och beskrivas. Universitet och arkiv måste 

samordnas där gränssöverskridande samarbete är att rekommendera. En 

attitydförändring måste genereras där forskaren inte ser data som sin privata 

egendom. Samtidigt tycker vissa att forskaren ska vara upphovsman till 

 
132 Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 10. 
133 Fransson, J., du Toit, M., Tapia Lagunas, P., Kjellberg, S., (2016), s. 7. 
134 Brussels declaration on STM publishing, (2007), s. 1. 
135 Hjorth, L., (2014).  
136 Brussels declaration on STM publishing, (2007), s. 1. Vines, T.H., Andrew, R.L., m.fl. (2013), s. 1306f.  
137 Fransson, J., du Toit, M., Tapia Lagunas, P., Kjellberg, S., (2016), 21, 25,  
138 Vetenskapsrådet, (2015), s. 21, Åhlfeldt, J., Johnsson, M., (2015), s. 14. 
139 Philip Pothen (JISC), (2004), s. 3, 5f, 12f, 16, 20f .  
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forskningsresultatet då han generat densamma. Denne ska dock ansvara för att data 

tas om hand under projektets livstid och att beskrivande information finns som gör 

data begriplig för en utomstående så att den kan återanvändas.140 Vetenskapsrådet tar 

upp att långtidsarkivering av data kostar oerhört mycket och kostnaderna lär stiga 

över tid i samband med IT-boomen. Man nämner en potentiell intressekonflikt där 

lärosätena ansvarar för arkiveringen samtidigt som många forskare tycker att det 

finns bättre ställen att deponera data på.141 Ingen lösning på problemet ges utan en 

fortsatt dialog föreslås.  

 

3.1.7 Skillnader på olika forskningsfält – vilka och varför?  

 

Många forskare poängterar att hur vetenskap kommuniceras skiljer sig åt mellan 

forskningsfält. Detta medför även olika begreppssyner vilket komplicerar arbetet att 

driva på e-publicering.142 En del studier visar att forskarnas attityd till öppna 

forskningsdata varierar mellan vetenskapsdisciplinerna på grund av olika behov. 

Hittills har de naturvetenskapliga disciplinerna haft ett försprång även om 

humanisterna och de konstnärliga vetenskaperna knappar in.143 Studier har visat att 

forskare inom fysik, astronomi, datavetenskap samt matematik är mest positiva och 

kunniga till OA där medicin, juridik, samhällsvetenskap och humaniora representerar 

motsatsen.144   

 

Det tas även upp att forskning har en tendens att premieras utifrån publicering i dyra, 

remitterade tidsskrifter, något som fungerar för naturvetenskaperna. Men andra 

vetenskaper likt humaniora och teologi kräver ett stort sidantal för att verifiera 

forskningen. Bokformatet går således inte att ta död på trots digitaliseringen.145 Vidare 

anser historikern Nordin att nuvarande arbetssätt med bibliometri inte är anpassat 

efter humaniora och redovisar flera skäl till detta såsom andra citerings- och 

publiceringsmönster.146 Det finns en gräns för hur mycket bevis och information som 

kan tillgängliggöras i en publikation vilket framförallt är problematiskt för kvalitativa 

forskare.147 Samtidigt vänder sig oftast information om OA till de naturvetenskapliga 

ämnena. Humaniora, rättvetenskap och liknande vetenskaper har andra 

publiceringsmönster där man främst publicerar sig i små tidsskrifter eller i 

monografier och antologier. Berlindeklarationen trycker på att peer-review artiklar 

ska göras OA. Begreppet är oklart samtidigt som humaniora och rättvetenskap ofta 

 
140 Philip Pothen (JISC), (2004), s. 3, 5f, 12f, 16, 20f, Björklund, C., Eriksson, J., (2007), s. 23, The Royal Society, (2012), 

s. 7f, Åhlfeldt, J., Johnsson, M., (2015), s. 39, 41, Fransson, J., du Toit, M., Tapia Lagunas, P., Kjellberg, S., (2016), 2, 

30, Fransson, J., Kjellberg, S., Sedvall, K., Tengstam, O., Tapia Lagunas, P., du Toit, M., Widmark, J., Holmström, T., 

Höie, H., (2017), s. 5. 
141 Vetenskapsrådet, (2015), s. 22.  
142 Kling, R. & McKim, G., (1999), s. 890f, Hedlund, T, Roos, A. (2006), s. 146f, Borgman, C. L., (2015), s. 55-62, 213  
143 Björklund, C., Eriksson, J., (2007), s. ii, Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, 

Matthew (red.) (2014), s. 9. 
144 Meyer Lundén, K., (2008), s. 18. 
145 Bernhardsson, K. (2012).s. 7, 11f. 
146 Nordin, J., (2008), s. 608, 612-615.   
147 Hammersley, M., (1997), s. 133.  
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använder sig av redaktionella lektörer för artiklarnas kvalitetsgranskning. Dessa 

innefattas dock inte inom peer-review definitionen.148  

 

Arkiveringsteknikerna för bevarande av data har fokuserat främst på kvantitativ data 

vilket medfört att mycket att forskningsdata som framställts utifrån andra metoder 

ofta negligerats.149 Flera av artiklarna poängterar att det är skillnad på arkiveringen 

och tillgängliggörandet av kvalitativ data. Att göra kvalitativt material öppet medför 

en del utmaningar. En fråga rör även om det ska arkiveras öppet i databaser eller i 

arkiv och bibliotek.150 Experimentella metoder kräver också en annan typ av 

arkiveringsteknik.151 I kvantitativa studier minimeras forskarens roll vid själva 

insamlingen av data vilket är motsatsen i kvalitativa studier.152 Resultatet blir att det 

är svårare att anonymisera personer och platser i kvalitativa studier. Det har även 

framförts att det finns ett intresse av att skydda forskaren lika mycket som 

informanterna i studien.153 I och med att respondenter i kvalitativa studier inte har 

samma anonymitet föreligger det en risk att forskarna känner ett extra stort ansvar att 

skydda informationen för utomstående. Vidare kan deras annorlunda arbetssätt göra 

att forskaren känner att materialet inte kan förstås fullt ut av andra forskare som kan 

misstolka data och komma till andra resultat.154 Ett annat problem med att forskaren 

kan känna sig pressad av att råmaterialet kan tolkas av utomstående är att forskaren 

begränsar sig vilket kan sänka forskningskvalitén.155 Det betonas att de skilda 

tillvägagångssätten är en epistemologisk fråga vilket måste beaktas vid arkivering. 

Data från dessa studier har ett historiskt värde där de informerar om hur forskning 

bedrevs vid en viss tid.156 Vid insamlande av kvalitativ data arbetar man utifrån vissa 

frågeställningar vilket kan göra materialet svåranvänt av andra forskare. Samtidigt 

kan man använda data för att bekräfta generaliseringar och effektivisera komparativa 

studier. En lösning för att göra kvalitativ data mer jämförbar vore standardiseringar, 

frågan är hur mycket forskningen skulle gynnas av detta.157 

 

3.1.8 Egna reflektioner  

 

Sammanfattningsvis är forskningsläget kring OA och öppna forskningsdata spretig 

och tenderar att inte vara neutral. Åsikterna kring utmaningar och möjligheter kring 

OA och öppen data är ungefär densamma. Det som egentligen inte tas upp i 

litteraturen är arkiveringen av forskningsmaterial i tryckt format i förhållande till tids- 

och ekonomiaspekter. Många forskare var emot att publicera öppet tillgängligt på 

grund av konkurrens och konfidentialitetsbehov. Det ingen verkar tänka på är att 

samma regler ju egentligen gäller redan nu vid pappersarkivering. Rådata ska sparas i 

 
148 Lindh, K., Wiklund, G., (2010), s. 3, 6.  
149 Fink, A.S. (2000), s. 3f.  
150 Tjalsma, H.D. & Doorn, P.K., (2007), s. 2.  
151 McDermott, R. (2014), s. 67.  
152 Mauthner, N.s, Parry, O. & Backett-Milburn, K., (1998), s. 743.  
153 Hammersley, M., (1997), s. 135f.  
154 Fink, A.S. (2000), s. 8-10. 
155 Parry, O. & Mauthner, N.S., (2004), s. 145. 
156 Mauthner, N.s, Parry, O. & Backett-Milburn, K., (1998), s. 743.  
157 Hammersley, M., (1997), s. 139.  
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10 år från projektavslut och visst forskningsmaterial ska arkiveras för evigt enligt 

Riksarkivet. Detta innebär att så fort materialet inlämnats för arkivering så kan 

allmänheten begära ut handlingarna. I samband med detta kan en sekretessprövning 

ske. En variant är att samma rutiner gäller vid öppna forskningsdata. Det vill säga att 

man deponerar sin data i databaser men där kanske inte all information görs öppen 

tillgänglig. Man kan till exempel lägga ut metadata som beskriver materialet vilket 

gör att allmänheten kan begära att få ta del av data där en sekretessprövning görs. Då 

kanske delar av datan kan ges ut efter anonymiseringsåtgärder. Forskare som arbetar 

med känsligt material kanske blir mer positivt inställda om de får klart för sig att det 

egentligen inte är någon större skillnad på om materialet sparas i öppna databaser 

som förvaltas av seriösa institutioner än om det sparas i pappersformat i ett 

universitetsarkiv. Jag tror det stora problemet många av artiklarna missar är att man 

ännu inte lyckats helt förankra arkiveringen av forskningsmaterial – inte ens i tryckt 

format. Därför lär steget med att publicera i öppna databaser kännas väldigt stort för 

många discipliner. Min erfarenhet är att många forskare tänker sig att de arkiverat när 

de lagt allt i en pärm som står på deras skrivbord. Mer information om arkivering av 

forskningsmaterial rent generellt måste ges innan man kan gå över till att propagera 

för öppen forskningsdata och open access av vetenskapliga resultat.  

 

Utgångspunkten måste vara att få forskarna att arkivera oavsett om det är i 

pappersformat i universitetsarkiv eller om det görs i öppna databaser. Jag tycker att 

man måste ha någon form av övergångsperiod där detta förankras hos forskarna och 

där det även förekommer någon form av frivillighet för att få med sig forskarna 

överhuvudtaget. Enklast måste ändå vara om gammalt forskningsmaterial och data 

som inte digitaliserats får arkiveras direkt i arkiven medan det ställs krav på att alla 

nya forskningsprojekt arkiverar i öppna databaser. Jag anser att det bör finnas olika 

typer av databaser lämpade för olika forskningsdiscipliner, men att dessa drivs 

gemensamt av universiteten i Sverige. Kanske ett system kan utvecklas som är 

gemensamt för samtliga universitet, men där databasen är anpassad så att man kan 

redovisa forskningsdata på olika sätt beroende på forskningsfältet? Detta skulle öka 

transparensen ytterligare och säkerhetsställa någon form av standardisering och göra 

det enklare för samtliga involverade att söka och hitta information. Är det ett myller 

av aktörer tror jag processen försvåras. 

 

Kanske viktigast av allt är säkerheten, både för personerna i studierna och för att 

materialet bevaras på ett säkert sätt. Arkivering i pappersformat har begränsningar i 

form av brandrisk, skadedjur, vattenläckor och liknande, metadata kan inte användas 

för att söka och koppla samman handlingar, det är mer komplicerat att begära fram 

handlingar och det kostar stora summor pengar att förvara handlingarna. Det kan 

även vara svårt att kontrollera intrång, jag tänker till exempel på KB-mannen som 

lyckats stjäla ovärderliga böcker och sidor ur böcker. Ser man istället till digitaliserat 

material kvarstår problemen med driftkostnader, brandrisk och intrång. Servrar 

kostar också stora summor pengar att hålla i ordning samt lokalkostnader och 

kylsystem på det. Långtidsarkivering av digitaliserat material är ytterst osäkert då 

tekniken och filformat ändras. Att ändra filformat med jämna mellanrum kostar stora 

summor pengar där pappersformat klarar sig längre på egen hand (även om också 
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konserveringskostnader kan uppstå). Kanske man måste vara flexibel och låta formen 

på rådatan avgöra arkiveringsmetoden? Har man till exempel en intervjustudie med 

hundratals pappersdokument är det opraktiskt att scanna in och digitalisera samtliga 

papper, däremot sammanställningarna av intervjumaterialet samt en ej ifylld enkät 

skulle kunna publiceras öppet i en databas? Detta för att visa tillvägagångssättet och 

resultatet. Jag tror på flexibilitet i övergångsfasen där såväl arkivarier, bibliotekarier 

som forskare måste löpande få utvärdera och diskutera processen i samråd med 

varandra och systemutvecklare.  

 

3.1.9 Sammanfattning av litteraturstudien  

 

Forskningen kring öppna forskningsdata i arkiv både i Sverige och internationellt har 

varit begränsad men ökat under de senaste åren även om studierna generellt bygger 

på ett relativt litet material.158 Ett lands forskning är inte bara en nationell 

angelägenhet utan även en internationell då forskningsverksamhet tenderar att utövas 

gränsöverskridande där samarbeten sker över landsgränserna.159 
 

Forskningen som bedrivits om öppen forskningsdata och tillgängliggörande av 

forskningsresultat har tenderat att inte vara neutral då det ofta är förespråkarna för 

densamma som författat litteraturen.160 De artiklar som är avståndstagande är oftast 

författade av förläggare eller forskare inom vetenskapsdiscipliner som har 

forskningstradition där det anses svårt att arkivera forskningsmaterial öppet 

tillgängligt. I den andra högen finner man nationella institutioner vars syfte är att 

genomföra förändringen med öppen data och publikationer. De undersökningar som 

gjorts tittar på hur och när öppen forskningsdata och publikationer ska göras, inte om. 

Forskningen om arkivens roll i denna fråga är begränsad där biblioteken verkar ha 

kommit betydligt längre. Majoriteten av de uppsatser och avhandlingar som studerar 

öppen publicering av forskning verkar vara skrivna av bibliotekarier. Det saknas 

således forskning som studerar hur arkiven arbetar med dessa frågor och om 

arkiverings- och tillgänglighetsfrågan bereds tillräckligt stort utrymme i den dagliga 

verksamheten.  

 

Forskning som är positiv till öppen tillgänglighet betonar följande: 

 Ökad tillgänglighet 

 Ovan kan leda till ökad synlighet  

 Vilket i sin tur kan leda till fler citeringar  

 Vissa anser att öppet tillgängliggörande leder till att försäljningen av böcker 

ökar på grund av det extra synliggörandet  

 Fler kan ta del av forskningsresultat vilket leder till en 

demokratiseringsprocess  

 Transparens 

 
158 Björklund, C., Eriksson, J., (2007), s. 1. 
159 The Royal Society, (2012), s. 17.  
160 Kling, R. & McKim, G. (1999), s. 892, skriver t.ex. att e-publicering inte bara är ett forskningsfält utan även en 

rörelse. Även Hedlund, T, Roos, A. (2006), s. 145, Meyer Lundén, K. (2008), s. 8 och Faber Frandsen, Tove, (2009), s. 

4f, 8 tar upp problematiken med olika intressenter och att det kan ses som en rörelse. 
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 Ovan gör det lättare att synliggöra oredlighet i forskning 

 Enklare att verifiera forskning 

 Vidareutnyttjande. Det vill säga att andra kan använda forskningsdata för att 

göra vidare studier vilket skulle kunna vara kostnadseffektivt (dock 

argumenterar andra för att tiden det tar att transkribera data och göra den 

förståelig för andra tar sådan tid att det inte alls behöver vara särskilt 

kostnadseffektivt).  

 

Jag har inte funnit någon forskning som varit helt negativ till öppet tillgängliggörande, 

däremot konstaterar många att det finns hinder på vägen som måste lösas innan en 

fullskalig övergång kan ske: 

 Kvalitetsgranskningen varierar och det är inte självklart hur den ska 

organiseras 

 Distributionen är inte optimal 

 Okunskap om öppet tillgängliggörande råder inom såväl forskarkåren som 

hos förläggare och lärosäten 

 Otydligheter kring upphovsrätten  

 Oklarhet hos forskarkåren om forskningshandlingar och att dessa tillhör 

lärosätet, inte forskaren och därför måste arkiveras 

 För många discipliner är det viktigt att publicera i välmeriterade tidsskrifter. 

Dessa tillåter dock inte alltid att artiklarna publiceras öppet tillgängligt 

 Parallellpublicering gör att embargotiden förlängs ju fler som förespråkar detta 

och forskaren får då själv betala en avgift för hybridpublicering vilket är 

kostsamt 

 Den digitala långtidsarkiveringens utmaningar måste lösas. Både vad gäller 

vetenskapliga publikationer och data. Till exempel frågor kring filformat.  

 Det är inte heller självklart hur man ska arkivera och en del material finns inte 

i digitalt eller i pappersformat, såsom biomaterial och konstverk. Ska man ha 

olika lösningar för olika typer av data?  

 Kritikerna menar att OA endast omfördelar kostnaderna 

 En del är rädda för att OA minskar försäljningen av tidningar och böcker och 

då konkurrerar ut nuvarande system 

 I relation till ovan menar kritikerna att vissa discipliner är beroende av att 

publicera i bokformat då deras vetenskaper kräver ett högt sidantal för att 

verifiera forskningen 

 Internationella samarbeten kan försvåras om man ska publicera tillsammans 

med forskare från länder vars lagstiftning ser annorlunda ut 

 När det gäller öppna data anser många att öppenheten måste kunna begränsas 

för att skydda den personliga integriteten, för landets säkerhet och 

kommersiella intressen 

 Det finns även en rädsla för att den egna forskningen ska förlora i 

konkurrenskraft om data görs öppet tillgängligt 

 En del ifrågasätter om det är lönt tiden att göra all data öppet tillgängligt då 

den kan vara svårförståelig för utomstående och vissa ifrågasätter även nyttan 

därav. Det är inte heller uppenbart vad som ska ses som väsentlig och 

oväsentlig data och vem som ska bestämma detta.  
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 Det är svårt att arkivera kvalitativ data och göra den begripbar för 

utomstående 

 När ska ett projekt anses avslutat? 

 Hur gör man när offentlighets- och sekretesslagstiftningen drar åt olika håll?  

 

Sammanfattningsvis finns det många frågetecken kring öppet tillgängliggörande av 

vetenskapliga publikationer och data. Det är inte så många lösningar som presenteras, 

däremot rekommendationer. Slutsatsen blir att frågorna tenderar att skjutas på 

framtiden. De översiktliga rekommendationer som ges är följande: 

 

 Utveckla infrastrukturen 

 Vissa menar att det bör finnas en nationell e-infrastruktur  

 Skapa konventioner för hur öppen data ska sparas och länkas 

 Öka det gränssöverskridande samarbetet 

 Utbildning av de olika aktörerna måste ske 

 Många förespråkar att forskningsfinansiärer och universiteten ska stå för OA-

kostnaderna 

 Vissa menar att forskningsfinansiärerna ska kräva att publikationen publiceras 

OA 

 En del förespråkar att forskarna ska vara drivande till OA då man inte tror att 

förläggarna kommer att vara det. Samtidigt menar andra att förläggarna borde 

vara drivande till publicering av öppna data.  

 Marknadsföring och förankring vid det egna lärosätet 

 En universallösning kommer inte att fungera för alla forskningsdiscipliner 

 

Ovan är de övergripande rekommendationerna som litteraturen har gett för 

förankring av öppet tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och data. Detta 

kan sättas i relation till regeringens forskningsproposition från 2016. Dock är kanske 

inte dessa rekommendationer så konkret för arkivarierna och aktörerna vid lärosätena 

som ska arbeta med detta i sitt dagliga arbete. Hur ska de arbeta i nuläget i väntan på 

samordnade aktiviteter och nödvändig infrastruktur? Vem ska fatta dessa beslut? Ska 

arkivarierna och övrig aktörer avvakta med öppet tillgängliggörande i väntan på 

rektorsbeslut? Hur ska de individuella lösningarna för olika forskningsdiscipliner se 

ut? Det är svårt att arbeta utifrån standardiseringar när dessa ännu inte formulerats.  
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4 Vad säger lagen och litteraturen om 

forskningsdata och forskningsarkivering? 

4.1 Vad säger lagen om arkivering av forskningsmaterial? 

 

Forskningshandlingar som skapas av myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen 

och är därför underkastade de regler som står i Tryckfrihetsförordningens andra 

kapitel. Notera att forskning som bedrivs vid lärosäten som drivs i privaträttslig form 

inte omfattas av dessa regler. När det gäller forskning som bedrivs vid myndigheter 

så spelar det ingen roll vilken typ av forskning det är eller hur den finansierats.161  

I Tryckfrihetsförordningens andra kapitel, andra paragrafen (TF 2:2), kan man läsa 

följande: 

2 § ”Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast 

om det är påkallat med hänsyn till 

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller 

mellanfolklig organisation, 

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 

3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, 

4. intresset att förebygga eller beivra brott, 

5. det allmännas ekonomiska intresse, 

6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 

7. intresset att bevara djur- eller växtart.”162 

 

Enligt Professor Alf Bohlin som är specialiserad på Offentlighetslagstiftningen ska 

forskning ses som ett faktiskt handlande och inte som ett handläggande av ärende vilket är 

viktigt att särskilja ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv.  Bohlin anser att även 

huvuddelen av uppdragsforskning ska ses som faktiskt handlande, dock poängteras 

det att rättsläget är oklart.163 Detta påverkar när forskningshandlingen kan 

karaktäriseras som allmän handling.  

 

4.1.1 Inkomna handlingar 

 

När en forskare tar emot handlingar från utomstående är dessa att betrakta som 

inkomna och därmed allmänna handlingar. Det spelar ingen roll var de fysiskt 

förvaras så länge ”de kommit behörig befattningshavare till handa.” Likaså är det 

oväsentligt om den inkomna handlingen ses som ett utkast, så länge den är inkommen 

är den allmän.164  

Bohlin ger följande exempel: 

”Till handlingar, som blir allmänna enligt förevarande lagrum, hör t ex:  

 
161 Bohlin, Alf, (1997), s. 7, 9.  
162 Geijer, Ulrika, Lenberg, Eva & Lövblad, Håkan (2013). s. 124.  
163 Bohlin, Alf (1997), s. 11-13.  
164 Bohlin, Alf (1997), s. 15f.  
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- utdrag ur register, som rekvirerats från annan myndighet, 

- extern anslagsgivares beslut (”kontrakt”) avseende beviljat forskningsanslag, 

- beslut om tillstånd till att bedriva forskning i främmande land, 

- brev eller annan korrespondens mellan forskare, 

- skriftliga svar på en av forskaren genomförd enkätundersökning, 

- upptagningar som ingår i ett datasystem och som myndigheten bereds 

tillgång till genom inkoppling på nätet, 

- ett examensarbete som författats av en högskolestuderande och av denne 

lämnats till vederbörande institution.”165  

 

4.1.2 Upprättade handlingar 

 

En handling är att se som upprättad av myndigheten om den expedierats. Begreppet är 

inte definierat i lagtexten men expedieras tolkas av Bohlin som avsänd till enskild 

eller till myndigheten. Det spelar inte någon roll i vilket skick handlingen befinner sig 

i när den expedieras för att den ska räknas som upprättad.  

Bohlin ger dessa exempel: 

- ”ett av forskaren utsänt enkät- eller intervjuformulär 

- en skriftlig påminnelse om besvarande av enkäten 

- resultatet av en undersökning som myndigheten utfört på uppdrag av 

annan myndighet eller enskilt företag och som - sedan utredningen 

slutförts - tillställes uppdragsgivaren i form av en "rapport".  

- ett forskningsprogram eller en projektbeskrivning som utarbetats i syfte 

att bilda underlag för en ansökan om projektstöd och som, tillsammans 

med ansökningshandlingen, tillställes en extern anslagsgivare.”166 

 

I och med att forskning är att betrakta som faktiskt handlande kan forskningsmaterial 

bli allmänna handlingar innan projektet är avslutat. Uppdragsforskning är som 

nämnts oklart, men har en högre myndighet beordrat en lägre att utföra ett uppdrag 

och den lägre myndigheten inte expedierat handlingen så ska den anses som allmän 

när ärendet slutbehandlats.167   

 

I de fall en handling inte upprättats och inte expedierats av myndigheten så blir de 

allmänna när de justerats eller på annat sätt färdigställts av myndigheten. För att räknas 

som färdigställd ska den ha godkänts av befattningshavaren eller tagits om hand för 

förvaring. Om detta sker i en arkivlokal eller på ett tjänsterum är ovidkommande. 

Som exempel kan ges när en forskare tagit en bild eller gjort en bandinspelning. 

Journaler och register samt förteckningar som förs fortlöpande är undantagna och 

anses upprättade direkt när de ”färdigställts för anteckning eller införing.” Som exempel 

kan ges projektdagböcker.168 I TF 2:9 framgår det att ”minnesanteckningar”, det vill 

säga mellanprodukter i form av utkast, råtabeller och liknande inte är att betrakta som 

 
165 Bohlin, Alf (1997), s. 15. 
166 Bohlin, Alf (1997), s. 16f.  
167 Bohlin, Alf (1997), s. 17. 
168 Bohlin, Alf (1997), s. 18 och TF 2:7.  
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allmänna handlingar. Däremot om detta material tas om hand för arkivering så blir det 

en allmän handling.169 

 

4.1.3 Offentlig handling och Sekretess  

 

Viktigt att poängtera är att en handling inte behöver vara offentlig (tillgänglig för 

allmänheten) bara för att den är allmän. Handlingarna kan förses med sekretess om 

det finns laglig grund för detta.170 Studerar man paragraferna kan konstateras att 

mycket forskningsmaterial kan skyddas av sekretess. Vissa sekretessbestämmelser 

omfattas av sekretesstid som berättar hur länge sekretessen som längst kan tillämpas.171 

Sekretessbestämmelser påverkas av skaderekvisitet. Vid rakt skaderekvisit är enbart de 

mest känsliga uppgifterna sekretessbelagda. Vid omvänt skaderekvisit 

är ”utgångspunkten att sekretess gäller för alla uppgifter som omfattas av den aktuella 

sekretessbestämmelsen.”172 Andra sekretessbestämmelser saknar skaderekvisit och då 

gäller absolut sekretess vilket innebär att uppgifterna som omfattas av 

sekretessbestämmelserna alltid är sekretessbelagda. Lagen tar upp sekretessbrytande 

bestämmelser som gör att uppgifter ibland kan lämnas ut trots sekretesskyddet. En 

myndighet kan ibland göra ett utelämnande med förbehåll där den enskilde åläggs 

straffsanktionerad tystnadsplikt.173  

 

Sekretess är inte bara tillämplig på uppgifter som rör en individs personliga eller 

ekonomiska förhållanden utan gäller överhuvud om uppgifter som kan kopplas till en 

specifik individ. Samtidigt så finns det undantag i lagen där vissa uppgifter kan få 

lämnas ut för forskningsändamål om det kan garanteras att individen uppgiften rör 

eller närstående till denna inte skadas eller lider men av att uppgiften lämnas ut.174 

 

En allmän handling som inkommit eller upprättats hos myndigheten ska enligt lag 

registreras utan dröjsmål. Sekretessbelagda handlingar ska alltid registreras medan 

andra forskningshandlingar inte behöver registreras om myndigheten kan garantera 

att handlingarna hålls väl ordnande och sökbara och att det är tydligt vilka handlingar 

som har inkommit eller upprättats.175 

4.2 Att strukturera forskningsdata 

 

Många utmaningar har framkommit i intervjuerna kring hur man ska arbeta med 

forskningsdata överhuvudtaget. Denna del av uppsatsen tar därför upp en del av 

problemen och hur det ser ut i dagsläget samt rekommendationerna som ges i nuläget. 

Denna del syftar därmed att ge en djupare insikt i de utmaningar som finns.  

 
169 Bohlin, Alf (1997), s. 19f, 22 och TF 2:9.  
170 Bohlin, Alf (1997), s. 24, Geijer, Ulrika, Lenberg, Eva & Lövblad, Håkan (2013), s. 124, 127. Här måste man kunna 

hänvisa till tillämplig sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
171 OSL:2009:400, se t.ex. 21:1, och det 24:e samt 25:e kapitlet.  
172 Geijer, Ulrika, Lenberg, Eva & Lövblad, Håkan (2013), s. 126. 
173 Geijer, Ulrika, Lenberg, Eva & Lövblad, Håkan (2013), s. 126f.  
174 Bohlin, Alf (1997), s. 27.  
175 Bohlin, Alf (1997), s. 29. Geijer, Ulrika, Lenberg, Eva & Lövblad, Håkan (2013), s. 128. 
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Forskningsdata måste beskrivas och definieras. Man talar om high-level information 

(även kallat study-level och data collection-level) och lower level information. Den första 

beskriver forskningsprojektet och hur data skapas under forskningen, etik och andra 

förhållningsregler samt kontexten. Den lägre nivån beskriver materialet på filnivå. 

Genom att strukturera informationen på detta sätt kan dubbletter elimineras. 

Kvalitativ forskning lär fokusera på nivå ett i sin beskrivning. Metadata används för 

att kunna skapa standardiserad och strukturerad information som förklarar syfte, tid, 

geografiskt område, författare, tillgänglighet och användarvillkor. Genom detta blir 

data sökbart.176 

 

Ett bekymmer med att lyckas göra data förståelig är att man måste kunna separera 

data från kontexten den härstammar ifrån. När man plockar bort delar av kontexten 

försvinner en del av innebörden. Genom att dokumentera enligt proviensprincipen kan 

en del av problematiken undgås, men kontexten kan aldrig helt återskapas. Detta 

kallas ”the mobility problem.” 177  

4.3 Rekommenderade filformat och problem med digital 

långtidsarkivering 

 

För att bevara digital information krävs det att man sparar i filformat som kan tänkas 

fungera över lång tid och är migrerbara samt av tillfredsställande programvara. 

Tyvärr riskerar majoriteten av filformat att bli oläsliga i framtiden. Detta då såväl 

filformat som lagringsmedier snabbt föråldras. Även om det går att emigrera och 

migrera filer och trots interoperabilitet så är det säkraste sättet i nuläget att spara data 

i standardiserade och öppna filformat. Till dessa program räknas Microsoft Offices 

mjukvaruprogram (till exempel MS Word, Rich Text Format, MS Excel) och SPSS-

format. Filformat är antingen öppna eller licenserade. Öppna och tillförlitliga format 

är PDF/A, CSV, TIFF och XLM. Lossy filformat innebär att utrymme sparas genom att 

detaljerad information som inte tros vara nödvändig tas bort, till exempel JPEG. 

Lossless format behåller istället den detaljerade information, såsom TIFF. Forskaren 

lär använda de filformat som passar bäst under arbetets gång, men vid arkivering 

måste filerna konverteras till hållbara filformat.178  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
176 Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 38. 
177 Borgman, C. L. (2015), s. 219. 
178 Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 59, 87.  
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Tabell 4:1: Exempel på rekommenderade filformat för forskningsdata 
(Storbritannien) 

Datatyp Filformat 

Kvantitativ data i tabellformat med mycket 

metadata 

SPSS portable format (.por) 

Avgränsade text- och kommando filer (setup), 

STRATA, SAS, SPSS 

Strukturerad text eller märkspråk som 

innehåller metadata, t.ex. DDI XML filer.  

Kvantitativ data i tabellformat med lite 

metadata 

Comma-separated values (.csv) 

Tab-delimited file (.tab) 

Där det är lämpligt används avgränsad text 

med Structured Query Language (SQL).  

Geospatial data ESRI Shapefile (.shp, .shx, .dbf, .prj, .sbx, sbn) 

¨ 

Geo-referenced TIFF (.tif, .tfw) 

CAD data (.dwg) 

Tabular GIS attribute data 

Kvalitativ data 

(Textformat)  

eXtensible Mar-up Language (.xml) Enligt en 

dokumenttypsdefinition (DTD) 

Rich Text Format (.rtf) 

American Standard Code for Information 

Interchange ASCII (.txt) 

Bilddata  TIFF version 6 okomprimerad (.txt) 

Ljuddata  Free Lossless Audio Codec (FLAC) (.flac) 

Rörlig bilddata  MPEG-4 (.mp4) 

Motion JPEG 2000 (.jp2) 

Dokument Rich Text Format (.rtf) 

PDF/A eller PDF (.pdf) 

OpenDocument Text (.odt) 
 Källa: Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 59. 

 

Denna tabell är utformat i Storbritannien. I Sverige hittar man liknande 

rekommendationer för arkivhandlingar. Om man jämför tabellerna så ser man att de i 

stort sett ger samma rekommendationer men även kompletterar varandra, och att de 

har olika rekommendationer på enstaka ställen. Tabellerna kan jämföras med 

Riksarkivets föreskrifter RA–FS 2009:1 och RA–FS 2009:2. Riksarkivets föreskrifter är 

dock äldre än tabellerna jag hänvisar till och i det digitala samhället måste man vara 

ständigt uppdaterad. Riksarkivet har dock ungefär samma rekommendationer, 



41 
 

nämligen att man använder XML, HTML, XHTML, SGML, PDF, JPEG, TIFF/IT, 

GML.179 

 

Tabell 4:2: Exempel på hållbara filformat generellt (Sverige)  

Typ  Filformat  

Kontorsdokument PDF/A 

Text-fil (ASCII)  

Strukturerade dokument XML 

SGML 

HTML 

XHTML 

Databaser XML 

Sekventiella filer (ASCII eller UNICODE) 

med fast fält- och postlängd eller 

teckenseparerade fält 

Webbsidor HTML 4.0 eller senare 

XML 

PDF/A-I 

XHTML 

E-postmeddelanden - Som kontorsdokument 

- Som databas 

- Som strukturerade dokument  

Kartor och ritningar GML 

PDF/E-I 

CALS 

Bilder TIFF 

JPEG 

PNG 

PDF/A-I 

Rörlig bild  MPEG-4 

Ljud MP3=MPEG-I audio layer 3 
 Källa: Appelquist, J., (2012), s. 36. 

 

Data kan sparas antingen på optiska medier eller magnetiska. Till optiska medier 

räknas CD- och DVD-skivor som lätt kan skadas vid hantering, temperaturväxlingar 

och fuktighet, dålig luftcirkulation och ljus. Detta resulterar i att dessa medier bör 

förvaras svalt i en jämn temperatur (mellan 10 och 23°C) i mörka utrymmen med en 

luftfuktighet på 30-50%. CD-RW och DVD-RW bör undvikas. Magnetiska medier 

 

179 Riksarkivets Författningssamling, ISSN 0283-2941, Ra-FS 2009:1 och ISSN 0283-2941, RA-FS 2009:2.  
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innefattar hårddiskar och inspelningsband. Även dessa är känsliga där en hårddisk är 

mer utsatt i en kontorsmiljö än i temperaturkontrollerade miljöer. Papper och 

fotografier kan skadas av solljus och syror (från till exempel svett och syror som finns 

i vissa papper). För att undvika detta ska man arkivera på särskilt papper utan syror 

och rostfria gem istället för häftklammer.180 Dock kan detta kontrasteras mot 

arkivregler i Sverige där man rekommenderas undvika såväl häftklämmor och gem 

eftersom båda kan skada pappret.181 

4.4 Lagar kring etiska förhållningssätt och upphovsrätt 

 

De flesta länder har lagar kring upphovsrätt och skyddande av personuppgifter samt 

organisatorisk information. Inom EU har man ett samarbete kring dessa typer av 

frågor genom the European Union Data Directive från 1995 som innebär att 

medlemsländerna ska ha en lagstiftning i enlighet med direktivet. Det kan ändå skilja 

sig en del mellan EU-länder där Tysklands lagstiftning anses vara den hårdaste i 

världen kring skyddande av personuppgifter. I Europa som helhet varierar kraven 

där Norge följer EU:s direktiv medan andra knappt har några skydd 

överhuvudtaget.182 Nu gäller personuppgiftslagen (PuL) i Sverige som 25 maj 2018 

ersätts av dataskyddsförordningen (GDPR). Anledningen är att EU beslutat om en ny 

förordning som ska gälla i alla medlemsländer och ersätta nationella riktlinjer vad 

gäller hantering av personuppgifter.183 Vad gäller upphovsrätt och etik har vi i Sverige 

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) som har reglerats för 

att bättre passa med EU:s lagstiftning.184 2003 instiftades Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460). Lagen ämnar skydda individer vid 

forskningsändamål. Detta innebär till exempel att forskning som avser känsliga 

personuppgifter måste etikprövas av en regional etikprövningsnämnd. 

4.5 Anonymisering av data 
 

Man talar om två identifierare, direkta och indirekta. Direkta identifierare är namn, 

adresser, postkoder, telefonnummer och bilder. Indirekta är sådana uppgifter som i 

kombination med andra kan identifiera en individ. Det kan till exempel röra sig om 

arbetsplats, yrke, och vissa specifika kännetecken såsom lön och ålder. Direkta 

identifierare brukar samlas in i början av en studie och tillhöra det administrativa 

arbetet och kan oftast enkelt tas bort. När det gäller kvantitativ data kan man oftast slå 

samman variabler eller ta bort detaljerad textinformation från variabeln. 

Uppmärksamhet behöver riktas vid relationsdatabaser där data via sambandsmönster 

kan identifiera individer. Anonymisering kan ske genom att man till exempel ersätter 

individers namn med koder och födelsedatum med året. Vad gäller löner kan man till 

exempel ha olika lönespann där de högsta lönerna heter till exempel ”300 000 och 

 

180 Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 87. 
181 Appelquist, J., (2012), s. 39.  
182 Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 107.  
183 Datainspektionen, ”Introduktion till dataskyddsförordningen”, hämtad 2017-05-10. 
184 Se t.ex. Lagen.nu, hämtad 2017-05-30, (URL: https://lagen.nu/1960:729).  

https://lagen.nu/1960:729
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uppåt”. Man kan även använda SDC (Statistical Disclosure Control) för att 

säkerhetsställa att man inte kan identifiera personerna i studien. När kvalitativt 

material ska tillgängliggöras såsom transkriberade intervjuer kan man använda sig av 

pseudonymer eller vaga beskrivningar. Genom att redan innan insamlingen av data 

diskutera med respondenterna hur transkriberingen kommer att se ut kan den 

kvalitativa forskaren antagligen också tillgängligöra sin data med anonymiseringar. 

Till exempel kan man undvika att be om individernas fulla namn. Man kan även 

skapa en anonymiserings logg där man antecknar hur data först samlades in och vad 

man ändrat det till vid tillgängliggörandet.185  

 

Tabell 4:3: Exempel på hur en anonymiseringslogg kan se ut 

Intervju och sidnummer Original namn Ändrat till 

Int1, s. 1 Ålder 27 Åldersspann 20 – 30  

Int1, s. 1 Spanien Europeiskt land 

Int1, s. 2 20/6 Juni 

Int1, s. 2 Amy (riktigt namn) Moira (pseudonym) 

Int1, s. 3 Manchester Norrbelägen 

storstad/Engelsk stad 

Int1, s. 4 Moster Jean Moster 

Int2, s. 1 Francis Min vän 

Int2, s. 8 Station Road primary 

school 

Grundskola 

Int2, s. 10 Inköpschef, Producera, 

Sainsbury’s 

Chefstjänsteman i ledande 

varukedja  

Int2, s. 11 North Colchester Norra delarna av staden 

Källa: Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 123. 

4.6 Delning av öppen forskningsdata 

 

En anledning till varför det inte varit norm att publicera data öppet är framförallt de 

ekonomiska kostnaderna av att publicera ett stort sidantal. Med digitaliseringen kan 

man välja att publicera i tryckt format men komplettera med att ha data i en öppen 

databas. För att få forskare att tillgängligöra data måste de känna sig färdiga med 

datan. Detta är anledningen till varför vissa discipliner varit bättre på att publicera sin 

data öppet. Dessa fält har ofta väldefinierad och homogen data. Inom fält som 

grundas i att man arbetar nära materialet i många år blir datan så pass värdefull för de 

egna karriärmöjligheterna att man inte gärna gör den tillgänglig för andra.186 

Att göra data öppet tillgängligt är möjligt även med känsligt material så länge man 

beaktar följande tre punkter: 

 
185 Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 119-125. 
186 Borgman, C. L. (2015), s. 216f.  
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- När man ber respondenterna om samtycke till medverkan i studien 

inkluderar man även tillstånd till att dela data 

- Personuppgifter skyddas genom anonymisering av data 

- Vid behov kan man införa åtkomstkontroll187  

4.7 Fördelar med centraliserad samverkan mellan aktörer 

 

Om samverkan genomförs vid hantering av öppna data kan idéer utbytas och 

erfarenheter ventileras. Det underlättar även standardiseringar och finansieringen kan 

spridas på fler parter. Det gör det även enklare att följa projekten och vem som äger 

datan, särskilt när forskare kommer och går. Data kan även samlas till ett ställe vilket 

gör den lättare att hålla reda på. En ökad medvetenhet kan skapas kring 

ansvarsområden för olika instanser. Vidare underlättas arbetet med att se till att data 

hanteringens finansiering räknas in i forskningsansökan.188  

4.8 Publicera och citera öppna data 

 

Data kan tillgängligöras genom att deponeras i arkiv, särskilda datacenter eller 

särskilda förvaringsrum, antingen tematiska eller institutionella. De kan även 

tillgängliggöras i samband med att man publicerar sina resultat i en tidsskrift. Data 

kan även publiceras i en särskild tidsskrift. Ett annat alternativ är att lägga ut data på 

projektets eller institutionens hemsida. Slutligen kan forskaren själv publicera 

forskningsdata genom molntjänster (till exempel figshare).189  

 

Data citeras sällan även om det blivit vanligare de senaste åren. Vad som kan vara 

svårt är att avgöra vilka som ska anses som författare och upphovsmän till datan då 

detta är avhängigt sociala konventioner. Fram till mitten av 1950-talet hade man sällan 

fler än en författare som referens till en publikation. Därefter blev det allt vanligare att 

flera författare kunde stå som upphovsmän till en publikation. Med denna utveckling 

blev det svårare att avgöra vem som bar huvudansvaret för studien. Att få ett arbete 

publicerat är många gånger avgörande för befordringar. Numera kan en ansvarig för 

institutionen eller labbet som fått finansiering stå som ansvarig som inte är direkt 

involverat i projektet. Ansvaret kan även delas upp mellan olika skrifter inom ett 

projekt. Huvudmannen till publikationen kan väljas utifrån vem som behöver det 

mest. Det varierar även mellan forskningsfälten vem som anses vara mest prominent, 

den första författaren eller den sista. Det är även olika hur man väljer att presentera 

författarna, i alfabetisk ordning eller efter titlar. Vidare brukar många publikationer 

tacka andra forskare och finansiärer vilka sällan citeras även om deras bidrag har varit 

stort. Vad som är kutym skiljer sig mellan fälten där humaniora ofta har en författare 

medan medicin, biologi och fysisk ofta har flera. Samtidigt är det inte nödvändigt att 

traditionerna till hur man citerar publikationer är lämpligt att överföra till citering av 

data. Som professor i informatik Christine L. Borgman uttrycker det: ”Publications are 

 
187 Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 127. 
188 Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 158f. 
189 Corti, Louise, Eynden, Veerle van den, Bishop, Libby & Woollard, Matthew (red.) (2014), s. 197. 
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arguments made by authors, and data are the evidence used to support the arguments.” Datan 

kan därför härstamma från flera personer och processer. Det krävs att man utreder 

hur data ska göras sökbar och citerbar.190  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
190 Borgman, C. L. (2015), s. 252-256, 266. Citat hämtat från s. 256.  
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5 Resultatkapitel: Sammanställning av 

intervjuerna 

”Det är bra att låta tusen blommor blomma, men någonstans måste man också bestämma sig 

för att det åtminstone är blommor man odlar på den här ängen.” 191  

 

Kapitlet är disponerat utifrån de teman som framkommer i intervjuguiden, tabell 2.1, 

s. 11. Intervjuguiden bygger i sin tur på de teman som identifierats i litteraturstudien 

för att en komparation av resultaten skulle möjligöras. Varje intervju har utgått ifrån 

den mallen men är unika i sitt slag då de varit öppna till karaktären vilket innebär att 

respondenten satt sin prägel på varje intervju. Trots detta kunde det konstateras att 

man tog upp i princip samma saker och identifierade samma möjligheter, utmaningar 

och rekommendationer. Dessa låg i sin tur i linje med det litteraturen tagit upp. 

Frågan är således om det finns ett visst antal givna svar på frågeställningarna som 

finns kring öppna forskningsdata eller om branschen är så pass liten att man tagit del 

av varandras åsikter direkt eller indirekt och då omedvetet påverakts och influerats av 

synpunkterna. Det som talar emot det sista är att en del av respondenterna inte kände 

sig insatta i frågorna och ändå gav ungefär detsamma svar som dem som ansåg sig väl 

insatta.  Varje intervju avslutades med frågan om det var något de ville tillägga som 

inte redan tagits upp. En del valde att lägga till saker, en del inte. Dessa punkter 

sammanställs i kapitel 5.9 Övriga reflektioner som framkommit i intervjuerna, på sida 77. 

Intressant är att man även där kunde se att respondenterna oberoende av varandra 

tog upp ungefär samma aspekter. En del respondenter tog upp samma aspekter men i 

relation till de olika teman som redovisas i intervjuguiden.  

5.1 Respondenternas erfarenhet av och arbete med öppna 

forskningsdata 

 

Två av respondenterna var inne på att begreppet öppna data inte är helt självklar. 

”Öppna data kan både ha betydelsen öppna myndighetsdata, det vill säga att myndigheter ger 

öppen tillgång till sina data att ladda ner fritt och det är inte samma sak som öppen 

forskningsdata. Detta kan leda till problem.” Man uttrycker vikten av att definiera de 

olika begreppen. Den andra respondenten som också var inne på definitionsfrågan sa 

följande: ”Open access arbetar biblioteket med och det handlar om publikationer av 

forskningsresultat. Forskningsinformation är öppen vetenskap. Det är både forskningsdata och 

det är publikationer. Med öppna data så är det inte per definition tillgång till forskningsdata 

man menar. Öppna data kopplas till myndighetsdata och inte forskningsdata i första hand.”  

 

Av de 15 intervjuade kommer nio från de sex utvalda lärosätena och sex stycken 

representerar aktörerna. Hur pass välbekanta man är med öppna forskningsdata 

varierar mest bland lärosätena där fem kan sägas vara välbekanta och fyra bekanta 

med forskningsdata. Bland aktörerna kan samtliga benämnas välbekanta med frågan.   

 

191 Citat hämtat från en av studiens intervjuer.  
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Att de flesta av respondenterna är välbekanta med öppna data är inte så konstigt, 

många gånger har jag blivit tipsad om att ta kontakt med dessa personer för att de på 

olika sätt arbetar med frågorna. Samtidigt ska tilläggas att de jag inte blivit 

rekommenderad att ta kontakt med men som ändock ställt upp på en intervju kände 

sig inte så insatta i öppna forskningsdatafrågan. Vidare hänvisades jag ibland runt på 

såväl myndigheter som lärosäten till olika personer som alla sa att de inte var 

tillräckligt insatta för att kunna ställa upp på en intervju utan hänvisade mig vidare. 

Det visar trots allt på en okunskap, inte bara om öppen forskningsdata och öppen 

vetenskap i sig, utan även en otydlig organisation där det inte alltid är självklart vem 

som ska kontaktats i frågan.  Det tyder på att man inte alltid lyckats förankra och 

sprida information om vilka som är ansvariga samt medvetandegjort vad det handlar 

om ute i verksamheten.  

 

Det kan tilläggas att respondenternas erfarenhet och arbete med öppna data skiljer sig 

åt. Både hos olika aktörer och lärosäten men även inom ett och samma lärosäte. Det är 

även intressant hur olika yrkesgrupper inom ett och samma lärosäte kan ha så olika 

erfarenhet av öppna forskningsdata och hur pass insatt man är kan variera, särskilt 

när man beaktar att jag enbart intervjuat yrkesgrupper med en klar koppling till 

forskningsdata. Resultatet har visat att bibliotekarierna och forskningssamordnare av 

olika slag vid olika forsknings-, innovations- och finansieringsstöds enheter vid 

lärosätena har som regel högre insikt i lärosätets arbete och om öppna forskningsdata 

rent generellt än vad arkivarierna har.  

 

5.1.1 Erfarenheten och arbetet vid lärosätena 

 

En tydlig arbetsorganisation kring frågorna saknas på en del lärosäten. En del 

lärosäten arbetar dock mer aktivt med frågan och har utvecklat arbetsgrupper som 

har eller ska kartlägga hur situationen ser ut i dagsläget och vad som behöver göras. 

Andra avvaktar resultatet av konsortieansökan som SND skickat till Vetenskapsrådet 

om att skapa en infrastruktur eller klartecken från universitetsledningen.  

 

Några av de lärosäten som verkar ha kommit lite längre i sitt arbete är till exempel 

Lund och SLU. Lund var tidigt ute med att utlysa en tjänst som enbart arbetar med 

forskningsdata. Lund har även lagt fram en forskningshanteringspolicy till ledningen 

under våren 2017.  Vid förfrågan om liknande skrivelser har svaret blivit ”vad 

spännande, det måste vi också ta tag i”. ”Skulle rektor köpa policyn rakt av skulle det 

innebära att han måste satsa en massa pengar på infrastruktur.” Bland annat har man gett 

förslag på ett metadataregister för forskningsdata, ett repositorium, det vill säga en 

lagringsyta av något slag samt ett e-arkiv. Vidare att man måste bygga upp en 

stödfunktion som kan ge support och ge kurser. Där kommer stöd till forskarna in 

som en naturlig del av stödfunktionens arbete. ”Vi sticker ut hakan lite och har varit 

tydliga med att det här är våra förslag och det här är det som inte finns på plats men som 

behöver komma på plats.”  
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Stockholm har också kommit lite längre och hade ett forskningsdataprojekt.”Det var 

ett universitetsövergripande projektet där vi fick i uppdrag att börja titta på hur SU skulle 

kunna hantera och tillgängliggöra forskningsdata. Det var det som var uppdraget, sen la vi till 

det här med att bevara för att få in arkivdelen.” Biblioteket var projekt ägare där 

överbibliotekarien hade fått projektet i uppdrag och delegerade till projektledare att 

samordna i gruppen och sammanställa en rapport. I den rapporten har gruppen tittat 

på strategier och jämförelser. ”Där har vi inte alls hunnit komma så speciellt långt. Utan i 

rapporten nämner vi bara ett antal behov som vi ser att man behöver titta mer på och 

konstaterar att de här systemen finns och det här är det vi skulle kunna börja jobba med idag, 

och det här är det vi behöver diskutera på sikt. När det gäller strategi och struktur, då har 

struktur handlat om att formera en slags formell arbetsgrupp som kan jobba 

universitetsövergripande och börja bygga upp och sen kunna stödja forskarna i det här.” Man 

har också jobbat med att kommunicera samt bygga upp stöd och utbildning där man 

bland annat har informationsmaterial på webben. Vidare har man haft open science 

föreläsningar som publicerats på webben. I nuläget väntar man på att få mandat från 

ledningen för att kunna fortsätta arbetet.  

 

KI har gjort en förstudie vid årsskiftet där frågor skickades ut till forskarna vid 

lärosätet och ungefär 800 besvarade frågorna. ”Detta är inte så stor andel av forskarna 

procentuellt men i antal blir det några stycken. Av dessa forskare önskade många hjälp med 

OA frågor. Det blir då lättare att lyfta frågan för ledningen.” 

 

En respondent från ett annat lärosäte underströk att man arbetar utifrån PSI-

direktivet192 och att man är angelägna att kunna tillgängliggöra i portalen 

öppnadata.se. Man arbetar även med ”open source” lösningar som flera 

organisationer använder sig av och har olika metadatastandarder som Open AIRE193 

och DCAT194. Man använder sig av olika databaser och respondenten hade följande 

kommentar: ”Självklart har vi en mängd olika databaser att använda. Men för att 

tillgängliggöra måste vi jobba mer sammanhängande. Eftersom att publicera är inte ett 

 

192 PSI står för Public Sector Information. PSI-direktivet går ut på att myndigheter ska publicera en förteckning på 

material som generellt sätt kan lämnas ut elektroniskt för vidareutnyttjande.  ”PSI-lagen – regleras vissa frågor 

rörande myndigheternas vidareutnyttjande av handlingar, oavsett om handlingarna avser öppna data eller andra 

typer av handlingar.”  ”PSI-lagen reglerar vilka villkor som myndigheter får sätta upp när myndigheterna tillhandahåller 

handlingar för vidareutnyttjande – oavsett om det rör fysiska handlingar eller elektroniska handlingar. Lagen tillämpas när en 

myndighet i ett konkret fall väljer att tillhandahålla en handling eller delar av en handling för vidareutnyttjande – oavsett 

vilken rättslig grund som ligger bakom. Det saknar således betydelse om tillhandhållandet sker på grund av en skyldighet 

(såsom exempelvis 2 kap. TF) eller om det sker helt frivilligt på myndighetens eget initiativ. Det saknar vidare betydelse i 

vilken form handlingarna lämnas ut – oavsett om det handlar om ett utlämnade av pappershandlingar eller om ett 

tillhandahållande av elektroniska handlingar. Utöver regler om själva villkoren vid vidareutnyttjande innehåller lagen ett krav 

på att myndigheterna ska informera om dessa villkor. Från och med den 1 juli 2015, innehåller lagen skarpare krav på att 

denna information ska kunna lämnas elektroniskt samt också ett krav på att myndigheter ska publicera en förteckning över 

vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande. PSI-lagen är således inte 

begränsad till att avse så kallade öppna data och ställer heller inget krav på att data ska tillhandahållas i formen av öppna data. 

Det är upp till varje myndighet att – utifrån de regelverk och instruktioner mm som gäller för myndigheten – bedöma dels vad 

som överhuvudtaget ska tillhandahållas för vidareutnyttjande, dels vilken delmängd som kan och bör tillhandahållas som 

öppna data.” Riksarkivet, (2015), jmf med Statskontorets kartläggning från 2015. 
193 Open AIRE är ett EU-projekt som går ut på att skapa en infrastruktur samt göra OA publikationer sökbara. 

Tanken är att lärosäten ska ha öppna arkiv som sedan kopplas till Open AIRE. Open AIRE,”Supporting Open 

Science”, hämtad 2017-05-03.  
194 Data Catalog Vocabulary: beskriver dataset för att skapa interoperabilitet mellan webb- publicerade 

datakataloger. ”DCAT  application profile for data portals in Europé”, hämtad 2017-05-03. 

http://öppnadata.se/
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problem i sig. Det är ganska enkelt, det är bara att lägga ut i något repositorium, det finns en 

massa olika på internet. Det är inte några problem precis som att det inte är några problem att 

publicera forskningsresultat. Man har publiceringssystem för avhandlingar och andra 

rapporter. Det är inte problematiskt. Det som är problematiskt det är eftersom vi också är en 

statlig förvaltningsmyndighet så måste vi också arkivera vår data. Framförallt inte bara 

arkivera, vi måste kunna säkra tillgången på sikt av forskningsdata. Man måste ha åtkomst och 

kunna återanvända. För att kunna göra det så måste vi ha strategier för bevarande och 

långsiktighet i hanteringen. Det är det vi jobbar med, att inte bara publicera. Utan att 

kombinera det med just den här långsiktigheten.”  

 

Inget av lärosätena har i dagsläget ett e-arkiv på plats vilket efterfrågas av de flesta. 

Däremot har man som regel digitala diarieföringssystem och några lärosäten har 

ärende- och dokumenthanteringssystem och informationsundervisningssystem. En 

respondent uttryckte att öppna forskningsdata börjar bli mer och mer i ropet där alla 

håller på med forskningsdata på ett eller annat sätt i och med att det läggs mer vikt på 

forskningsdata både från finansiärer men också centralt från Vetenskapsrådet. 

 

På de flesta av lärosätena är det biblioteken som varit initiativtagare och som 

samordnar arbetet. Arkivet och olika juridiska enheter är dock ofta inkopplade som 

representanter för sina ämnesområden. En arkivarie uttryckte att man jobbar mycket 

ute på fakulteterna med att överhuvudtaget tillvarata forsningsmaterial och se vad 

som ska långtidsbevaras och publiceras samt hur det kan ske. Hur aktivt och hur 

mycket man arbetar med frågan varierar som sagt men samtliga av de som kommit 

igång något som när verkar vara i ett inledande skede där mycket fokus ligger på att 

informera forskare om vilka möjligheter som finns samt vilken typ av stöd man kan få 

från lärosätet. En respondent berättade hur dennes arbete såg ut: 

”Information ges om vad OA innebär, om hur forskaren kan gå till väga vad gäller 

tillgängliggörandet av öppna data, vilka möjligheter som finns på lärosätet samt vad forskaren 

själv kan göra. Forskaren kan även få hjälp med datahanteringsplaner. Erfarenheten är att det 

främst är forskare som har externa krav på sig som utarbetar en datahanteringsplan. Man 

hjälper även till att informera om de krav som finns och om hur man ska ladda upp i databaser 

vilket inte är helt lätt ur juridiska aspekter. Man måste hitta en balans för vilken information 

som kan laddas upp och vilken som inte kan tillgängliggöras. Vidare hjälper man forskarna 

med information om hur data kan struktureras.” 

 

Många av respondenterna har uttryckt att det krävs att även forskarna är med i 

arbetet då det är dessa man ska utforma stödfunktioner till. På en del av lärosätena 

sker mycket arbete centralt med att påverka ledningen så att det händer saker. I en 

intervju kom följande fram: ”Det är lättare att påverka ledningen nu än tidigare som 

resultat av att de externa kraven på detta ökar vilket gör det lättare att få gehör internt. Man 

har skapat en grupp som jobbar med en virtuell organisation där man arbetar med ledningen 

och att prata ihop sig internt. Man försöker även använda kompetens från olika håll såsom 

arkiv, bibliotek, juridik och input från forskarna om deras önskemål. Huvudarbetet är att skapa 

en intern struktur för att arbeta med dessa frågor samt försöka skapa en central ledning som 

ser över hur frågorna ska hanteras. Till exempel kan lagring av rådata i nuläget skilja åt sig 
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mellan institutionerna. Man försöker vidareutveckla den kompetens som finns och där vore det 

önskvärt med mer samarbete.”  

 

Ett av de intervjuade lärosätena berättade hur biblioteket arbetar: ”Vi har inte tagit den 

här typiska marknadsföringsrollen när det gäller open access publicering som biblioteken 

hade.” Istället har man arbetar med att synas ute på möten, workshops och 

konferenser samt i olika sammanhang på universitet där forskarna är och där 

informera om öppna forskningsdata. Man berättar vad man kan hjälpa forskarna med 

i dagsläget och bygga nätverk. Forskarna kontaktar dem vid frågor och man har 

information på hemsidan samt en blogg. Man har inte tagit en manande och 

påtvingande roll utan försöker lyssna på forskarna och erbjuda den service man kan. 

Information blir en del av det men det är inte ett självändamål.  

En arkivarie vid ett av lärosätena meddelade följande: ”Det är ganska nytt ändå, 

informationssäkerhetsgruppen har gjort en informationsklassning för hanteringen av 

forskningshandlingar och kommit fram till att det finns anledning att förbättra handhavandet. 

Hanteringen av forskningshandlingar innebär ingen större säkerhetsrisk, men eftersom att det 

framgent kommer att bli konkurrensmässigt avgörande för medelsansökningar är hantering 

och publicering av forskningsdata en fråga som fått prioritet för 2017. En avgörande faktor för 

tilldelning av medel kan vara hur universitetet presenterar sina rutiner för bevarande och 

publiceringen av sina forskningshandlingar i och med att finansiärerna ställer ökade krav på 

att publicera.”  Respondenten har inte arbetat mycket med forskningsarkivering då det 

ofta inte förekommer i arkiven. Enstaka institutioner har systemstöd och då främst av 

rent praktiska skäl då informationsmängderna är så stora. ”De kanske spelar in 

höghastighetsfilm på insekter eller något sånt och de filmerna kan ju ta petabyte i 

lagringsutrymme. Liknande finns det institutioner som har mikroskop som producerar några 

terabyte data per dag. Det vill säga att systemstöden och metoder för lagring har tillkommit av 

praktiska skäl snarare än att man vill arkivera. Men vikten av att dokumentera väldigt noga 

har framkommit och att man har någon typ av systemstöd som beskriver labbar och hur de 

utförts. I systemstödet finns det funktioner för projektledaren att bekräfta loggarna som förs 

över laborationerna vilket kan öka kontroll och kvalitet.”   

5.1.2 Aktörernas arbete med öppna forskningsdata  

 

Kungliga biblioteket: Man arbetar med att öppna data sker i hela styrkedjan och 

försöker se till att det får riktig förankring. KB har en egen målbild som gjordes 

ganska nyligen kring 2020, så ett av KB:s första mål var att tillgängliggöra data från 

den egna myndigheten. Det handlar framförallt om register av olika slag. Man har 

även utvecklat https://data.kb.se/.  ”Man kan kalla det en lastkaj där man tillhandahåller 

öppna data.” Man har en samverkansplattform för öppen tillgång. Där finns 

forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileums fond 

representerade samt två forskare från Sveriges Akademi och lärare från lärosätena 

samt specialbibliotek. Där ska man kunna följa hur det går med utredningarna. Det är 

först till hösten man räknar med att komma igång ordentligt och starta utredningar då 

man först måste tillsätta ledamöter vilket tar sin tid. Vidare ska KB samråda med 

https://data.kb.se/
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Vetenskapsrådet vilket man gjort över en längre tid till exempel när man tog fram 

nationella riktlinjer, ett arbete man tycker har fungerat bra. KB ska arbeta med att 

samordna arbetet med införandet av principer för att främja publicering av 

vetenskapliga publikationer med öppen tillgång. Så KB ska inte införa öppen tillgång. 

Men KB har som eget mål att man ska gå från licensbaserad information, det vill säga 

information som man köper, till öppet tillgänglig forskningsinformation, det vill säga 

öppet tillgängliga forskningspublikationer. Man har ett konsortium där man 

förhandlar e-resurser för svenska lärosäten och myndigheter som är offentligt 

finansierade. Det är väldigt kostsamt för biblioteken då de största förlagen tar ut 

väldigt höga avgifter. Regeringen och forskningsfinansiärer menar att forskning 

finansierad med offentliga medel även ska vara öppet tillgänglig. Det arbetar man 

starkt med samtidigt som arbetet måste göras i samråd med andra där KB är 

samordnande part. KB samordnar och initierar utredningar som finns att läsa om på 

deras webbplats.  

Svensk nationell datatjänst: På SND har man anställda som bistår forskare med 

information och som ska fungera som ett gränssnitt mellan forskarna och SND, de ska 

även föra forskarnas talan på SND, så att man inte tycker sig ha en bra lösning utan att 

veta forskarnas synpunkter. Det finns ett par stycken på SND som har 

forskarbakgrund och som ska kunna säga ”nej, nu är ni ute och cyklar.” 

SND befinner sig just nu i en övergångsperiod. Hittills har man varit en organisation 

som forskare kunnat vända sig till på frivillig basis om man känt att man haft data 

som kan tillgängliggöras. Då har man kunnat vända sig till SND och utnyttja deras 

tjänster för att dokumentera och beskriva datan så väl som möjligt. I den mån det är 

möjligt har man även försökt hjälpa till internationellt så att andra kan se vad som 

finns. Man kan antingen direkt ladda ner från SND eller beställa data beroende på vad 

forskarna själva önskar i sammanhanget. Forskaren förstås i detta sammanhang som 

en slags representant för lärosätet. ”Vi förväntar oss att man agerar med lärosätets goda 

minne. De avtal vi har är avtal som undertecknas med en representant för det lärosätet.”    

Hitintills har mycket fokus varit på frivilighet. I och med att Vetenskapsrådet som är 

SND:s stora finansiär har ändrat reglerna för forskningsinfrastrukturer så har man i 

början av mars lämnat in en ansökan i egenskap av forskningsinfrastruktur. Då 

kommer SND inte längre att vara förlagd endast vid Göteborgs universitet. Tidigare 

har infrastrukturen kunnat ligga vid ett lärosäte men nu krävs det att man backas av 

ett konsortium av lärosäten. Man förväntar sig att man kommer att komma igång vid 

årsskiftet 2018/2019 som ett konsortium bestående av sju universitet. Dels kommer 

verksamheten vara spridd över de här lärosätena där varje lärosäte står för expertis 

inom ett visst område, dels räknar man med att det kommer att bli så mycket 

forskningsdata vid varje lärosäte att i princip varje lärosäte kommer att behöva ha en 

egen funktion som hjälper forskare att tillgängliggöra data. SND står då som en form 

av expertfunktion och hjälper till att bygga upp de här enheterna vid lärosätena. 

Bibliotek och arkiv kommer att vara centrala deltagare i dessa funktioner. Samtidigt är 

det tänkbart att det behövs någon med forskningskompetens, jurister, eller någon 

form av forskningsinnovations kontor. Det är många olika kompetenser som kommer 

att behövas för att lärosätets samlade produktion av forskningsdata ska 
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tillgängliggöras. SND kommer vara väldigt aktiva i uppbyggandet av system och 

kanske ta en roll som rådgivande och kompetensutvecklare av de här lokala 

enheterna.  

Problemet är att det saknas medel för att ge alla infrastrukturer så mycket pengar som 

de begär. Då blir det en förhandling där man måste förklara exakt hur man tänkt 

förändra upplägget. SND har skickat in en ansökan som är en form av idealfall där 

man skriver hur man skulle önska arbeta om man fick resurserna till detsamma.  

Vetenskapsrådet: Vetenskapsrådet finansierar många infrastrukturer både i Sverige 

och utomlands samt Sveriges medlemskap i olika forskningsinfrastrukturer.  

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att göra det lättare att nå register för att underlätta 

för forskare att använda dessa. Ett steg i detta arbete är att koppla samman olika 

register med varandra. För ett antal år sedan fick VR i uppdrag att ta fram ett antal 

riktlinjer till öppet tillgängliggörande och publicering som nämnts i inledningen. Man 

väntar sig ett regeringsuppdrag, vilket framkom i forskningspropositionen från 

hösten 2016. Just nu avvaktar och inväntar man det uppdraget. VR understryker att 

ett eventuellt uppdrag löses bäst genom samordning med lärosäten, andra finansiärer 

och aktörer.  

Vinnova: Vinnovas arbete har beskrivits i inledningen men regeringsuppdraget 

innefattade i huvudsak att driva och utveckla dataportalen öppnadata.se så 

verksamheter skulle ha en plats att publicera data på. För att möjliggöra detta fanns 

även en rad sidoaktiviteter. ”Vi bedrev nätverk, forum och diskussioner och såg till att folk 

möttes. Vi försökte få folk att bli mer medvetna om de publicerade eller inte publicerade. Så då 

utvecklade vi psidatakollen.se.”  Där kan man se vilka av dem 650 svenska myndigheter 

som har publicerat öppna data och om man har följt instruktionerna för hur man ska 

göra det. Man försökte göra ett slags ”hall of fame”, ”hall of shame”. Man finansierade 

flera olika projekt där det främst rörde sig om myndigheter. Man försökte öka 

kunskapen och standardiseringen samt göra så att man publicerade tekniskt rätt. 

Vidare försökte man utbilda fler så att det fanns konsulter att upphandla och man 

ville se till att öka mängden tillgängliga datakällor. ”Vi gjorde många saker, tror vi gjorde 

6 eller 7 utlysningar de åren och tror det var ungefär 140 olika projekt.”  

”Vi lämnade över det arbetet till Riksarkivet i somras. Så nu har vi inget formellt uppdrag 

längre som vi hade från regeringen i fyra år. Det vi gör nu är mycket från Vinnovas egna 

insatser och intressen. Man är en finansiär och kärnfrågan är att stimulera innovation och det 

skulle man till exempel kunna göra via data. Det blir en form av råvara till innovationer, 

beslut och kunskap. Det är detta som är våra intressen numera. Vi pratar numera om 

datadriven innovation. Lägger inte så stor vikt vilken typ av data det är, om den är 

öppen/sluten eller privat eller personlig utan data som data.”  

Vinnova arbetar ganska mycket med att bistå forskarna. ”EU har kommit längre när man 

ser till Open Access än Sverige så där finns det en skillnad. EU har som absolut krav att deras 

finansierade projekt ska ha publikationen öppet tillgängligt medan svenska finansiärer oftast 

har det som en rekommendation men inte ett krav.” Vinnova arbetar mycket mot 

http://psidatakollen.se/
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universitet och institut. Där man både blir inbjudna och själv kontaktar lärosäten.  

Man har även olika tematiska informationsinsatser. Man pratar till exempel om 

forskningsmöjligheter.  

 

När Vinnova publicerat öppna data så är det oftast inte kopplat till forskningsdata 

utan handlar mer om till exempel kollektivtrafikens data. Det vill säga offentlig 

sektors data såsom kommuner och liknande. ”Offentliga sektorn har väldigt mycket data 

som skulle kunna vara fritt tillgängligt.”  

5.2 Respondenternas inställning till öppna forskningsdata och 

öppen vetenskap 

 

Majoriteten av respondenterna är överlag positiva till öppen vetenskap och öppna 

forskningsdata. Samtidigt poängteras att det finns utmaningar som måste lösas och att 

all forskningsdata kanske inte kan göras öppet tillgänglig.  

 

”Det är både positivt samtidigt som det finns problem. Det som ses som positivt med öppna 

data är att de kan återanvändas, komma fler till godo och utmaningarna ligger i 

upphovsrättsskydd och integritetsfrågor.” 

 

Vissa lyfter fram att det kan finnas ett historiskt intresse och att material kan 

återanvändas till helt andra undersökningar än vad det ursprungligen användes till. 

Ett konkret exempel kom fram under en av intervjuerna: ”Det som kanske är ett 

misslyckat forskningsmaterial idag kan vara extremt värdefullt som forskningsmaterial om 50 

år.”  Respondenten ger som exempel en studie i pedagogik vid Göteborgs universitet 

som satte in kameror i klassrummen i slutet av 60-talet. ”De spelade in hundratals 

timmar med ljud och bild från mellanstadieklasser för att göra en kvantitativ studie. Man ville 

räkna om det var någonting läraren gjorde som kunde kopplas till goda resultat. Hur läraren 

rör sig, hur många minuter sitter man i klassrummet, korrelerar det med bättre resultat? Man 

tittade på diverse olika variabler. Rent kvantitativt hittade de ingenting och det sågs som en 

fullständigt misslyckad studie och hamnade i ett bibliotek och glömdes bort. När man skulle 

flytta pedagogiska institutionen i Mölndal in till centrala Göteborg så började man rensa och 

då hittade en lärare de här banden i en sopcontainer och letade upp studien och han och andra 

har över tid fått pengar för att digitalisera materialet. Det finns 600 timmar ljud och 150 

timmar bild. Nu är det ett fantastiskt material att forska på som lett till olika 

forskningsprojekt.” Därför är respondenten för att man på ett eller annat sätt ska spara 

forskningsdata då man inte vet vad som blir guldkorn i framtiden.  

Även en annan respondent ger ett exempel på återanvändandet av material: ”Det finns 

ett fantastiskt tvärvetenskapligt projekt, där man använder sig av 5000 år gammal data för att 

kunna analysera och se vad klimatförändringar kan bero på, hur det hänger ihop med vissa 

civilisationer som försvunnit, det är helt fantastiskt.”  
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En respondent uttryckte att det är mycket värdefullt att forskarna tänker igenom hur 

de ska hantera sin data för det kommer att öka kvalitén på forskningsarbetet. Det har 

inte bara fördelen att andra kan komma åt samma data utan när man börjar tänka 

igenom hur man ska hantera och tillgängliggöra sin data så blir det lättare att dela 

mellan kollegor. Det blir även lättare att vid ett senare tillfälle återgå till sin egen data 

om man inte gjort det på ett tag.  

 

”Hur ska jag döpa delar av dokumentet? Kan jag skapa nycklar för att skapa förståelse? Det är 

förenat med stora vinster att se över hur man hanterar sin data samt att forskarna själva har en 

plan för hur de hanterar sin data. Nu pratar vi framförallt datahantering och kanske inte så 

mycket tillgängliggörande för en tredje part. Men hantering och tillgängliggörande hänger lite 

ihop. Den aspekten av tillgängliggörande av forskningsdata är väldigt viktigt.”  

 

I en intervju kom följande fram: ”Öppna data och Open Access verksamheter skiljer sig lite 

åt. När det gäller Open access av vetenskapliga publikationer är respondenten ohämmat positiv. 

Det är ganska okomplicerat och är forskningen finansierad med offentliga medel så borde man 

publicera open access. Öppna data är mer komplext, där måste man titta på fall till fall.  

Kan jag tillgängliggöra data? Eller har jag integritetskänslig data? Som myndighet där man 

arbetar mycket mot näringslivet kan man vilja skydda kommersiella intressen. Där kanske inte 

öppna data är lämpligt.”  

 

En annan respondent lyfte frågan till att behandla öppna data överlag: ”Jag tycker nog 

att det har blivit mycket, mycket bättre. Men att tyvärr så har vi ett område som inte är fullt så 

utvecklat. Direktivet har fastnat för något slags kommersiell nytta av öppna data.” 

Myndigheter tenderade att ha en idé att om deras data tillgängliggörs så kanske det 

startar fler företag som ger fler intäkter och det gör att det blir fler jobb som ökar BNP 

nivån. ”Men den stora grejen som jag ser det är att man också kan öka insynen i arbetet. 

Genom att digitalisera myndigheten idag kan man också ta ut data och analysera. Vart går 

skattemedlen och hur jobbar offentliga sektorn? Där är vi inte så bra i Sverige och där saknar 

jag en del engagemang också. Att man skapar digital transparens och perspektiv i öppna data. 

När det kommer till myndighetsperspektivet så skulle jag gärna se att regeringen kikade på det 

och tog nästa kliv in i det. Med Sverige som föregångare för en total vändning. Förra året 

firade vi 250 års jubileum av tryckfrihetsförordningen, som var det första steget in i det här så 

att säga. Och vi brukar slå oss själva för bröstet och säga att vi i Sverige är väldigt bra på 

insyn i offentlig sektor, för vi har så lång tradition av det. Men nu finns det andra länder som 

kanske har en mycket tydligare lagstiftning. Att man faktiskt kan få digital tillgång till 

material som finns på myndigheterna för att kunna se vad som händer. Det är en rättighet som 

man inte har lika uttalad i Sverige. Ofta får man det ändå om man begär ut handlingar. Då 

kan du få det digitalt också men det finns ingen skyldighet att lämna ut digitalt. Det finns flera 

journalister idag som tvingas ta ut data på papper. De får ut det från en databas och sen får de 

försöka scanna in det och göra sina analyser. Det är bedrövligt. Open access rörelsen har blivit 

starkare och starkare, det är jättebra och samma tanke finns med öppen data men med en annan 

domän, samma tankar, samma licens, samma dimensioner av öppenhet. Men öppna rörelsen 

har också byggt lite på att tillgängliggöra slutresultatet av forskarens publikation. Det är jätte 

bra men vill man höja kvalitén i forskning kanske man också behöver tillgängliggöra det 
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dataset som forskaren har använt. Så att andra kan repetera och få samma resultat. Det är 

såklart ett mycket mer komplext område men forskningsdata kan ju också vara samma 

datamängd som vi tillgängliggör men det kan också vara väldigt känsliga uppgifter. På vissa 

områden kanske man har känsliga data som man inte kan tillgängliggöra och det är såklart ett 

mer komplext område. Till exempel medicin kan ha känslig data som man inte vill 

tillgängliggöra. Men då gäller det att inte använda det argumentet slentrianmässigt. Så att 

man inte låter det dra ner data som är helt okänslig också.” Respondenten tillägger att det 

även kan finnas känslig data men där delar av datamängden kan göras tillgänglig. 

5.3 Forskares inställning till öppna forskningsdata  

 

Huruvida respondenterna har varit i kontakt med forskarna om öppna forskningsdata 

skiljer sig åt men huvuddelen understryker att de inte vet, då de inte kartlagt 

forskarnas inställning eller arbetat tillräckligt nära dem för att veta. Här kan en 

potentiell intressekonflikt ses, att respondenterna representerar yrkesgrupper som ska 

stå för implementeringen samtidigt som man inte besitter tillräckliga kunskaper i vad 

de som ytterst påverkas av implementeringen faktiskt tycker. Detta är ett problem 

som många av respondenterna verka vara medvetna om.  

 

Samtliga respondenter ger mer eller mindre samma svar: nämligen att det skiljer sig åt 

från forskare till forskare. Vissa är väldigt insatta i öppen forskningsdata och har eller 

vill tillgängliggöra, andra inte. Majoriteten av respondenternas erfarenhet är dock att 

forskarna generellt har lite eller dålig koll på öppna data. ”Men sen finns det ju en 

möjlighet att de som har bra koll inte hör av sig. Vissa grupper kan tycka att de har bättre koll 

än vad de faktiskt har medan andra har stenkoll, är vana och har utarbetat bra rutiner.”  

 

En arkivarie berättade att forskarna inte är insatta i forsningsarkivering, vare sig det 

sker analogt eller digitalt. Huvudfokus i nuläget hos lärosätet är att arkivera analogt 

eftersom detta inte gjorts tidigare. Vissa forskare förstår vikten av arkivering medan 

andra inte gör det. Respondenten är inte säker men gissar att vissa forskningsfält är 

mer positiva än andra då de har mer vana vid tillgängliggörande av data. 

Respondenten gav ett exempel på en forskare som blev bestört när han ombads 

arkivera forskningsdata: ”Jag kommer ihåg en italiensk forskare som blev fruktansvärt 

upprörd när han förstod att vi skulle ta hans data. Han liknande det vid spioneri.”  

 

En annan arkivarie sa följande: ”Det är ingen som inte vill ha ordning på sina handlingar 

för att hitta och verifiera information. Ibland får forskarna mycket skit för att de inte vill 

arkivera och det är inte sant. Alla vill men det blir för krångligt utan infrastruktur och då görs 

det inte. Tror det blivit bättre men ibland hittar man inte fram till styrdokumenten. Problemet 

är att förvaltningen är för långt bort, det är ett för stort avstånd mellan förvaltning och 

institution. Det har saknats kunskap om dessa frågor hos såväl förvaltning som hos 

institutioner även om det hela tiden blir bättre. En del är jätteduktiga andra mindre. Det är 

personbundet då de är själva i sin forskning. Något man kanske aldrig kommer ifrån.”  
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Ytterligare en respondent berättade att det i första hand är de forskare som tvingas till 

att publicera öppet tillgängligt som gör det. Det vill säga, benägenheten att publicera 

öppen data ökar när det är ett externt krav. Vad gäller forskarnas inställning till 

öppna data så varierar det lite beroende på vad de håller på med. En del vill nog även 

publicera öppet men sitter på värdefulla data och det är en administrativ process 

kopplad till det hela. Många frågetecken finns som vem som tar hand om 

tillgängliggörandet? Vem betalar? Hur ska man gå till väga? Vem tar emot 

förfrågningarna? Hur sköter man det rent praktiskt?  I dagsläget finns det sällan 

finansiering för detta.  Det kan vara enkelt att hantera för stunden när det är sparat på 

datorn, men hur blir det när projektet är slut? Det finns inga pengar att tillgängligöra 

data på ett bra sätt.  Forskaren kanske inte finns kvar på lärosätet eller kanske inte har 

möjlighet att avsätta en del av sin tid för att tillgängligöra sin data då man fått 

finansiering för ett annat projekt som man arbetar med. ”Andra anser sig ha 

personuppgifter och att det inte går att dela alls.  Det stämmer ju men är en sanning med 

modifikation.  Det är inte nödvändigtvis den datan man ska dela, utan kan vara metadata.” 

Det är olika hur pass bra koll forskarna har på OA och öppna data. Generellt har de 

bättre koll på OA kopplat till publikationer än öppna forskningsdata. Medvetenheten 

ökar dock ju fler krav som ställs. Framförallt för att fler finansiärer och tidsskrifter 

kräver det vilket gör att forskarna kommer i kontakt med öppna data och Open 

Access av publikationer.  

 

En bibliotekarie berättade att forskarna de träffar är väldigt positiva till öppna data. 

”Det är så många som vill öppna sina data. Det går in lite i informationskampanjer. Det 

kanske inte kommer att behövas lika mycket information som det gjordes till open access 

publicering. För det här kokar redan bland forskarsamhället. Folk vet att de måste förhålla sig 

till det här och är positiva även om såklart inte alla är det. Det är det roliga.”  

 

En annan bibliotekarie sa detta: ”Där finns det ju dels de som vänder sig till oss och frågar 

och de är positiva generellt. Sen har jag förstått, bland annat från en del av forskarna som 

jobbar med öppna data, att de själva kan möta motstånd från sina egna institutioner ibland. De 

kan bli ifrågasatta.” ”Vad ska det här vara bra för?” ”Jag vill inte att någon annan ska 

använda eller stjäla mina data och göra vad man vill med det.” ”Så det är nog lite 

blandat. Men vi har inte någon klar översikt eller bild av hur läget ligger.” 

 

I en intervju kom följande fram: ”Inom vissa områden åker jag ut till lärosäten och säger 

vad svensk lag säger och de blir alldeles chockade, eller moraliskt upprörda, eller både och, för 

att de aldrig har riktigt förstått vad detta innebär eller tänkt tanken att någon skulle äga eller 

vara huvudman för deras data utom de själva.”   

Många av respondenterna betonar att det inte får bli för mycket administration om 

man ska få med sig forskarna. ”Jag och mina kollegor är i alla fall administratörer och det 

finns en slags tendens hos administratörer, verkar det som, att så fort det dyker upp en ny 

teknisk möjlighet så skjuter man en del av arbetet tillbaka till den som sitter på 

ursprungsinformationen. Så att plötsligt så räcker det inte för en lärare att lämna in en viss 

enkät med betyg utan man ska själv lägga in den i systemet. Man får en lärplattform och då är 

det plötsligt läraren som ska ansvara för att all information som finns på den lärplattformen är 
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uppdaterad. Plötsligt så ska man lägga in i en publikationsdatabas vad man har publicerat för 

någonting och då blir det läraren eller forskaren som sitter med det jobbet. Det finns tendenser 

här också, att forskaren måste vara den som beskriver sin data.” Samtidigt så blir man inte 

expert på hur man lägger in data bara för att man arbetat med ett dataset eftersom 

man gör det så pass sällan. När individen väl lärt sig systemet kan det komma att 

ersättas av ett nytt system eftersom projekt kan ta några år. Det är hela tiden ett 

motstånd som man måste ta hänsyn till. ”Visst, man kan ta till piskan hur mycket man 

vill, men det behövs morötter för att visa nyttan och värdet med det. Det går till viss del men 

det görs i alldeles för liten omfattning.”  

I en intervju framkom det en del kritik från respondenten som sa att öppna 

forskningsdata är någonting som ska vara till för forskarsamfundet. Respondentens 

upplevelse hitintills är att de inte har tillfrågats i någon större omfattning. Det här är 

diskussioner där man har jurister, arkivarier, administratörer och dataarkiv 

inblandade men väldigt sällan forskarna. Man frågar inte forskarna om vad de vill ha 

och vad de behöver och varför. ”Än så länge upplever jag också att det är ganska svårt att 

hitta alla de här forskarna som är tilltänkta att använda varandras data. Det känns faktiskt 

som att man missat en av dem riktigt viktiga aktörerna, nämligen de som vi gör det här för - vi 

springer lite blint, för de är svåra att diskutera med. De är många och har olika röster, åsikter 

och synpunkter.”  

 

5.3.1 Skillnader mellan forskningsfält och vetenskapsdiscipliner  

 

Majoriteten av respondenterna är inne på att inställningen till och erfarenheten av 

öppna forskningsdata är beroende av vetenskapsdisciplinen och 

forskningsområdet. ”Det är väldigt stora skillnader mellan de olika disciplinerna.” Ett 

resultat som ligger i linje med tidigare forskning. En del är också inne på att det är en 

lingvistisk fråga där vissa forskningsfält inte använder sig av begreppet data, till 

exempel inom humaniora pratar man snarare om källor och källmaterial vilket kan 

påverka synsättet. Det har framkommit i intervjuerna att många forskare säger att de 

inte arbetar med data. 

”Vissa områden ser inte att de håller på med data i den meningen. Jag tänker på hum/sam-

området. De har ju data, men de ser sig inte alltid som databehandlande forskare. Det finns 

olika traditioner och synsätt på det man gör.” Respondenten tillägger dock att det finns 

positiva förebilder inom samhällsvetenskap och humaniora som exempelvis 

språkdata, SOM och valdata.  

Förutom att det rör sig om begreppsdefinitioner så är det inte alltid helt tydligt exakt 

vad som är data. En respondent fick kommentaren ”Men jag håller bara på med 

matematisk reduktion.” Vad är data i en matematisk formel? Hur representerar den 

arbetet? En annan fråga är till exempel vad som är data i konstnärlig forskning. Vad är 

data när man tagit fram ett nytt plagg? Vad är det man ska redovisa och vad är det 
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man ska spara ned? När det gäller konstnärlig forskning så är det problematiskt att 

säga vad som ska registreras.  

 

Det framkommer i flera av intervjuerna att fysik, astronomi, matematik och olika 

naturvetenskapliga områden ofta är mer vana att tillgängliggöra data och positiva till 

detsamma medan forskare som arbetar med personuppgifter är mer skeptiska; ”och de 

säger bara nej, nej det går inte och sen stänger de den dörren och vill inte prata med en.” 

 

Angående de naturvetenskapliga områdena som partikelfysik, kärnfysik, genetik och 

astronomi berättade en respondent att de är sedan långt tillbaka redan inne på att om 

man delar data kommer man fram snabbare i forskningen. ”Det är områden där det 

behövs väldigt stor teknisk infrastruktur samt att det ofta är så enormt stora datamängder som 

behöver samlas in. Där lönar det sig att dela data inom ett strukturerat system. Sen finns det 

inom medicin ett väldigt etablerat informellt system där man är väl medveten om vad som 

krävs för att dela data, nämligen att man råkar känna någon. Den som samlade in datan från 

första början får stå med som medförfattare. Medförfattarskap är något som ses med skepticism, 

beundran eller fullständigt oförstående från andra discipliner. Så det varierar väldigt, men på 

det hela taget känns det som att mer kunskap behövs.” 

 

En respondent säger att man kan tänka sig att det också har att göra med graden av 

digitalisering. Har man mycket strukturerade datamängder eller forskning där man 

har strukturerade data så blir det mer aktuellt. Det kan till exempel vara de 

naturvetenskapliga ämnena där det finns experimentdata som kommer ifrån sensorer 

och annat som är relevanta. ”Inom humaniora har jag stött på att man studerar texter och 

kanske inte datamängderna som sådana. Det finns kanske inte i en strukturerad form även om 

detta kommer starkare också . Man kan väl lugnt säga att det kommer att bli mer strukturerade 

datamängder, det kommer inte att minska, detta på grund av digitaliseringen.”  

 

En respondent nämnde ett exempel med en forskare inom psykologi som sa att denne 

för egen del var beredd att förstöra data hellre än att öppna den. Den personen 

lagrade sina data som en krypterad version på sin hårddisk. Men samma person sa att 

kollegorna på dennes institution inte delade samma inställning och att några hade 

kanske till och med velat göra data tillgängligt. ”Det är nog stora variationer även där 

som man ska hantera. Men jag vet också att det finns en ökad medvetenhet. Vi hade till 

exempel kontakt med forskare inom en språklingvistisk institution och de verkade väldigt 

medvetna om detta och hade vidtagit mått och steg för anonymisering för sina intervjuer. Det 

är nog lite olika med medvetenheten och hur man ska hantera känsliga uppgifter.” 

 

En respondent uttrycker att nyttan av tillgängliggörandet också är en fråga som en del 

forskare framfört. ”Man har fört in data i programmet i datorn då det är där man kan 

analysera datan. Är datan användbar när den tas ur programmet? Det kanske inte går att göra 

vissa av de struktureringarna om man sparar ner en Excel fil. Vad är då vitsen att publicera 

filen? Vad är värdet att offentliggöra data när den tas ur sammanhanget? Man kan föra 

samma typer av resonemang kring kvalitativ forskning och intervjuer. Vad datan kommer att 

användas till är ofta en orosfaktor. Hur kan jag förlita mig på att de i kommande steg har 
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samma etiska riktlinjer som jag haft i mitt arbete? Det finns en hel del osäkerhet och 

problematik kring data. Det är inte alltid vi har svaret från vår sida.” 

 

5.4 Vilka möjligheter ser respondenterna med öppna 

forskningsdata? 

 

Respondenterna ser överlag samma möjligheter med öppna forskningsdata vilket 

sammanställts i Figur 1. En respondent gav inga exempel utan svarade att denne kan 

tänka sig att det finns stora möjligheter med öppna forskningsdata men har inte 

funderat kring öppna forskningsdata i någon högre utsträckning utan koncentrerat sig 

på vad som ska bevaras ur arkiveringssynpunkt. ”Positivt egentligen men svårt att 

genomföra.” Respondenten syftar både på infrastruktur och den mänskliga faktorn.  

 

En annan arkivarie svarade att: ”Det positiva ur arkivsynpunkt är att forskningshandlingar 

kommer att arkiveras. I dagsläget förekommer nästan inte primärmaterial i arkiven utan de 

sitter forskarna som regel på själva eller så står det i flyttkartonger i institutionsarkiven. 

Lärosätet har inte en centraliserad arkivverksamhet utan det är prefekten som har det ansvaret 

för institutionens arkiv. Men kraven på öppna data ger möjlighet till att primärmaterial och 

forskningsdata kommer att dokumenteras bättre och kanske till att man blir bättre på att leva 

upp till kraven på att arkivera primärmaterial av särskilt värde samt att forskningsprojekt 

kanske administrativt kan hålls ihop bättre. För det är inte lätt att dokumentera projekt rätt och 

ha rätt mappstruktur och att ha rätt versionshantering av filer. Det kräver sin administration. 

Det är knappt görligt om man är många som deltar i ett projekt. Någonstans tänker jag att 

lösningen blir ett systemstöd. Det ligger i linje med SND:s skisser och planer. Den utgår lite 

grand ifrån att forskningsdata först hanteras i ett systemstöd och sen arkiveras och publiceras. 

Systemstödet kanske gäller för hela projektet, det vet jag inte. Så visst finns det stora 

möjligheter och det kan bli bättre. Samtidigt kan det även ställas lite för höga krav. En del 

forskning kanske inte gynnas eller är så viktig att publicera.195 Det kan bli för mycket på något 

sätt. Att sådant som inte någon annan egentligen har nytta av publiceras, det vill säga att en 

risk kan vara att det läggs ner onödigt jobb, även om den risken kanske inte är så stor. Fokus 

för publicering och arkivering av primärmaterial bör göras för projekt som till stor del ägnar 

sig åt datainsamling.” 

 

 

195 Vad som inte är viktigt att publicera specificeras inte eller vem som ska avgöra detta.  
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Figur 5:1: Exempel på möjligheter med öppna forskningsdata som 
framkommit i intervjuerna.
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5.5 Vilka utmaningar ser respondenterna med öppna 

forskningsdata? 

 

Samtliga respondenter tar upp att det finns många utmaningar med öppna 

forskningsdata som måste lösas. De tre saker som listas som de absolut största 

utmaningarna är att det saknas tillräckliga resurser och infrastruktur samt att det 

måste finnas metadatastandarder och nomenklatur. Indirekt framkommer det även att 

det krävs informationsinsatser till alla inblandade. Det finns vidare många praktiska 

frågor som måste lösas. De utmaningar som kom upp har sammanställts i tabell 1.  

 

I en intervju kom följande fram: ”Det finns praktiska problem. Idag läggs 

forskningshandlingarna ihop enligt ett slags tänk kring proveniensprincipen där handlingarna 

i alla fall hålls samlade. Men det blir många följdfrågor som vad som är ett projekt? När 

respondenten började tänkte denne att det är när pengar kommer in och sen blir det 

en publikation och rekvirering. Men det funkar inte så. Pengarna kommer in men det kan 

bli flera olika publikationer och det kan vara etiska tillstånd som tillhör flera olika studier. Vad 

är ett projekt är en stor och svår fråga i det här. Ska man arkivera utifrån varje publikation? 

Då säger vissa att det inte går och att det blir jättemycket. Men studier som pågår under 

massor med år, hur gör man då? Det finns många småfrågor som måste redas ut. Så försöker 

man lösa det genom att diarieföra allting men det går ju inte heller. Man går runt, runt, runt 

hela tiden. (…) Det vi behöver hjälp med från vår sida är att vi behöver hjälp från forskare för 

att förstå. Vi förstår ju inte vad det är för slags handlingar, det skiljer sig ganska mycket.” 

  

En respondent uttryckte dessa tankar kring frågan: ”Det finns olika mått när det gäller 

publicering av forskningsresultat där det kan kopplas. Det finns inte motsvarande för 

forskningsdata men det är på gång. Trenden går framåt och det har man insett. Det växer fram 

att man kan mäta publicering av forskningsdata. Då är det naturligtvis väldigt många aktörer 

som försöker att profilera sig kring detta. Men det som inte kommer fram tillräckligt och som 

kräver samordning, det är det här med bevarandeperspektivet och arkiveringen. Man förstår 

inte, man har inte den här kunskapen om vad det innebär. Den här typen av samordningar 

behövs. Man kan ju ha olika åsikter, om vi pratar enbart tillgängliggörande, visst kan man 

samordna det, varför inte? Det är ett vettigt initiativ. Man kan ju ta tillvara gemensamma 

stöd istället för att man uppfinner samma lösningar. Men som sagt, det som definitivt fattas är 

den här samordningen kring vad vi arkiverar och publicerar. Det är vad vi arkiverar som 

behöver samordnas. Om det ska finnas gemensamma lösningar, stöd, och så vidare.” 

 

En annan respondent uttryckte att det egentligen inte är en teknisk fråga om 

infrastruktur utan en samordningsfråga och generationsfråga. ”Utmaningarna jag ser är 

egentligen inte så mycket tekniska problem, det finns tekniska lösningar, det handlar mer om 

att man får organisationen att fatta rätt beslut också i rätt ordning. Den stora utmaningen tror 

jag är för oss att marknadsföra och förklara, att sälja in till forskarna själva. Där tror jag att det 

är jätte viktigt att ha med sig aktiva forskare som brinner för att öppna. Vi har några sådana 

bra personer som vi kanske skulle kunna utnyttja mer.” Respondenten berättar att denne 

hade förmånen att gå på en kurs om öppna data som en forskare hade för 

doktorander. Det var en väldigt bra kurs där man kunde se att doktoranderna 
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verkligen tog till sig frågorna.  Respondenten har därför stora förhoppningar om att 

detta kanske delvis är en generationsfråga. Att om dagens doktorander får 

information och upplärning av datahanteringsplaner, så kommer dem att ha en annan 

inställning till öppna data än kanske de äldre forskarna, som är vana att sitta på sina 

kammare och köra sina egna race. 

 

Tabell 5:1: Identifierade utmaningar med öppna forskningsdata 

 

Utmaningar som respondenterna identifierat 

Det finns såväl juridiska, etiska som kommersiella intressen som påverkar om 

data överhuvudtaget kan göras öppet tillgängligt. 

Det saknas såväl resurser som infrastruktur. 

Det behövs en gemensam nomenklatur.  

Den centrala administrationen har saknat kunskap även om det blir blivit 

bättre. 

Det behövs mer information om öppna data även till arkivarier. Osäkert vem 

som ska ha huvudansvaret. Universiteten äger handlingarna men även 

forskarna. Biblioteken var de första som började arbeta med öppen 

tillgänglighet i och med att de gett stöd till forskare om publicering och 

ibland känns det som att ”de äger frågan”.  Det måste skapas funktioner 

och dessa bör drivas gemensamt tillsammans med universitetsledningen.  

Det krävs mer information om Horisont 2020 till såväl lärosätenas arkivarier 

som forskare. 

Det borde finnas nationell samordning som gäller för all forskningsarkivering.  

Finansieringen är en stor utmaning. När det kommer till arkivering så finns det 

stora problem med att kostnaderna inte ryms i anslagen där det helt enkelt 

saknas pengar för att arkivera data. 

Det finns även problem kring långtidslagring då det även här saknas tillräcklig 

finansiering. 

På många lärosäten har det har inte funnits lösningar då det kostat för mycket 

vilket gjort att forskare vänt sig till annat håll. Men svaret på frågorna vem 

som betalar och hur man ska göra rent praktiskt har inte besvarats.  

Gallringslagen är svår att applicera på öppna data. 
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Arkivet tittar på det som ska bevaras och det som ska gallras efter tio år. Det 

blir två olika saker där det ena handlar om att arkivera handlingar och det 

andra handlar om system för att komma åt handlingen. Det är 

problematiskt att avgöra vilken rådata som ska sparas och vad som kan 

gallras där forskarna måste vara med och avgöra i och med att det är dem 

som känner till materialet. 

På en del lärosäten är institutionerna autonoma vilket gör det svårt för 

förvaltningen att komma med krav.   

Det blir ett glapp mellan förvaltning och forskare. Ibland har man fått frågor 

om vem som ska betala, där forskaren knappt ser sig som en del av 

institutionen. Man ser sig som fristående vilket gör det svårt att få hjälp då 

man inte vet var man hittar den. Det är som ett stort informationssamarbete 

där man måste berätta vad som finns och var.  

Går inte att koppla handlingar på ett systematiskt sätt. ”Man skulle vilja ha en 

projektdatabas. Där man kan koppla forskningsfinansiering, etikansökan, 

publikation så att man fick ihop det.” 

En arkivarie berättade att man behöver hjälp med följande: 

- Att forskare förstår att de kan få hjälp  

- Skapa infrastruktur till forskarna 

- Att forskarna har en förståelse för att de måste arkivera 

En av respondenterna som representerar aktörerna underströk att det krävs 

delaktighet från lärosätena. 

I linje med detta sa en annan respondent att myndigheterna inte har mandat att 

gå in och detaljstyra hur lärosätena ska sköta sitt arbete.  

Arkivkraven i Sverige är annorlunda gentemot många övriga länder i Europa 

vilket kan göra det svårt att jobba med processen här på ett bra sätt utifrån 

de lagar som finns. 

Forskningssamarbeten är ofta internationella vilket medför att Sverige måste gå 

i takt med andra för att genomförandet ska fungera på ett smidigt sätt.  

En del data kanske inte kan tillgängliggöras ur etiska aspekter där persondata 

och känslig data måste vara integritetsbaserat. Vad händer där det är 

samarbeten med industrin? Eller data som ägs av främmande stater?  

Det behöver inte heller handla om känsliga personuppgifter, rikets 

säkerhet och industrisamarbeten. Det kan även finnas annan data som inte 

är lämplig att göra helt öppen. En respondent nämner att denne varit i 
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kontakt med en arkeolog som arbetat med bland annat svenska myntfynd 

från senromersk/senantik tid. Problemet om detta skulle göras öppet 

tillgängligt är att ofta har man hittat ett mynt och sedan inte haft råd att 

göra en utgrävning. Men om man vet att det är myntfynd där så kommer folk 

att åka ut med metalldetektorer och gräva upp marken. Eventuella 

arkeologiska fynd som man hade kunnat göra där kan förstöras. Det kan vara 

boplatser och liknande som förstörs av att människor går och gräver lite hur 

som helst. Då får man väga intresset av att tillgängliggöra materialet öppet 

mot det kulturhistoriska värdet som finns i att hålla materialet hemligt. 

Detta är på sätt och viss knepigare. Ser man till personuppgifter så dör 

individerna och man kan efter ett tag släppa uppgifterna som historiskt 

material, men här kommer det att ta långt över 100 år att gräva ut alla 

platserna, om de ens kommer att göras.  

En utmaning är att få med sig forskarna där en del kan tycka att frågan är 

problematisk och inte vill dela sin data. 

Det är inte heller alltid lätt för lärosätenas stödenheter att bistå forskarna.  

En del respondenter understryker att det finns en skillnad på att arbeta med att 

tillgängliggöra data och att göra den öppen tillgänglig. ”Tillgänglighet är 

två perspektiv, till exempel att man strukturerar upp den och gör den 

återanvändbar vilket inte är detsamma som att göra den fritt tillgänglig för 

alla, open access. Man behöver synliggöra för forskaren att tillgängliggöra 

data betyder inte per automatik att man gör det OA, det finns andra 

anledningar till att strukturera sin data under arbetsprocessen. 

Forskningskvalitén blir högre om man gjort ett bra arbete med att 

tillgängliggöra sin data, det gör det möjligt att inkludera andra forskare i 

processen och gör att man kan komma tillbaka till den.”  

En respondent uttryckte följande: ”En annan aspekt av att hantera data handlar 

lite om att man kanske inte ska ha all sin data på en dator då den kan 

krascha. Istället bör man arbeta med sin data på ett sådant sätt att risker 

minimeras.  Det handlar att om att få forskarna att inte bara arbeta för sig 

själva utan även ha en tydlig riktlinje inom arbetslaget, så att det blir mer 

säkert.  Hur inkluderar och introducerar man nya forskare? Vissa 

institutioner är bättre än andra på detta. Bibliotekets roll är inte att göra det 

åt forskarna utan hjälpa till med att introducera verktyg och informera om 

hur strukturerna ser ut och hur den kan matchas mot till exempel arkivet.”  

En respondent gav ett exempel från en föreläsning om open access där en 

forskare föreläste om OA. Forskaren hade en del exempel på hur det kan bli 

problematiskt att hantera data. Bland annat hade de haft ett 

forskningsprojekt där ett lärosäte stod som medfinansiär och det var inom 
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deras forskningslag. De hade samlat in data som de kom på skulle kunna 

återanvändas. Sedan visade det sig att datan hade funnits på en dator där 

personen som haft hand om datorn hade bytt jobb och flyttat till Tyskland. 

Detta innebar att man inte ens kunde få tag på sin egen data som man hade 

varit med och samlat in.   

En respondent frågar sig hur ska vi komma upp till en gemensam nivå så att det 

blir tydligt vad som är miniminivån? 

En annan utmaning som framkom var denna: ”En av de viktigaste grejerna är 

myndigheter som sätter folk i uppdrag att ta betalt för data. Det är väldigt 

synd tycker jag för att när det kommer till både bolagsdata och geodata så är 

det oftast grunddata som man har till relation till något annat. Då hade de 

datamängderna varit väldigt bra att ha tillgång till. Finns stora möjligheter 

att arbeta mer med det.”  

 

Sammanfattningsvis är utmaningarna att det saknas tillräckliga resurser, 

infrastrukturen finns inte på plats, det saknas tillräcklig samordning och ibland 

kompetens. Vidare har man ännu inte alltid förankrat forskningsarkiveringen vilket 

gör det svårt att ta steget till att göra forskningsdata öppet tillgänglig. Kunskaperna 

måste förmedlas där man måste få med sig forskarna i frågan.  
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Figur 5:2: Tankar om utmaningar som uppkommit kring infrastruktur  

 

 

 

En utmaning är inte enbart att infrastrukturen ännu inte finns på plats, utan också hur 

infrastrukturen ska vara utformad. En del respondenter har föreslagit att det kanske 

inte ska finnas en infrastruktur eller ett e-arkiv utan flera.  

 

 

 

 

 

 



67 
 

5.6 Infrastruktur 

Majoriteten av respondenterna tycker inte att det finns tillfredsställande infrastruktur 

i nuläget. En del går så långt som att säga att det saknas helt. En respondent uttryckte 

att det inte heller finns tillräcklig variation.  För vissa specialområden kan det finnas 

okej infrastruktur medan det saknas helt hos andra. En respondent hade en annan bild, 

att det finns rätt mycket men det är inte väl spritt och känt. ”Hur packar man ihop sin 

data och gör den tillgänglig? Det är inte alltid alla lärosäten har den lösningen på plats. De 

flesta har lösningar för fulltextpublicering av böcker och avhandlingar men den data som 

avhandlingen baseras på är nästan aldrig med i den publiceringen. Man kan förstå att det 

finns en anledning till det, men sen borde man ta tag i det. Det finns ju många som funderar 

på det men det har sina utmaningar. En del är tekniskt och en del är metodmässiga, hur gör 

man och på vilket sätt? Det måste också finnas ett sätt att kunna hitta och använda data, 

annars är ju tillgängliggörandet meningslöst. Så man måste också tänka på återanvändningen 

och det är där det brister, hur man fick tag på data. Man kanske har använt ett visst program 

för att läsa data och har man inte tillgång till den programvaran blir kanske 

tillgängliggörandet poänglöst. Man kanske tillgängliggör data i ett format som inte går att läsa 

för att all programvara gått vidare och utvecklats till annat format. Så finns en massa aspekter 

kopplat till det, en del är tekniska, men sen finns det en del legala frågor kring det hela.” 

Ytterligare en respondent var inne på samma spår, att lösningar finns men 

infrastruktur i den meningen att man har lagringskapacitet finns inte på plats. Vissa 

efterlyser en FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer) för forskningsdata. 

Många respondenter är inne på att regeringen, myndigheter (och kommuner) samt 

högskoleledningar inte arbetar tillräckligt aktivt med frågan.”Däremot kan det vara 

svårt att få det att bli en viktig och prioriterad fråga i övriga verksamheten. Det är inte alla 

som har detta högst på sin lista. Men det går framåt och man tar det i etapper. Det är så det 

funkar på myndighetssidan, det går inte alltid över dagen utan tar ofta lite längre tid.” 

 

En annan respondent sa följande: ”Sen finns det öppnadata.se där man faktiskt kan se vilka 

datamängder man publicerat. Det behöver inte vara komplicerat. Men jag tror att det bygger 

på ett engagemang från politiker. Att man menar allvar med det här. Sen den här delen med att 

få den transparent. Man kan avslöja oredlighet i till exempel fakturahantering från en kommun 

och risken med det är att det smittar av sig på politiker, att de kanske blir försiktiga att 

publicera den typen av data.” 

 

Även en viss frustration framkom i en del intervjuer: ”Vi upplever att det går supersakta i 

Sverige. Mest för att det inte finns någon policy, inga riktlinjer, inga resurser, inga beslut 

uppifrån. Det enda som finns just nu är att regeringen har gett i uppdrag till Vetenskapsrådet 

att samordna open science. Men de har inte kommit igång med det arbetet. Vi har kartlagt jätte 

mycket och känner att vi är klara med den biten. Nu kan vi börja ge service. Problemet är att 

infrastrukturen inte finns på plats nationellt. Det är inte tydligt vilka som har mandat för olika 

frågor och hur lagringen ska finansieras. Det finns så många öppna frågor som universitetet 

inte ensamt riktigt kan bestämma över. Så vi är frustrerade.” 
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Som tagits upp i tidigare kapitel blir det problematiskt att arbeta med frågan om inte 

resurser ges till utförandet. Många lärosäten verkar inte enbart sakna infrastrukturen 

utan även tillräckligt med personal för att kunna driva igenom arbetet med öppna 

forskningsdata.  ”Men vi är två personer och ingen av oss har avsatt tid inom tjänsten för att 

jobba med det här och det tillskjuts inga öronmärkta medel för kompetensutveckling. Allt sker 

inom ramen för ordinarie verksamhet. (…) Så X har ju mer koll på datahanteringsplaner och är 

mer insatt i vad som händer. Jag försöker hålla mig lite till arkivdelen och sen om jag råkar veta 

mer så är det för att jag är allmänt intresserad, men det är inte förstahandsinformation jag har.” 

 

Många lärosäten verkar brottas med brist på framförallt arkivarier vilket medfört att 

man inte kommit igång med forskningsarkivering. Som en sa: ”Men vi har lite tunt just 

nu.”  

 

Ett närliggande problem till infrastruktursfrågan är att man vid lärosätena ofta har 

dålig koll på var forskarna deponerar sin data då man som regel saknar centrala 

lagringsplattformar där forskarna kan lagra sin data samtidigt som avståndet mellan 

förvaltningen och forskarna ofta är stor. Forskarna kan till exempel lagra på sina 

arbetsdatorer eller i molntjänster, som man kanske inte bör använda.   

 

En annan respondent uttryckte vikten av att göra data förståelig samtidigt som det 

framkom att forskarna ofta saknar förståelse för vad tillgängliggörande innebär: 

Många forskare tänker sig att de gjort forskningen tillgänglig genom att lägga ut 

publikationen på universitets hemsida. Men det innebär ju inte tillgängligt i någon högre grad 

eller sökbart över tid. Än mer så när vi talar om data. Det går inte att bara ha en länk till en 

databas, man måste också ha dokumentation om datan för att folk ska förstå. Det ställer krav på 

forskarna samtidigt som det krävs infrastruktur. 

 

Många respondenter uttrycker att det är svårt att arbeta med öppna forskningsdata 

när det saknas e-arkiv på det egna lärosätet. ”Jag vet inte om det är många lärosäten som 

har det överhuvudtaget? Det är en jätteviktig bit. Där finns det ett stort hål. Arkiv handlar ju 

inte bara om lagring utan om bevarande, migrationsplaner. Också att man ska kunna 

tillgängliggöra och lämna ut handlingar. Det som är allmänna handlingar. Där återstår 

mycket att göra.” Det framkommer även att arkivens funktion och arbetssätt kanske 

måste ändras i framtiden som reaktion på det digitaliseringssamhället. ”Nu ställs allt 

plötsligt på sin spets med tanke på de ökade kraven om öppen data och också den ökade 

mängden av forskningsmaterial. Det kanske till och med är så att man ska tänka om kring vad 

som ska arkiveras. Man kanske inte kan arkivera på samma sätt i den digitala världen och 

bevara på samma sätt som i en pappersvärld då det var mycket mindre mängd information.” 

 

Respondentens kollega tillägger dock: ”Jag tror i och för sig inte att mängden är det stora 

problemet. Jag tror att det handlar mer om att organisera det på ett annat sätt. Det viktiga är 

att det är maskinläsbart och validerbart i en automatiserad process och det är något helt annat.” 

 



69 
 

En respondent kan sägas sammanfatta hela problematiken med hur situationen ser ut 

i nuläget: ”Alltså, saknar man ett systemstöd för forskning och saknar man ett e-arkiv så har 

man utmaningar.” 

 

Samtidigt ska det poängteras att många respondenter menar att kunskapen ökat och 

att ledningen samt andra aktörer i allt högre grad får upp ögonen för öppna 

forskningsdata. En respondent la till att det kanske inte är så konstigt att det inte 

funnits tillräckliga resurser och infrastruktur då frågan fortfarande är så pass ny. 

 

5.7 Samordning och samarbete 

 

Många är inne på att Open Accessrörelsen gällande publikationer kommit mycket 

längre än vad man gjort med forskningsdata. Där finns det tydlighet och en 

informationskanal vilket det inte gör för forskningsdata. Detta medför att vissa 

aktörer tar tag i frågan och driver den själva just därför att det saknas övergripande 

samordning och styrning, vilket inte är bra då frågan i sådana fall driver åt olika håll 

och skapar grupperingar. Vidare anser de flesta av respondenterna att samordningen 

måste vara gränsöverskridande och inte enbart ske på nationell nivå utan även 

kopplas till det som sker internationellt.  

 

Utifrån intervjuerna framkommer det att det finns nationella nätverk men att det 

behövs nationell samordning. Hur stort universitetet är och hur många fakulteter det 

har kan påverka hur smidigt arbetet sker på det egna lärosätet. På stora universitet 

tenderar fakulteterna att drivas som små högskolor med mycket självbestämmande 

vilket gör att det kommer behövas lokala lösningar.  Men de behöver förhållas till 

nationella riktlinjer.  

 

 Arbetet med öppna forskningsdata måste samordnas internt inom lärosätena och 

externt med andra lärosäten och myndigheter för att undvika resursslöseri där flera 

aktörer gör samma arbete. Förutom att det kan resultera i olika systemlösningar som 

istället kunde ha byggts ut gemensamt så kan det även hindra standardiseringar 

vilket försvårar transparensen. Det framkommer som viktigt att samordna till 

exempel metadatastandarder och att systemen kan prata med varandra. 

 

”SND har ett forum som arrangeras en gång per år om forskningsdata och de har diskuterat 

bland annat standardisering av metadata. Här finns det en stor utmaning. Den övriga öppna 

datarörelsen har tittat på en metadatastandard, DCAT som vi implementerat på Europanivå 

via EU-kommissionen. Samtidigt filar forskningsdatavärlden på andra sätt att skriva metadata 

på. Det blir såklart olyckligt om datamängder skrivs på flera olika sätt där det vore en stor 

fördel att kunna hitta ett sätt att standardisera metadata på.”  

 

En respondent understryker just vikten av standardisering och att mycket av detta 

handlar om digitalisering. ”I Sverige har vi självständiga myndigheter och kommuner och 
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det är en värdefull egenskap men det kan också medföra att det är svårt att ta sig an vissa 

uppgifter om alla arbetar självständigt där digitalisering är ett exempel. Alla aktörer jobbar 

med sina digitaliseringsprojekt utan att samarbeta i tillräcklig grad vilket också är sant för 

öppna data området. Hur ska man arbeta för att inte 600 aktörer ska sitta och göra mer eller 

mindre samma sak? Kanske räcker med ett projekt där man delar prislappen på 600?” 

 

Ytterligare en respondent tror på idén med automatisering av metadata för att 

underlätta forskarnas arbete samt att man använder sig av förvaltningsgemensamma 

standarder. ”Där gäller det framför allt att få till en smidig övergång och automatisering så 

att man kan tillgodogöra sig den metadata man får eller som laddas upp till olika repositorier. 

Alternativt om det blir centralt via SND så att det automatiseras och kan normaliseras till 

arkivformat med hjälp av en FGS. För annars kommer det bli väldigt tungt och återigen mer 

arbete för forskarna, för då innebär det att de först måste ladda upp metadata och data till 

repositoriet och sen dessutom skicka det till arkivet. Det vore väldigt olyckligt och inte skalbart.” 

 

Just hur data beskrivs anser de flesta måste samordnas. ”Det behövs väldigt mycket mer 

beskrivningar för att materialet ska vara användbart. De beskrivningarna och exakt vilken 

information som behövs skiljer sig enormt från område till område. Man behöver hitta ett sätt 

att å ena sidan harmonisera metadata, så att det går för folk att söka interdisciplinärt. Men 

också se till att det finns så pass mycket metadata att det går att återanvända. Så att man inte 

sitter med en massa data som sedan inte kan användas av någon annan för att det saknas 

nödvändig information om datan. Då finns det ingen anledning att göra det tillgängligt. Det 

är bra att låta tusen blommor blomma, men någonstans måste man också bestämma sig för att 

det åtminstone är blommor man odlar på den här ängen.”   

 

En del respondenter tänker sig att man skulle kunna göra ett liknande arbete som 

gjorts med SwePub196 fast för forskningsdata, en del nämner även DIVA197. 

Majoriteten av lärosätena sätter stor tilltro till SND:s ansökan samt till Statens Service 

Center.198 Vissa har även tagit en paus i sitt arbete med öppna forskningsdata i väntan 

på beskedet om hur det blir med konsortieansökan. Andra respondenter är kritiska. 

En respondent tror inte SND har tillräcklig kompetens i arkiveringsfrågor för att 

kunna tillhandahålla en bra infrastruktur. Vidare anser respondenten att det inte är 

tydligt i SND:s ansökan hur de tänker publicera data och ”det är absolut inte tydligt att 

det är universiteten som ansvarar för själva arkiveringen.”  En annan respondent är kritisk 

 

196 SwePub är en databas som ett fyrtiotal svenska lärosäten och myndigheter valt att ansluta sig till. De anslutna 

aktörernas forskningspublikationer länkas genom SwePub vilket innebär att man inte behöver gå in på respektive 

lärosäte eller myndighets hemsida för att kunna få fram forskningspublikationer inom ett visst område. 

SwePub, ”Om SwePub”, hämtad 2017-05-01.  
197 ”DiVA portal är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid följande 44 

lärosäten och forskningsinstitutioner.” DiVA är framtagen av Uppsala universitet. Digitala Vetenskapliga 

Arkivet, ”Om DiVA”, hämtad 2017-05-01.  
198 SCC tillsammans med Riksarkivet fick 2014 medel för att ta fram en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. I 

mars 2017 utdelades ytterligare regeringsmedel till SCC för projektet. SCC gjorde en enkätstudie 2016 som visade 

att av Sveriges 147 myndigheter så funderade 122 på att ansluta sig till den gemensamma e-arkivtjänsten. Till en 

början ingår sju pilotmyndigheter och i slutet av 2018 planeras att det finns en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst 

för myndigheter att ansluta sig till. Statens service center, ”Upphandling för e-arkiv i startgroparna,” hämtad 2017-

05-01.  
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till att många lärosäten sätter så stor tilltro till att Statens Service Center ska 

tillhandahålla en e-arkiv lösning som passar öppna forskningsdata. ”Fast SCC kommer 

aldrig att göra ett forskningsdataarkiv med tillgängliggörande grejer och ha koll på de sakerna 

tror jag. Det har jag inga förhoppningar om.” 

 

En annan respondent uttryckte att SND:s ansökan är en tydlig signal om att lärosätena 

önskar nationell samordning: ”Det är en tydlig signal på att många universitet ser att det 

behövs samordning. Under tiden som man arbetat med frågan så har man tänkt att även om 

regeringen inte skulle finansiera SND så visar det ändå riktlinjen som lärosätena tror på. 

Förhoppningsvis så kan samordningsfrågan ändå finnas kvar även om SND inte skulle göra 

det.” 

 

En respondent hade följande åsikt: Det måste finnas en kombination av nationell och lokal 

samordning men även internationellt samarbete. Det hela beror lite på fall till fall. Kommer det 

forskare och vill dela öppen data och det inte finns en självklar infrastruktur att använda i det 

fallet så måste det åtminstone finnas en grund man kan hänvisa till. Man måste också kunna 

ge tips på ställen att deponera data, var den kan säkerhetsställas och hur åtkomsten kan säkras.   

Det pågår lite nationella initiativ så man får se vad som händer. Utvecklingen till öppna data 

går lite långsamt. Men det måste det kanske göra. Samtidigt har vi känt till detta i flera år och 

nu är det dags att börja göra något. För andra kanske är det mer nytt.”   

 

Vissa är inne på att infrastrukturen och kompetensen måste byggas ut hos såväl KB 

och Riksarkivet som hos alla myndigheter.  Man är inte van vid att hantera data eller 

att tänka på det. Finns mycket att göra på ett kompetensutvecklande plan. Inte bara på 

KB och Riksarkivet utan även på lärosäten och bland forskare. Man bör också göra en 

plan för hur data ska hanteras i början av ett forskningsprojekt. Det kommer också 

fram att reglerna måste tydliggöras. En respondent understryker att man inte kan 

tillgängliggöra utan att arkivera. ”Det är inte något som är konverserat, att man kan inte 

tillgängliggöra om vi inte har arkiverat det. Vi är statliga förvaltningsmyndigheter och det är 

de flesta lärosätena. Det måste konverseras på ett annat sätt och tydliggöras och i första hand i 

olika forskningssammanhang. Producenterna har inte den kunskapen, för att finansiärerna inte 

är tillräckligt tydliga med det här budskapet.” 

 

Många respondenter är även inne på att regeringen måste vara tydligare och ge 

myndigheter mandat för att arbeta med frågan. ”Min bild är att det finns en önskan från 

Vetenskapsrådet att ha ett tydligare uppdrag och att få ta mer ansvar men att man inte satt ner 

foten ännu från regeringen sida och gett dem det mandatet fullt ut. Då blir det svårt för dem 

att ta det ansvaret. Ska det bli en nationell samordning så krävs det top down beslut på det 

snarare än att någon bara tar ett initiativ och försöker göra det på eget bevåg.” 

En annan respondent sa följande: ”På OA-sidan borde man ha en öppen strategi som gäller 

för all den offentligt finansierade forskningen. Det är en fråga som staten själv äger helt och 

hållet 199och då borde man kunna göra det som KB gör just nu, arbeta med frågan och komma 

 

199 Här kan det ifrågasättas om staten äger frågan helt och hållet, Sverige måste ju förhålla sig till EU.  
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fram till vad ska den nationella strategin vara, hur implementerar vi den och när? Det är rätt 

sätt att ta sig an frågan och det är likadant med öppna data. Där har frågan till slut hittat hem 

till en förvaltande myndighet, Riksarkivet. De har ju både uppgiften att göra saker och har 

också vissa verktyg som de kan använda för att få saker att hända. Sen är det ju upp till dem att 

bestämma sig för hur de vill agera. Men alla på öppna data området är ju rörande överens om 

att nästan ingenting sker och att det borde samordnas och takten borde öka.” 

Intressant är även en tankegång som framfördes av en respondent om att när 

regeringen trots allt satsat på samordning så är det ändå inte alla som vill ansluta sig 

till lösningen: ”Statens service center utreder e-arkiv för myndigheter i Sverige. Där har 

regeringen gett i uppdrag att titta på det här. Samtidigt så verkar det inte vara samstämmighet 

bland lärosätena om de ska vara med och köpa in sig i det systemet. Där finns faktiskt en 

samordningsidé från regeringen som ändå alla inte köper. Det är ytterligare komplexitet i den 

dynamiken. E-arkivbiten finns knappt, det är bara SLU200 som kommit igång med det. Det är 

respondenten och dennes kollegor väldigt oroliga för där många forskare även frågar 

”vad ska vi göra när vi vill arkivera?” ”Tyvärr så finns inget e-arkiv, vi kan inte hjälpa er eller 

hänvisa till ett system.” Det är ytterligare en svår öppen fråga.” 

En respondent tipsar om modellerna som Storbritannien och Nederländerna har. ”Att 

när man söker forskningspengar för att kunna forska, så måste man i själva projektplanen 

skriva en beskrivning på hur man kommer att bevara sina data, och att man räknar in att 5 

eller 10 % av pengarna ska gå till arkiveringskostnader. Men forskningsfinansiärerna värjer 

sig. Det är nog för att det är svårt att vara så kategorisk. Det är inte så centraliserat som i 

Storbritannien när man söker forskningspengar. Man har en gemensam kommitté. Så där 

samordnar man forskningen på ett helt annat sätt och därifrån kommer de här kraven. Så det 

är en helt annan samordning men vi har det inte här. Det är olika forskningsfinansiärer, inte 

bara en.”  

En annan respondent är också inne på vikten av att undersöka det internationella 

läget. ”Nu pågår mycket arbete i Europa som man kan dra nytta av. Att man inte isolerar sig i 

den här frågan utan att man försöker dra nytta av andra som kommit längre. Jag kan tycka att 

det finns en lathet i Sverige som är lite frustrerande. Att man inte vill fatta beslut och det är ett 

allvarligt problem att vi har dålig samordning mellan de olika aktörerna. Lärosätena har börjat 

jobba med frågorna i egen regi istället för att samla resurserna och jobba tillsammans och 

storskaligt. Vetenskapsrådet vet inte riktigt vad de ska göra och de kommer inte till skott med 

några som helst direktiv till lärosätena.” 

 

En respondent menar att diskussionerna kring öppna forskningsdata synliggjort att 

det finns brister i arkivorganisationen och deras hanterande av forskningshandlingar 

vid landets lärosäten.  ”Med öppna forskningsdata uppdagas hela arkivverksamheten, öppna 

data är bara en del av den. Då uppdagas det att en verksamhet som legat i skymundan i många, 

många år helt plötsligt ska synkroniseras. Det blir enorma problem och då blir fokus nästan på 

andra saker. Vilket gör att tillgängliggörandet av forskningsdata kan bli väldigt hindrat av att 

det finns utmaningar även med andra bitar. Arkivet är som ett svart hål där det helt plötsligt 

uppdagas delar som måste hanteras.”  

 
200 Tilläggas kan att respondenten inte representerar SLU.  
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I relation till detta kan tilläggas ett exempel där en annan respondent hade talat med 

en nyanställd arkivarie på en institution där dennes första åtgärd på jobbet varit att 

skriva ut 250 000 dokument för att arkivera ”och det är ju helt sjukt. Man måste ju kunna 

arkivera digitalt. Så där verkar det som att lagstiftningen släpar efter om det är det som gäller 

för att följa lagen.” 

 

En respondent som representerar en av aktörerna sa följande: ”Vi tänker att vi ska ha 

dialog med lärosätena och även andra forskningsfinansiärer. Inte bara att vi tar fram riktlinjer 

och har krav och så utan det skulle också vara väldigt bra om vi samarbetade med andra 

finansiärer. Men sen är det väldigt viktigt att vi har förankrat det vi kommer att kräva av våra 

bidragstagare. Vi kan inte i nuläget kräva att data ska vara öppet i våra utlysningar eftersom vi 

har märkt att universiteten inte har infrastrukturen på plats. Vi måste ha en dialog med 

universiteten för hur vi ska lagra och ha en dialog om hur vi ska tillgängliggöra. Vi kommer ha 

mycket samarbete med lärosätena.  (…) Jag tänker att vi ska ha mycket dialoger med alla 

berörda aktörer, så mycket vi kan.”  

 

Här ställs således öppna forskningsdata arbetet i ett dilemma. Aktörerna vill inte och 

kan inte sätta krav på att forskningsdata ska göras öppet tillgängligt då lärosätena inte 

kan matcha de kraven. Samtidigt anser lärosätena att aktörerna inte är tillräckligt 

aktiva i frågan.   

 

5.8 Respondenternas rekommendationer för genomförandet av 

öppna forskningsdata 
 

En del rekommendationer har som framkommit i inledningen redan listats av olika 

aktörer. Det är ändock av intresse att se vad de som ska arbeta med frågorna tycker 

behöver genomföras för att man ska klara av en övergång till att all forskningsdata 

finansierad med offentliga medel görs öppet tillgänglig, där det inte föreligger hinder 

såsom etiska eller juridiska skäl som inte gör det möjligt att publicera öppet 

tillgängligt.  

 

 

Tabell 5:2: Rekommendationer som framkommit i intervjuerna  

 

Respondenternas rekommendationer 

Mycket är oklart idag så det måste redas ut vem som ska göra vad? Vilka 

filformat ska användas? Vilka programvaror? Vilka identifierare? Vem ska 

migrera? Vem ska arkivera? Vem ansvarar för att reda ut de etiska och 

juridiska frågetecknen? 

Arbeta på alla nivåer, både nationellt och internationellt 

Informera forskarna och medvetandegöra att data måste tas om hand 

Mycket ligger på forskarna att se till att man utarbetar rutiner på 
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institutionsnivå där lärosätet ska ha olika stödenheter och erbjuda verktyg 

för genomförandet.  

Lärosätets enheter kan inte stå för den drivande rollen och fungera som en 

form av ”polisverksamhet”. Den typen av krav måste komma från 

Vetenskapsrådet och finansiärerna. Även om lagen säger en sak så kan 

man inte om man ska fungera som ett stöd vara den som sätter de tuffaste 

kraven. Man kan istället ge tips och informera om hur det ligger till.  

Utbilda forskare redan i början av deras forsningskarriär, framförallt arbeta 

mycket mot doktoranderna.  

Skapa infrastruktur 

Skapa övergripande stödfunktioner 

Genomföra lokala funktioner 

Man måste skapa förståelse och stöd hos ledningen. Ledningen måste inse att 

det kräver resurser och att det är ett långsiktigt ekonomiskt åtagande att 

kunna komma med lämplig infrastruktur för bevaring och publicering. 

Det måste gå att lita på datan som publiceras, att den är kvalitetssäkrad och 

kan återanvändas. Datasetet måste också kunna läsas om 10 år, inte bara 

nu. Vidare måste förståelse skapas för att dataseten måste prepareras vilket 

tar tid att göra.  

Långsiktighetsperspektivet måste finnas med i all planering.  

Om öppna forskningsdata skalas upp och man fortfarande inte har en 

tillräcklig organisation på plats så kommer det bli tufft med nuvarande 

resursfördelning. 

Finansiering måste tydliggöras och det måste skjutas till medel för nationellt 

samarbete och till enskilda lärosäten. Det vill säga en utbyggnad krävs på 

alla nivåer. ”Om regeringen vill att öppna data ska ske i en högre 

utsträckning måste de även skjuta till pengar för detta, så att det fungerar.” 

Finansiärerna är hyfsat villiga att bekosta det inom projektet.  Men rutiner för 

bekostandet av långtidslagring måste bli bättre där detta kanske bör 

betalas i förväg.   

En respondent menar att det i första hand bör vara VR som står för 

finansieringen: ”Skulle i första hand vara från Vetenskapsrådet. De 

finansierar delvis men krävs en förlängning plus en liten förändring på vad 

de gjort tidigare. Hjälpt till men i och med att de externa kraven ökat behövs 

något typ av nationellt tag kring de här frågorna.”. 

Regeringen skulle kunna föreskriva öppna data som rapporteringssätt till 
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myndigheterna. 

Vissa typer av aktiviteter som sker i myndigheter borde vara öppna data. Så att 

det blir öppet och transparant, till exempel upphandlingar. ”Det är 

offentlig handling idag, men offentlig handling och öppna data är inte riktigt 

samma sak.” 

Skynda långsamt och försöka lyfta fram bra exempel, att visa på att 

tillgängliggörande har skett och vilka effekterna blev. Man måste tänka på 

att olika discipliner ser olika ut och tänka fall till fall där möjligheterna 

skiljer sig åt.  

Det gäller att hitta och börja arbeta med forskarna eller forskargrupperna som 

är intresserade och engagerade. 

”Generellt sätt är forskare positiva till öppna data men vill inte dela sin egen, 

men tar gärna del av andras. Man får vända på det och fråga forskaren ”om 

du fick ta del av en annans data, hur hade du velat att den var 

strukturerad?”.  

Arbetet bör ske småskaligt till en början för att se till att klara av att 

implementera tjänsterna och för att kunna ge rätt stöd. 

”Jag har inga riktlinjer eller direktiv från universitetsledningen. Vi använder ju 

DIVA att publicera avhandlingar och där finns det ett rektorsbeslut att man 

bör publicera sin avhandling öppet tillgängligt, men det står ingenstans att 

man ska göra det.  Där kan man tänka sig i förlängningen att det kan 

komma en slags forskningsdatapolicy att man bör publicera data öppet. Jag 

tror inte att man kommer att ha några krav, utan att man har en försiktig, 

positiv inställning till det här. Att man bör om man kan. Att det här får 

växa fram organiskt. Istället för att vi gör en stor satsning, att nu ska alla 

göra såhär och såhär, så låter vi det här utvecklas organiskt.” 

Respondenten exemplifierar med en potatisplanta, den är klen ovan jord 

men växer sig stark under jord.  

Regeringen borde ge mandat och resurser till någon myndighet för att 

samordna och se över vilka frågor som man måste arbeta med och vilka 

aktörer som är viktiga på den här arenan och ta ett samlat grepp. ”Jag tror 

inte det kommer att hända, tyvärr, men det skulle vara min 

rekommendation.”  

”Inom Open access så använder man nu medeltilldelningen för att kräva att 

resultaten görs open access. Det visar sig nu vara ganska effektivt. Kanske 

man ska tänka på samma sätt med forskningsdatahantering. Men då får 

man vara försiktig med hur man formulerar sig då det finns känslig data 

som kanske inte kan göras Open Access. Att man tittar på formuleringen.” 

Många är inne på vikten av metadatastandarder och att data sparas i 
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migrerbara filformat samt i databaser där informationen är läsbar för andra 

och att man gör informationen länkbar.  

”Vidare att någon bevakar algoritmperspektivet. Att data kan överleva och 

är repeterbart. Har man en artikel och data i ett obskyrt format som man 

inte kan läsa på sin dator, då kan man inte göra den här repetitionen och få 

fram samma data. Då faller hela syftet bort även om datan är öppen.” 

Första steget är att göra data tillgänglig i formen, det är svårt att gå direkt till 

öppna data. Det vill säga hur datan är strukturerad, vilken metadata som är 

kopplad till den för att förstå och potentiellt få tag på snarare än det här 

ska vara öppet tillgängligt. 

Målet är att man ska tillgängliggöra data så länge det inte finns juridiska, 

etiska skäl att inte göra det. Men att man börjar med den lätta datan. Man 

kanske inte behöver ge sig på komplicerad data som innehåller 

personuppgifter. När det gäller personkänsliga data kan man försöka 

arbeta med att beskriva metadatan.  

Man måste följa samma regler eller riktlinjer så att det blir förståeligt och 

enhetligt. Man kan ju kalla samma sak olika namn.  

Många av forskarna inom naturvetenskapliga ämnen har redan använt vissa 

repositorium och det vore då konstigt att tvinga in de i nya 

lagringsplattformar som kanske är lika lämpade till deras ämnen. 

Arbeta gränsöverskridande och samarbeta. 

En aktör sa följande: ”För vår del är det viktigt att man diskuterar och kommer 

fram till en viktig lösning som kan fungera. Vi ska peka med handen så 

mycket som möjligt för de bidrag vi finansierar, det är bara det vi kan styra 

över. Att vi ger bidrag till forskning och där kan vi sätta krav på det. Men 

att vi kan samarbeta med andra som också ger bidrag så att det blir så 

enhetligt som möjligt, så att vi inte säger olika saker.”    

 

Sammanfattningsvis är rekommendationerna nationell samordning samt mer 

gränsöverskridande arbete på alla nivåer, tydligare resursfördelning, att man lyfter 

fram goda exempel till forskarna och att det till en början inte är ett krav att publicera 

forskningsdata öppet tillgängligt utan att det framkommer att man bör publicera 

datan såtillvida det inte finns några hinder till att inte göra det. Man borde även börja 

med att publicera data som är enkelt att tillgängliggöra men avvakta i första steget 

med persondata där man kanske kan arbeta med att beskriva metadatan istället. 

Vidare att man tydliggör vad som ska tillgängligöras och hur data ska beskrivas och 

kopplas samman.  
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5.9 Övriga reflektioner som framkommit i intervjuerna 

 

5.9.1 Definitionsfråga? 

 

Vissa av respondenterna anser att definitionerna är luddiga och att det inte är tydligt 

vad begreppen egentligen innebär. En del av arkivarierna framhåller att det är 

skillnad på att tillgängliggöra och arkivera. Många av arkivarierna berättar även att 

de inte är insatta i öppna forskningsdata och att de kan ge exempel på vad som 

behöver göras ur arkiveringssynpunkt med inte kring tillgängliggörande av 

forskningsdata.   

 

”Öppna data är otroligt kontroversiellt där vissa menar att det inte ens är möjligt att skapa 

förutsättningar för öppna data. Finns olika regelverk som skyddar informationen på olika sätt. 

Öppna data och arkivering av forskningsdata är två skilda ting. Viktigast är att man tar hand 

om data och att den bevaras.”  

 

En annan arkivarie sa detta: ”Inte skillnad att arkivera, även öppen data måste vi arkivera. 

Skillnaden är på vilken typ av information det handlar om, eftersom öppna data är kopplad till 

infrastruktur. Koppla ifrån det här forskningsdata, öppna data, det är inte samma sak. Öppna 

data det är myndighetsdata. Det behöver inte vara forskningsinformation eller forskningsdata 

när det är öppna data. Forskningsinformation omfattas inte eftersom universiteten, lärosäten 

omfattas inte av PSI-direktivet. Det är inte att vi är tvungna, plus att forskningsinformation 

har sina egna regler. Vi kan kanske inte tillgängliggöra, det vill säga publicera viss 

forskningsinformation av olika skäl. Det är inte några krav eller tvingande regler att forskare 

måste publicera sin data. Det är upp till forskarna och eventuella finansiärer än så länge.” 

 

Respondenten ovans resonemang kan ställas i relation till nedanstående citat från en 

annan respondent: ”Man kan ju hänvisa till att arkivlagen finns redan, och det är rätt 

mycket som faller under den redan nu. Det krävs egentligen inte att politikerna går ut och 

säger någonting, lärosätet kan bara sätta igång med det redan nu. Forskningsprojekt och 

processer borde redan finnas på lärosätet och drar forskare igång projektet så ska lärosätet se 

till att det finns stöd för att göra en datahanteringsplan eller annat. Att man dokumenterar 

data och bestämmer vad som ska vara öppet och vilken metadata som ska finnas. Det måste ju 

vara praktiskt i samband med andra arkivfrågor. Det är bara en annan grupp av kollega på 

lärosätet. Det är olycksamt om arkiven inte är drivande. Man kanske skulle prata med arkiven.”  

 

”Det kanske också är så att man utgår ifrån klassiska ämbetsarkivperspektivet. Vi har det lite 

på X också, vi kikar på ett e-arkiv. För myndighetsarkiv för inkomna och utgående handlingar. 

Där lägger vi ingenting av det med öppna data grejerna. Det har helt andra plattformar som 

hanterar det. Samtidigt som det gör typ samma grejer bara olika volym. Kanske borde man 

tänka mer på att samordna de perspektiven på lärosätena. Kanske inte fastna i den klassiska e-

arkivlösningen utan få andra perspektiv som gör samma grej.” 
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Intressant är således att majoriteten av arkivarierna ville skilja på begreppen bevara 

och tillgängliggöra där man framförallt fokuserade på att forskningsmaterial 

överhuvud måste arkiveras, vilket inte alltid skett i någon högre utsträckning. Givetvis 

är det viktigt att skilja på begreppen, men som ena respondenten var inne på, det 

finns redan förordnat att rådata ska sparas i 10 år efter projektavslut. Det spelar 

egentligen mindre roll vad man kallar åtgärden, bevara, spara, arkivera. Materialet 

måste tas om hand. Jag tänker mig att samma grundprincip gäller öppna 

forskningsdata, det handlar om att se till att materialet tas om hand för att möjliggöra 

tillgängliggörande i så hög utsträckning som det är praktiskt, juridiskt och etiskt 

möjligt. En sak som jag tycker att vissa av arkivarierna faktiskt missar – 

forskningsdata som arkiveras är allmänna handlingar och kan begäras ut redan idag, 

således finns det indirekt ett krav på tillgängliggörande. Sedan kan man alltid göra en 

sekretessprövning där kanske inte allt material kan lämnas ut. Således anser jag att 

vissa arkivarier överdriver begreppsskillnaderna. Det handlar i min mening mer om 

hur man ser till att bevara. Det är där frågeställningen ligger. Gör man det i ett 

pappersarkiv eller digitalt med vissa säkerhetsspärrar för att skydda visst material? 

Hur bevarar man information på ett ekonomiskt hållbart sätt i ett digitaliserat 

samhälle där teknik och filformat snabbt föråldras?  

 

En del respondenter uttryckte just en viss frustration över att arkiven inte arbetat 

tillräckligt aktivt med frågan och kanske inte heller alltid visat frågan något större 

intresse då man sett biblioteket som ansvarstagare. Samtidigt är det inte heller lätt för 

arkiven då det framkommer att de knappt fått igång forskningsarkiveringen vare sig 

det gäller digitalt eller i pappersformat. Där kan man se att det blir en ledningsfråga 

som faktiskt måste se till att skapa förutsättningar för lärosätenas arkivarier att arbeta 

med frågan. Många lärosäten verkar vara underbemannade när det kommer till 

arkivfunktionerna där det helt enkelt inte finns tid eller resurser för arkivarierna att 

jobba mer aktivt med tillvaratagandet av forskningsmaterial då man även har ärende- 

och myndighetsmaterialet att ta hand om. Dock uttryckte de flesta arkivarier att det 

blivit bättre och på många lärosäten hade man börjat eller hade planer på att anställa 

fler arkivarier.  

 

5.9.2 Ett generationsproblem?  

 

Några respondenter har tagit upp att attityderna kanske till viss del kan vara 

generationsbundna. Till exempel har vissa forskare arbetat på ett visst sätt hela sin 

forskningskarriär och är vana vid det arbetssättet vilket gör att de upplever att 

arkivera forskningsmaterial och tillgängliggöra data är ett helt nytt och främmande 

fenomen som man inte vill ta del av. Man är van att arbeta ensam på sin kammare 

som en respondent uttryckte det. Vidare är några också inne på att det kan finnas ett 

generationsproblem även hos arkivarierna där dessa är vana vid ett pappersbundet 

arkivarbete och således drar sig inför ett nytt digitalt samhälle och hur man anpassar 

sig till digitaliseringen.  

 

”Det tror jag kan vara en sund skepticism men också någonting som då kanske hindrar lite 

grand att man inte vet riktigt hur man ska göra.” Respondenten utvecklar resonemanget 
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med att det finns en offentlighetstradition där man i det pappersbundna arkivet 

kanske hade tillgång till och begärde ut den enskilda akten, man såg det specifika 

ärendet som sitt ärende. ”Det var avgränsat. Numera kan det komma förfrågningar från folk 

som vill ha ut ett helt register. Då är det en hel databas det plötsligt handlar om. Man vill göra 

en helt annan analys där man struntar i det enskilda ärendet och vill processa hela. Det är en 

helt annan sak. Nu sitter det 20-åringar som går igenom data och kanske på ett sätt som man 

inte förstår. Det är inte lätt för en arkivarie. Det är så det ser ut och vi måste ta fasta på den 

här innovationen utanför huset. Sen en annan rolig sak när man föreläser är de som jobbat 

länge med att processera och strukturera data som säger att ”vår information är så komplicerad. 

Det spelar ingen roll om vi lägger ut den, man kan inte använda den. Det här är för 

avancerade grejer helt enkelt.” Så vet man att när man testat att lägga ut datasetet så får de 

plötsligt kritik från några som aldrig jobbat med setet men som satt in sig väldigt djupt i 

datasetet och inte alls har några problem att bearbeta och transkribera det till andra sätt som 

man inte ens tänkt på förut. Det kanske inte är så roligt att uppleva det, att det inte var fullt så 

magiskt som man tänkt. Det tror jag exponerar sig ut mot omvärlden och sen som myndighet 

kan det bli att man tystar ner den där så att ingen annan rotar i det. Det är för övrigt en sån 

sak som kanske forskare också är rädda för. De kanske har gjort en artikel och när den 

publiceras i en ansedd tidsskrift med data så rotar någon annan och tänk om de hittar något 

som är fel?! Då drar det ner trovärdigheten hos forskaren. Man blir rädd för att folk ska tro att 

man är inkompetent.”  

 

En annan respondent berättade följande: ”Jag har varit och föreläst om öppna data även för 

arkivarier och det är kul att man kan betrakta sig som informationsspecialist men på 

direktfrågan till publiken ibland, någon gång ställde jag frågan såhär: vilken yrkesgrupp tror 

ni ska hjälpa till med det här och det var helt tyst. Ja, det kan ju vara de som jobbar med 

information, de som strukturerar information? Då lossnade det, juste, det är ju vi! Det kräver 

en ny generation av arkivarier där digitalisering av samhället är en självklarhet. Man kanske 

måste ompröva de frågor man haft tidigare vilket inte alltid är lätt att göra.” 

Respondenten tillägger att andra yrkeskategorier står inför samma utmaningar. Det 

digitala lämnar andra möjligheter och utmaningar där man kanske måste ompröva de frågor 

man hade tidigare . De frågorna kan vara en grund men man behöver analysera de på ett annat 

sätt och det ganska inte alltid är så himla lätt att göra det. Alla vet att man kanske måste göra 

det, men viljan kanske inte alltid finns.  

 

Ytterligare en respondent för ett resonemang där denne tror att om några år när 

öppna forskningsdata kommit lite mer på plats och det finns en bättre struktur för hur 

man organiserar det vid lärosätena, så kommer bibliotekarierna och arkivariernas roll 

kanske inte försvinna men en större del av deras funktion kommer att ändras och mer 

av det här kommer att ligga på forskarna.  

 

5.9.3 Digitaliserat material gentemot pappershandlingar  

 

Huruvida forskningsmaterialet är digitaliserat eller i pappersformat skiljer sig åt, både 

vad gäller forskare till forskare som fakultet och lärosäte. Tydligt är dock att e-arkiv 

efterfrågas även om långtidsbevarandet är en utmaning som måste lösas. Samtidigt är 



80 
 

det inte hållbart att tvingas skriva ut dokument som varit digitaliserat för att kunna 

arkivera då det saknas teknisk infrastruktur.  

 

”Det är inte särskilt omfattande i dagsläget, det här pappersbaserade forskningssamlingarna. 

Vi är ett naturvetenskapligt universitet, vi har väldigt lite samhällsvetenskap. I 

naturvetenskap har vi sedan länge använt digitala medier för datainsamling. Det är den 

digitala informationen som är direkt problematisk. Att kunna ta hand om den digitala 

informationen där kunskapen kan variera, att folk känner till de här reglerna. Att ta hänsyn till 

långsiktigheten. Jag tror inte det är något problem för oss med pappersbaserad forskning. Det 

ingår i varje institution. Vi har den rollen att vi servrar institutionerna och anställda med 

hjälp och stöd, så pappersbaserat är inga problem.  Det är det digitala som blir problematiskt.” 

 

5.9.4 Vikten av metadata och interoperabilitet! 

 

Samtliga respondenter understryker hur viktigt det är att informationen beskrivs och 

går att koppla samman. Därmed är det viktigt att göra metadatastandarder som gör 

det möjligt att återfinna information, annars försvinner hela syftet med 

tillgängliggörandet. Informationen måste vara sökbar och det måste utredas hur man 

långtidslagrar informationen och vem som ansvarar för att informationen migreras.  

 

5.9.5 Attitydförändring på väg?  

De flesta respondenter har varit inne på att kunskapen och medvetandet om öppen 

forskningsdata och arkivering av forskningsmaterial hela tiden ökar. Även om man 

ofta understryker att mer kunskap behövs hos forskare och ledning. Därför kan det 

vara roligt att avsluta med följande respondents erfarenhet:  

När det kommer till bibliotekens roll så är den lite spännande för ofta när det gäller till exempel 

open access så har man fått gå ut och vara predikanter. ”Nu måste ni göra det här!” Man har 

varit tvungen att informera och även när det gäller att lägga in publikationer i 

publikationsdatabaser på lärosätena har man tvingats gå ut och säga ”nu måste ni göra det 

här, det är viktigt för organisationen”. Det finns ett enormt motstånd mot extra administrativa 

arbetsuppgifter. Men när det gäller frågorna kring öppna data så finns det en helt annan 

attityd bland forskarna. Folk kontaktar biblioteken där de blivit en naturlig kontaktplats när 

det gäller de här frågorna vilket är jätte spännande och roligt. Det är sex datacenter i Sverige 

som arbetar med att tillhandahålla tjänster som hjälper att bearbeta stora datamängder. (…)” 

De hade en konferens tillsammans med sina nordiska motsvarigheter och kontaktade 

då respondenten eftersom denne råkade känna en som jobbar på ett av centrumen. 

”Då hade denne utbrustit ”förra året kom vi på att vi behöver bibliotekarierna, ni är ju 

centrala! Kan inte ni komma och berätta hur ni jobbar och vad ni gör inom forskningsdata?” 

”Så utan bibliotekets initiativ hade de ändå fattat att såväl arkiv som bibliotek var viktiga 

aktörer. Vi har pratat vidare om det där i olika sammanhang, både i professionen: vad innebär 

det att vara bibliotekarie, vad är det för kompetens och vad har vi för roller? Men även med 

andra aktörer som SND och datacentren, att bibliotek kan vara den naturliga första 

kontaktpunkten och spindeln i nätet för att slussa vidare frågor. Till exempel att det här är en 

IT fråga så då kopplar vi in IT-arkivarien eller är det en fråga om metadatastandard, då kopplar 
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jag till metadataspecialisterna hos oss.” Respondenten understryker att det är 

inspirerande och roligt att inte behöva börja om från början utan att andra aktörer tar 

det för självklart att biblioteken ska vara med i debatten, vilket är en väldig skillnad 

från tidigare.  

5.10 Sammanfattning 
 

Respondenterna är positiva till öppen forskningsdata som grundprincip men det finns 

en hel del utmaningar som måste lösas. All forskningsdata kan inte göras öppen 

tillgänglig på grund av etiska, juridiska eller kommersiella intressen. Men kanske 

metadatan kan göras öppet tillgänglig?  

 

Mycket handlar om definitioner där begreppen måste tydliggöras för att man ska veta 

hur arbetet bör ske rent praktiskt. Nationell samordning är önskvärt för att 

säkerhetsställa standardisering och enhetlighet.  

 

Infrastrukturen behöver byggas ut och bli mer varierad och finns inte i nuläget på 

plats hos lärosätena. Vidare krävs det mer resurser för att såväl lärosäten som aktörer 

ska kunna jobba aktivt med en övergång till att publicera den forskningsdata som går 

att göra öppet tillgänglig. Det måste tydliggöras vem som ansvarar för vad och 

interoperabilitet och metadata är av yttersta vikt samt att program och filformat 

används som är läsbara även för lekmän.  

 

Det behövs även mer informationsinsatser för att öka kunskapen och medvetenheten 

hos såväl ledningar och forskare som hos arkivarier. Forskarnas inställning till att 

göra sin data öppet tillgänglig verkar vara personbundet och avhängigt typen av 

forskning som denne bedriver.  Vissa vetenskapsdiscipliner har kommit längre än 

andra då materialet kan vara lättare att tillgängliggöra inom vissa discipliner. 

 

Rekommendationer är bland annat att man inte gör öppen forskningsdata till ett 

absolut krav utan en rekommendation för att man ska få med sig forskarna. Vidare 

kan inte lärosätena vara de som pressar forskarna eftersom lärosätena ska erbjuda 

stödenheter. Istället krävs det att forskningsfinansiärerna samarbetar och ställer 

likadana yrkanden för att en forskare ska beviljas anslag. Lärosätena bör istället arbeta 

med att lyfta fram goda exempel för att motivera forskarna till att publicera öppet 

tillgängligt. Viktigt är dock att man inte lägger på ytterligare administrativa uppgifter 

på forskarna. Blir det för mycket administration kommer inte forskarna att vilja vara 

delaktiga. Det vill säga, man måste arbeta mer med morötter än piska för att få med 

sig forskarna och motivera till varför lite extra arbete i slutänden gynnar just forskarna.     
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6 Slutdiskussion: Att tänka fritt är stort, att 

tänka rätt är större  

 

Ska man utreda öppen forskningsdata måste man börja med att se nyttan och vilka 

det är som gynnas. Resultaten visar att man tänker sig att såväl allmänhet som 

forskare ska gynnas av ett ökat tillgängliggörande av forskningsdata. Samtidigt visar 

det sig att forskares inställning varierar och ofta (men inte alltid) är avhängig 

disciplinen. Detta innebär att man måste analysera varför forskare kan tänkas ha en 

viss inställning. Kan man förstå forskarnas synvinkel tror jag det blir lättare att skapa 

verktyg för öppna forskningsdata och påbörja implementeringen av densamma.  

6.1 Resultatet kopplat till det mertoniska normsystemet  
 

Jag har valt att analysera resultatet genom att göra en uppdelning som följer det 

mertoniska normsystemet. Mertons fyra grundpelare i normsystemet är något av en 

idealbild och speglar snarare i min mening ett drömscenario utifrån hur vetenskap 

borde kommuniceras.  Att påstå att vetenskapsvärlden alltid utgörs av rationalitet och 

gemensamt ägande är en förenkling av verkligheten. Grundprinciperna är givetvis att 

forskning ska delas för att man ska vinna erkännande för sina upptäckter. Men hur 

detta tar sig uttryck varierar där sociala konflikter kan uppstå när det egna jagets 

uppfattningar inte överensstämmer med omgivningens. Vidare kan det finnas ett 

konkurrenstänk där det gäller att först få erkännande för den vetenskapliga 

upptäckten. Detta kan resultera i att nedanstående normer inte följs i verkligheten 

utan att man tvärtom försöker förhindra tillgänglighet då man är rädd för att en 

annan forskare eller forskargrupp ska kunna få erkännande för den forskning man 

själv bedriver. Det blir som en social och vetenskaplig kapplöpning där det är 

tänkbart att många forskare inte vill dela sina data. Inte enbart för att skydda 

individerna i studien utan även för att skydda sig själva. Dels för att bli först med 

upptäckten och därmed få det fulla erkännandet, dels för att förhindra att själv bli 

kritiserad.  

 

6.1.1 Universalism 

 

Enligt universalismens grundprincip ska vetenskap vara objektiv, rationell och tillgänglig där 

exkludering på grund av sociala orsaker såsom etnicitet inte är tillåten. Ur min mening kan 

man säga att de som är för öppen forskningsdata illustrerar 

tillgänglighetsperspektivet och objektivitet där man hoppas att öppna forskningsdata 

kan förhindra forskningsfusk och verifiera forskningsresultat. Det synsättet ligger 

även i hand med det rationella perspektivet där ökat samarbete och samordning kan 

resultera i gränsöverskridande arbete och tvärvetenskapliga studier som kan skapa 

nya forskningsfält och nya spännande upptäckter och resultat som inte hade varit 

möjligt för en ensam forskare eller forskningsfält att uppnå.  

Samtidigt förutsätter inkludering någon form av exkludering. Det omöjligt att 

inkludera alla i en grupp. I ett forskningsområde består inkludering automatiskt av de 
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som bedriver samma typ av forskning då dessa kan ta del av och förstå den forskning 

som bedrivs. En del av argumenten hos öppna forskningsdatas förespråkare säger att 

även offentligheten ska få ta del av offentligt finansierad forskning. Tanken är god och 

tyder på en tanke om vetenskap som tillgänglig och skapande av inkludering. Frågan 

är dock hur mycket en utomstående kan förstå av forskningen? Majoriteten av 

forskningen tenderar att bli inomvetenskaplig och använder sig oftast av 

begreppsdefinitioner och termer som inte beskrivs då de förutsätts vara förståeliga för 

andra inom samma fält. Det innebär att stora delar av offentligheten likväl exkluderas 

även om de rent fysiskt kan ta del av forskningen. Har man ökad insyn för 

offentligheten som argument kanske det snarare ska läggas fokus på att populär 

vetenskapliga artiklar/sammanfattningar görs öppet tillgängligt? Är dock argumentet 

mer tvärvetenskapligt samarbete så är det viktigt att även datan tillgängliggörs. Men 

för att skapa inkluderingen måste datan vara så pass välbeskriven att även forskare 

från andra fält eller med andra metodologiska utgångspunkter kan förstå dess 

upplägg. Det är här metadata blir av yttersta betydelse. Men frågan är den som 

framkommit i intervjuerna, vilken data ska tillgängliggöras och i vilken omfattning? 

En del forskning kanske inte har något större allmänt intresse och är då den tid det 

skulle ta att beskriva datan och den kostnad det skulle vara att lagra den nödvändig? 

Å andra sidan: hur avgör man vad som är intressant och inte intressant? Vetenskap är 

en föränderlig process liksom människors attityder och intressen. Det vi anser vara av 

särskilt intresse idag kan vara fullkomligt ointressant om hundra år. Idag läggs 

mycket vikt vid att forskarna måste avgöra om deras rådata kan vara intressant att 

bevara istället för att gallra 10 år efter projektavslut. Men har verkligen forskarna den 

kompetensen att kunna avgöra vad som kan vara historiskt intressant om 100 år? Det 

kanske inte alltid är rådatan i sig som är intressant utan den administrativa 

dokumentationen runt omkring, hur vetenskap kommuniceras och utvecklas under 

arbetets gång. Till exempel ”korrespondens av värde”. Men hur vet vi idag vad som 

är av värde? Ska alla mail sparas? Vi producerar information i sådana oerhörda 

mängder och på väldigt olika sätt där man någonstans måste inse att all information 

inte kan bevaras rent praktiskt.  Det är sant för alla tider att det enbart är fragment 

som bevarats till eftervärlden. Kanske man någonstans ska beskriva vilken 

information som inte ansetts nödvändig att spara för att underlätta för framtida 

forskare? Till exempel vetenskapshistoriker som vill se hur forskningen bedrevs 2017.  

Samtidigt är en del av svaren besvarade via Riksarkivets föreskrifter och alla 

myndigheter ska ha en dokumenthanteringsplan. Genom att jämföra lärosätenas 

dokumenthanteringsplaner får man ett underlag till diskussioner kring vad som ska 

sparas för alltid och till vad som kan gallras efter ett tag. Vidare finns det en del 

forskning att använda sig av kring hållbara filformat. Det vill säga, en del av svaren 

finns indirekt redan besvarade. 

 

6.1.2 Kommunism 

 

Intressant är att kommunismen bland annat säger att forskaren inte har någon äganderätt 

annat än det erkännande denne får för sina vetenskapliga upptäckter. Detta kan ställas i 

relation till att en del respondenters erfarenhet att vissa forskare ser materialet 

som ”sina” handlingar. Det vill säga, forskningsdata tillhör forskaren och inte lärosätet.  
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Kommunismen säger att forskningen är ett resultat av samarbete och tillhör därför 

hela forskarsamhället. Jag kan tänka mig att många forskare ser resultaten i form av 

sin publikation som en gemensam produkt som tillhör hela forskningsvärlden. Detta 

då forskaren själv vinner på att publicera sina resultat samt kunna ta del av andras. 

Som framkommit skiljer det sig från forskare till forskare och mellan olika discipliner 

hur pass benägna man är att dela sina forskningsdata. I de discipliner som behandlar 

stora datamängder som samkörs med olika register kan kommunismen appliceras. 

Här ser man insamlandet som en del där ökat samarbete kan ge större datamängder 

som kan analyseras av de enskilda forskarna. Därmed når man snabbare fram i sin 

forskning och kan då vinna erkännande för själva publikationen. Det vill säga, själva 

datainsamlandet i sig är inte nödvändig för forskarens karriärmöjligheter och 

potential att vinna erkännande för sin forskning. Men i andra discipliner är själva 

insamlandet av stor betydelse för den enskilda forskaren och dennes resultat. Därmed 

kan det vara ett hinder för forskaren att publicera sin data då andra kan nyttja den för 

att bedriva sin egen forskning och därmed komma före i kapplöpningen. Alternativt 

kan ursprungsforskaren få kritik för hur insamlandet gått till och hur densamma 

tolkats. Detta kan göra forskare restriktiva till att dela sin data då belöningen av 

densamma är lägre än vad det vore att hålla materialet för sig själv.  Detta kan till 

exempel vara applicerbart i kvalitativ forskning med intervjuer eller på historisk 

forskning. I det kan vara möjligt att man till det yttersta begränsar insynen i materialet 

man använt för att inte andra ska göra vidare studier. Inom vissa discipliner arbetar 

man i många år med material och materialet kan ligga som underlag för flera studier. 

Argumentet med att man kan vänta med att publicera data till dess forskaren känner 

sig färdig med materialet blir således svårapplicerat. Om man fortsätter med det 

historiska exemplet är det också svårt att veta hur man ska tillgängliggöra datan. I 

historisk forskning pratar man om källor och inte data. Man måste alltid hänvisa till 

källorna för att skapa transparens. Hur referensen ser ut skiljer sig. Ibland enbart en 

fotnot till tolkningen, ibland citat ur till exempel ett brev. Jag kan därmed tänka mig 

att många historiker tänker sig att de tillgängliggjort materialet. Det man skulle kunna 

säga är att brev och liknande skulle kunna transkriberas och läggas ut i relation till 

publikationen. Detta är dock tidskrävande men skulle underlätta för framtida forskare. 

Jag kan tänka mig att vissa forskare just därför inte vill tillgängliggöra det 

transkriberade materialet. Det skulle kunna uppfattas som att framtida forskares 

arbete förenklas vilket skulle kunna ligga till last för ursprungsforskaren även om 

denne egentligen känner sig klar med materialet. Det måste understrykas att forskare 

inte enbart samarbetar och hoppas om att först få erkännande för en viss upptäckt – 

man konkurrerar även om samma forskningsmedel. Det blir därmed viktigt att man 

hela tiden har intressanta forskningsprojekt som man lyckas generera medel till. Då är 

det tänkbart att man inte vill öppna upp för sina kollegor att göra egna studier med 

annan vinkel. Samtidigt ska poängteras att det finns många exempel på till exempel 

historiker som skapar databaser för tillgängliggörande där man hoppas på fler studier 

för att kunna öka den gemensamma kunskapen om hur vårt samhälle varit utformat, 

vilket ligger i linje med kommunismen.201  

 

201 Se till exempel Historiska Institutionen i Uppsalas projekt Gender and Work som är en databas som 

tillhandahåller källor och information om hur människor försörjt sig i det Tidig Moderna Sverige. Se: 

http://gaw.hist.uu.se/vad-ar-gaw/  och http://gaw.hist.uu.se/vad-ar-gaw/gaws-uppbyggnad/.  

http://gaw.hist.uu.se/vad-ar-gaw/
http://gaw.hist.uu.se/vad-ar-gaw/gaws-uppbyggnad/
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6.1.3 Oegennytta 

 

Oegennyttan innebär att institutionerna arbetar för en gemensam nytta och inte för enstaka 

individers personliga vinning. Jag tror att detta är tvådelat. Majoriteten av forskares 

drivkraft är säkerligen en form av kunskapstörst efter större vetande där många 

kanske inte har någon tanke på personlig vinning. En forskarkarriär är som regel inte 

förknippad med några större ekonomiska medel utan det man vinner är titlar och 

eventuellt priser, det vill säga den enskilda personen vinner ära medan 

forskarsamhället i stort vinner ökad kunskap. Med det inte sagt att individer inte kan 

drivas av personlig vinning. Vetenskap är inte bara forskning och sökande efter 

kunskap, det är även en social aktivitet. För att ens forskning ska vara till gagn för 

samfundet måste den spridas vilket kräver infrastruktur och sociala nätverk. Den 

enskilde forskaren kan inte vara helt isolerad om denne önskar sprida sina upptäckter. 

Detta medför att sociala spel och konflikter kan uppstå i en kamp om resursmedel och 

inflytande. Det finns begränsade resurser och det finns begränsade platser vid ett 

lärosäte. För överhuvudtaget få möjligheter till att bedriva forskning måste man 

konkurrera med andra om medel och arbete. Detta innebär att det alltid kommer att 

finnas individer som söker arbeta för egen vinning för att få så stort erkännande som 

möjligt för att därigenom driva in mer forskningsmedel. Vidare finns det säkert 

individer som ger sig in i branschen just i hopp om evig ära och berömmelse. Vilken 

utgångspunkt man har påverkar säkerligen inställningen till att dela data. Som 

nämnts är det i sin tur kopplat till disciplinen och vilka fördelar man vinner på att 

dela respektive inte dela in sin data.  

 

 

6.1.4 Organiserad Skepticism 

 

Organiserad skepticism innebär att vetenskap ska prövas och granskas objektivt av andra 

kvalificerade forskare innan teorin kan fastställas. Jag anser att detta kan appliceras på när 

till exempel doktoranden lägger fram sin avhandling, när forskaren lämnar in sin 

artikel för peer review granskning och för forskarsamhället att ta del av. Det innebär 

att man som forskare måste kunna acceptera att granskning av resultaten förekommer. 

Det handlar inte bara om att den bäst motiverade tesen är den som ses som gällande 

till dess en annan kommer med en annan bättre motiverad slutsats, utan även om att 

förhindra forskningsfusk. Det vill säga detta är en av forskningen grundpelare. För att 

detta ska ske måste forskningen omfattas av transparens och objektivitet. Jag vill 

inbilla mig att detta även är grundregeln och att majoriteten av forskning bedrivs på 

detta sätt. Samtidigt förekommer det ibland forskningsfusk. Det togs inte upp i mina 

intervjuer, men i en annan undersökning uttryckte en forskare att 

granskningsförfarandet inte nödvändigtvis alltid är neutralt då forskare kan försöka 

sätta dit en konkurrent man ogillar, här nämndes fallet Gillberg.202 Detta var då ett 

skäl till att utelämnande av forskningshandlingar kan vara problematiskt. Jag vill 

 

202 Se Brinck, Leuhusen (2013), s. 77.  
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dock ändå tro att det hör till undantagen och anser inte det vara ett rimligt skäl till att 

inte arkivera forskningsmaterial. Tvärtom måste forskningsmaterial arkiveras för att 

förhindra forskningsfusk och så att man kan verifiera resultat. Detta då det rent av 

kan vara livsfarligt om inte andra forskare kan fungera som visselblåsare, ta kirurgen 

och forskaren Paolo Macchiarini som exempel. Just därför kan det vara av extra 

betydelse att inte bara arkivera forskningsdata i ett institutionsarkiv. I det arkivet 

förtecknas materialet av en arkivarie som med stor sannolikhet inte har någon högre 

kunskap om det specifika ämnet vilket innebär att denne inte kan granska och 

garantera att allt material kommit till arkivet. Det kan mycket väl hända att material 

plockas bort som forskaren inte vill arkivera, även om detta säkert tillhör undantagen. 

För att detta ska upptäckas krävs det att någon insatt i samma ämne begär ut 

materialet i dess egenskap av allmänna handlingar. Vidare tänker nog inte alla på 

arkiveringsfaktorn när de strukturerar sitt projekt utan man gör det utifrån sin egen 

måttstock. Detta kan göra materialet svårstrukturerat och oförståeligt när och om det 

väl kommer till arkivet. Finns det en rekommendation eller krav på öppna 

forskningsdata kanske medvetenheten om att materialet måste tas om hand ökar och 

att struktureringen bör ske från dag ett av forskningsprojektet. Så att man arbetar med 

sitt material på ett sådant sätt att även andra kan ta del av det ifall de skulle vilja. Som 

nämnts blir det även lättare att verifiera forskning och granska fusk om de läggs ut 

öppet tillgängligt. Ska granskaren behöva be forskaren om materialet kan det ta 

väldigt lång tid och det är inte säkert att granskaren får allt det material denne 

behöver. Detta kan givetvis även vara fallet om det tillgängliggörs i öppna databaser, 

men då vet man om att materialet är mer exponerat och därför kanske benägenheten 

att försöka dölja information minskar.  Det behöver inte heller handla om att hitta 

forskningsfusk. Jag talade med en forskare i medicin som ville göra sin forskningsdata 

öppet tillgänglig för att visa betydelsen av den forskning denne bedrivit. Forskaren 

ansåg att vissa kollegor motarbetade och förringade de resultat man hade uppnått. 

Forskaren förklarade att man hade publicerat sig i flertalet artiklar och att det inte var 

individer i samma fält som förringade deras forskning utan andra medicinare på 

samma lärosäte med en annan inriktning. För att motbevisa dessa ville forskaren 

därför publicera sin forskningsdata öppet tillgängligt för att skapa transparens för sin 

egen skull. Som kommer diskuteras nedan fanns det således en belöning och morot 

för forskaren att göra sin forskningsdata öppet tillgänglig.  

 

6.1.5 Belöningssystemet inom Vetenskapsvärlden 

 

Som tagits upp i inledningen finns det enligt Mertons teori ett belöningssystem i 

vetenskapsvärlden där forskningens syfte är att utveckla vetenskap och förmedla kunskap. 

Forskaren vinner erkännande genom att vara först med sin upptäckt. Drivkraften är inte så 

mycket finansiell ersättning som strävandet efter bekräftelse från det egna samfundet och i 

slutänden ära. Belöningarna är till exempel priser och titlar. Ett sätt att kunna få bekräftelse 

är att publicera sina resultat. Det är sedan långt tillbaka norm att vetenskapliga 

upptäckter publiceras på ett eller annat sätt. Jag tror inte någon forskare är emot 

grundprincipen av publicering av vetenskapliga resultat då detta tillhör grunden i 

forskning. Däremot är det som framkommit inte självklart att forskaren vill publicera 

resultaten öppet tillgängligt eller underlagen för resultaten. Som i exemplet med 
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forskaren och som framkommit i intervjuerna så måste det finnas ett belöningssystem 

där forskaren vinner på att publicera såväl resultat som datan till resultaten öppet 

tillgängligt. Så länge det saknas explicita belöningsfaktorer är incitamenten till 

genomförandet alldeles för låga för att det ska vara rimligt att arkivarierna och 

bibliotekarierna ska ”tvinga” forskarna att publicera öppet tillgängligt. Det kan inte 

vara diffust som argumentet ”du kan få större spridning, det skapar transparens” och 

så vidare. Forskaren kanske inte är intresserad av större spridning, har forskaren 

redan erkännande från den egna disciplinen behöver inte ökad spridning vara ett 

belöningsincitament. Som framkommit i intervjuerna kan inte heller lärosätens 

stödenheter springa med piskan. Istället måste incitamenten för varje enskild forskare 

tydliggöras så att det inte bara ses som ytterligare administrativt arbete som tar bort 

tid från själva forskningen. Jag har träffat på många forskare som inte anser att det 

finns någon tid att ens lämna materialet för arkivering, om man inte har tid att fylla i 

en blankett och lämna materialet till arkivarien, hur ska man då ha tid att försöka göra 

data förståelig för andra och lägga ut den i databaser?  

 

Vill man på riktigt genomföra detta så handlar det inte bara om att gå ut och 

informera forskarna om hur man ska göra och varför. Det handlar om att skapa 

incitament till forskarna och hjälpa dem med det administrativa. Vill regeringen på 

fullt allvar att detta ska ske så kanske man även måste anställa personal som enbart 

arbetar med dessa frågor. Nu tänker jag inte enbart på arkivarier, bibliotekarier, 

forskningssamordnare på innovationskontor, jurister och IT-personal som är de som 

framkommit som exempel i intervjuerna. Jag tänker även på rena 

administratörer/studenter som skulle kunna arbeta med att lägga ut data i databaser.  

 

Många respondenter uttryckte att det måste sättas in mer resurser och mer 

infrastruktur men samtidigt att mycket arbete ligger på forskarna själva. Så länge man 

begär att forskarna ska vara initiativtagare så tror jag inte mycket kommer att hända. 

Arkivarierna måste bli bättre på att själva ta kontakt med forskarna och vara ute och 

informera. Jag tror även att man måste inse att arkivarierna måste vara med och 

strukturera upp materialet innan det tas om hand för arkivering, för annars blir det 

för stort och oöverskådligt för forskarna som ofta inte är tillräckligt insatta i vad som 

ska sparas. Min erfarenhet är att de anser att det saknas tid till det arbetet och att man 

är alldeles för osäker på vad som ska sparas. Berättar man vad som ska bevaras blir de 

ofta panikslagna just för att vi hamnat i ett dilemma där mycket material finns på 

datorer samtidigt som infrastrukturen saknas vilket gör att material som ska bevaras 

måste skrivas ut på papper. Ett annat problem är att ett direktiv på en del lärosäten är 

att sådant material som kan gallras tio år efter projektavslut inte behöver skrivas ut 

utan kan lagras av forskaren på sin hårddisk där rekommendationen är att man har en 

back-up funktion. Detta är alldeles för osäkert. Dels ställs då krav på att forskaren 

migrerar och ser till att filformaten hålls läsbara över tid, en kunskap de kanske 

saknar. Dels är det inte rättssäkert. Det innebär att forskaren själv kan välja att radera 

filerna ifall individen får en förfrågan om utelämnande som man inte vill gå med på, 

ta Gillberg fallet till exempel. Här är ett tydligt exempel på ett 

informationsförvaltningsproblem.  
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6.2 Informationsförvaltningsproblem 
 

Som framkommit är grundproblematiken att det är otydliga begreppsdefinitioner och 

avsaknad av uniforma begrepp, avsaknad av resurser och infrastruktur, ibland dålig 

kunskap om såväl arkiveringsrutiner som tillgängliggörande av öppna forskningsdata, 

oklara riktlinjer, bristande samordning, det saknas tillräcklig enhetlighet och olika 

aktörer tar därför saken i egna händer vilket kan få katastrofala följder. Detta kan 

förhindra standardisering och göra att metadata struktureras på olika sätt vilket 

förhindrar hela syftet – nämligen återsökbarhet och transparens.  

 

Med andra ord: vetenskapsvärlden befinner sig i ett paradigmskifte där man inte 

anpassat sig i tillräcklig grad till digitaliseringsprocessen. Forskaren i 

informationsvetenskap Dr. Frank Upward skriver att för att ett paradigm ska ske 

måste en krissituation ha uppstått inom arkiv och informationshanteringssektorn. Jag 

vill påstå att denna krissituation kan spåras i lärosätenas arkivhantering. 

Krissituationen bygger bland annat på vad vi ska karakterisera som record/handling 

och hur vi ska samla in och bearbeta den information som genereras.203 Just frågan 

med vad som ska sparas och hur har kommit fram som en stor utmaning och orosmoln 

i intervjuerna. Respondenterna har gett rekommendationer på hur genomförandet 

kan gå till som alla varit logiska och ofta i relation till vad tidigare forskning sagt. 

Problemet är att rekommendationer och vad som behöver göras formuleras och har 

formulerats över lång tid men utvecklingen och implementeringen av densamma står 

mer eller mindre stilla. Visserligen påpekar en del respondenter att det går framåt 

medan andra uttrycker frustration. Andra säger att utvecklingen kanske måste gå 

långsamt. Det verkar finnas en rädsla för att förhasta sig där man inte vill testa ifall 

det blir fel och man måste ta ett steg bakåt. Upward skriver att människan har en 

tendens att sätta upp skygglappar när man uppfattar situationer som för komplexa då 

man vill ha verkligheten enkel och greppbar. Samtidigt menar han att 

gränsdragningarna mellan det privata och organisatoriska suddas ut.204 

 
Lite av detta kan i min mening spåras i vetenskapsvärlden som bygger på en tunn 

linje mellan det privata och yrkeslivet. Många forskare brinner för sin forskning där 

man inte alltid separerar vad som är yrke och vad som är nöje. Detta blir 

problematiskt ur arkiveringssynpunkt, jag har träffat på forskare som förvarar 

arkivmaterial i sitt hem. De har visserligen varit positiva till att ta med sig materialet 

till lärosätet för arkivering. Problematiken är inte bara den diffusa gränsdragningen 

utan att det saknats tillräckligt engagemang och riktlinjer för hur och var materialet 

ska arkiveras. Å ena sidan kan det nog bero på ett generationsskifte där vissa inte 

velat eller orkat anpassa sig till digitaliseringsprocessen, att man kopplat på 

skygglapparna i brist på övergripande direktiv. Å andra sidan sträcker sig problemet 

med för lite arkiverat forskningsmaterial betydligt längre bakåt i tiden. Visserligen 

kan det konstateras att arkiven inte gjort tillräckligt. Men samtidigt är inte det heller 

så konstigt. Direktiven bygger mycket på klassisk ärendehantering samtidigt som 

man har för få arkivarier och många gånger är arkivlokalerna begränsade. Det är då 

 
203 Upward, (2013), s. 40.   
204 Upward, (2013), s. 41-43.   
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svårt för arkivarierna att vara drivande och ute i verksamheten i den omfattning som 

krävs. Många av respondenterna var inne på att det är en ledningsfråga där vissa av 

ledningarna var medvetna om problematiken och skulle vidta åtgärder. Jag tror det 

framförallt är ledningen som måste inse vikten av inte bara att skapa infrastrukturer i 

samband med tillgängliggörande av forskningsdata, utan överhuvudtaget tillsätta 

resurser för att en vettig arkivvård ska kunna genomföras. Jag vet att många arkiv inte 

ens har ett klimatarkiv där cd-skivor och liknande kan förvaras utan allt går till 

pappersarkivet. Det finns en viss frustration där jag tror det inte bara handlar om att 

vissa blundar för verkligheten utan att man helt enkelt till viss del gett upp. Det finns 

en gräns för hur mycket man orkar propagera för vad som behövs om man inte får 

något tillbaka. En respondent sa att det är ett katastrofarbete där man hela tiden 

försöker släcka bränder istället för att arbeta med långsiktigheten. Denna frustration 

kan givetvis smitta av sig på forskarna som inte känner att de får tillräckligt med stöd 

och måste vara drivande (medan vissa arkivarier istället anser forskarna vara passiva). 

Samtidigt vill inte finansiärerna vara för tuffa med krav på öppet tillgängliggörande 

då man vet om att det saknas infrastruktur för detta. Det är här vi hamnar i ett 

dilemma.  

 

Hur ska vi gå vidare då? Till att börja med är samtliga rekommendationer som 

nämnts logiska där jag tror utgångspunkten är att börja med att utforma 

förvaltningsgemensamma standarder som är kopplade till EU:s arbete. Som 

framkommit kan inte Sverige isolera sig i det här arbetet. Förutom mer samordning 

vad gäller begrepp så måste man diskutera vad som ska sparas och vad som ska 

tillgängliggöras och på vilka sätt. Här måste det som nämnts vara flera aktörer som 

arbetar gränsöverskridande och forskarna måste bjudas in till samtalet.  För att 

berörda parter ska engagera sig är det viktigt att finansiärerna säger att detta kommer 

att ske men och att forskaren genom eget engagemang har möjlighet att påverka hur 

det sker. Man har då skapat ett incitament till forskarna att bli delaktiga i debatten. 

Men för detta krävs det att de får reda på att det överhuvud finns en debatt. 

Majoriteten av forskarna och arkivarierna jag har pratat med ute i verksamheterna 

(dessa har inte intervjuats) har inte ens varit medvetna om diskussionerna om 

tillgängliggörande av öppna forskningsdata existerar. Då är det kanske inte så 

underligt att man inte kommit längre.  

 

Man kan säga att informationshanteringsproblemet syftar till hur information skapas, 

hanteras, dokumenteras, registreras, lagras, tillgängliggörs, och arkiveras eller 

slutligen gallras. Det vill säga att det syftar till hela informationens livscykel. 

Informationen är bunden till en specifik process. När informationen arkiveras lämnar 

informationen miljön den uppstod i vilket måste uppmärksammas. Det innebär att 

informationen måste göras förståelig. Informationshantering är ofta kopplat till den 

digitala processen. Arkivering i sin tur syftar till vård och förvarande av handlingar, 

det vill säga enbart en del av livscykeln.  Arkivering kan både röra sig om analoga 

som digitala handlingar. I det pappersbundna samhället kan vården vara mer passiv 

då ett dokument har en rätt lång hållbarhet så länge den inte utsätts för yttre 

påfrestningar såsom djur- och insektsangrepp, fukt, brand et cetera. Digitala filer 

däremot kräver en aktiv hantering där beståndet hela tiden måste ses över för att 

säkerhetsställa återanvändning. I ett pappersarkiv finns handlingarna ofta samlade på 
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en fysisk plats, däremot den digitala informationen kan vara spridd över flera ställen 

där kanske en del information ligger på en hårddisk och annan i en molntjänst hos ett 

bolag. Jag skulle säga att det är här vi får ett arkiveringsproblem. Arkiven är för 

fokuserade på att enbart ta emot handlingar. Det framgår av svaren från intervjuerna 

att arkiven är passiva och inte tillräckligt engagerade när det kommer till att sprida 

information om handlingens hela livscykel. Dessutom verkar många lärosäten skjuta 

över en del av sitt egentliga ansvar – nämligen vården av handlingar – på forskarna. I 

och med att infrastrukturen inte finns på plats lämnar man det till forskaren att stå för 

läsbarheten (det vill säga migreringen) av informationen, ett uppdrag som borde 

åläggas arkivet då forskarnas kompetens kan antas vara bristande i frågan.  

 

Konklusionen är att huvudproblemet är att arkiven inte längre är 

informationsspecialister utan blivit omkörda av digitaliseringen. Det förefaller nästan 

som att biblioteken och juristerna är mer insatta i arkiveringsfrågorna än de som har 

huvudansvaret. Utmaningen är att dagens stödenheter till forskarna är för 

specialiserade på specifika områden där det behövs yrkesgrupper med en bredare 

kompetens, en grupp det är naturligt att vända sig till med frågor kring hela 

handlingens livscykel. ABM-utbildningarna måste sluta utbilda arkivarier utifrån den 

klassiska ämbetssynen och istället utbilda IT-arkivarier. Det borde inte ens finnas en 

titel som heter IT-arkivarie utan i framtiden bör det vara en självklarhet att arkivarie 

är synonymt med IT-arkivarie. Utbildningarna borde lägga mer fokus på juridiska 

gråzoner och på systemutveckling. Annars är risken att arkivarierna ersätts av 

bibliotekarier och systemutvecklare som inte har samma förståelse för 

bevarandeaspekten. Man har på senare tid insett att 60 högskolepoäng inte är 

tillräckligt för en arkivarieutbildning varför man i högre grad propagerar för 

masterutbildningar om 120 högskolepoäng. Det är dock inte på långa vägar tillräckligt. 

Det måste finnas femåriga arkivarieutbildningar för att täcka in komplexiteten i 

arbetet där arkivarien ska kunna vara med i hela informationens livscykel och således 

även utforma digitala informationssystem utifrån sina intressenters önskemål och 

juridiska aspekter. Det vill säga att en lösning på 

informationsförvaltningsproblematiken är att ha arkivarieutbildningar som fokuserar 

på databehandling. 

 

Det måste erbjudas kurser till arkivarierna där den nya tekniken ses som en möjlighet 

snarare än utmaning vilket öppnar upp för nya teknologiska möjligheter som kan öka 

insynen och ge nya redskap för inkludering. Det finns goda exempel där man 

kombinerat arkivmaterial med digital teknologi för att skapa nya pedagogiska 

verktyg, till exempel kan man vandra runt i 1600-talets London. Genom att fokusera 

på den typen av potentialer breddas även kunskapen om vad som finns i arkiven 

vilket kan få yngre att bli mer intresserade av forskning och vad som finns i våra arkiv. 

Det vill säga att nya vägar kan skapas för att förmedla och arkivera information på.  

Ett ökat samarbete mellan arkivarier och IT-utvecklare är nödvändigt för att få till 

stånd hållbara lagringslösningar där även IT-utvecklarna förstår problematiken när de 

utformar systemlösningar för informationshantering. Detta tillsammans med 

attitydförändringar och utbildningar av arkivarierna är nödvändiga för att inte riskera 

stora materialförluster i framtiden. 
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6.3 Sammanfattning och slutsats  

 

Sammanfattningsvis kan bristen på samordning, resurser, enhetliga begrepp, 

infrastruktur och riktlinjer om vad som ska bevaras för evigt, vad som kan gallras, 

vad som kan tillgängliggöras och hur det ska gå till kopplas till ett större 

informationsförvaltningsproblem där man ännu inte i tillräcklig grad kommit igång 

med arbetet med arkivering av forskningshandlingar i pappersformat och arkiven 

ligger efter med den digitala hanteringen i brist på e-arkiv och infrastruktur samt 

övergripande direktiv om metadatastandarder och digital långtidsarkivering.  

 

Slutsatsen är att arkiven har en avgörande roll i arbetet med att uppfylla nuvarande 

och kommande krav på öppna forskningsdata där man som regel inte arbetar 

tillräckligt aktivt med frågan, inte ens med forskningsarkiveringsbiten. Mer resurser 

måste ges till arkivverksamheten för att säkerhetsställa att man kommer igång med 

forskningsarkivering överhuvudtaget och för arkivariernas kompetensutveckling så 

att de är rustade att bistå forskarna med hjälp. Även om arkivarierna givetvis måste få 

rimliga resurser för att kunna genomföra sitt dagliga arbete så har de faktiskt också ett 

eget ansvar att hålla sig uppdaterade och à jour med den digitala utvecklingen. 

Arkivarier ska vara experter inte bara på bevarande utan även på 

informationshantering generellt, vilket vissa arkivarier verkat missa. Det kräver att 

man är insatt i vad som händer såväl nationellt som internationellt. Man kan inte 

enbart förlita sig på e-arkiv och infrastruktur och hoppas att detta ska lösa alla 

utmaningar, utan man måste säkerhetsställa att hela informationscykeln fungerar och 

att alla i verksamheten inser vikten av en hållbar och säker informationsförvaltning. 

Det kräver att arkivarierna tar en mer aktiv och synlig roll ute i verksamheten.  

 

Följande krävs:  

 

 Huvudproblemet är att arkiven inte längre är informationsspecialister utan blivit 

omkörda av digitaliseringen. Numera finns det andra yrkesgrupper som förefaller 

ha högre kompetens i digital informationshantering och således tar över frågan 

vilket riskerar göra att bevarandeaspekterna försvinner och därmed värdefull 

information. Mer utbildning och kompetenshöjande insatser krävs för att 

arkivarierna ska kunna leda arbetet.   

 Arkivarieutbildningarna måste ses över så att vi har kvalificerad personal där 

utbudet matchar efterfrågan. Utbildningarna bör förlängas där man i högre grad 

lär sig hantera juridiska gråzoner, digital informationshantering och 

systemutveckling.  

 Tydligare incitament och belöningssystem för forskarna för att få dem att vilja 

arkivera och publicera sin forskningsdata.  

 Svenska aktörer och lärosäten måste sluta arbeta isolerat med arkiverings- och 

tillgängliggörande frågorna och istället aktivt samordna arbetet och börja utforma 

systemstöd. Kartläggningar har redan gjorts på många håll och man kan även dra 

nytta av andra länders arbete.  

 Steg 1: Processkartläggning med förvaltningsgemensamma standarder.  
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 Steg 2: Riksarkivet specificerar vilket material som ska bevaras för evigt och 

vad som kan gallras.  

 Steg 3: Utforma gemensamma och säkra digitala lagringsplattformar där 

datan kan bevaras, migreras och kontrolleras av arkivarier som ska fungera 

som informationsspecialister. Man kan inte i det initiala steget upphöra med 

pappersarkiv utan detta måste skötas parallellt. Material som redan är i 

digital form kan börja bevaras i gemensamma databaser där systemen ska 

kunna markera data som kan gallras efter ett visst antal år. Systemen är ej 

öppna för vem som helst utan behörigheter krävs. Olika användare har olika 

behörigheter. Forskaren ska t.ex. komma åt sitt material och kunna lägga in 

material. Forskaren ska ej ha åtkomst till andras såtillvida man inte är i 

samma forskningsgrupp och fått behörighet att ta del av sin kollegas material. 

För att förhindra manipulation bör systemet markera vem som ändrat 

information och när. Forskaren ska ej kunna avsluta ärenden eller ta bort 

information, det kan enbart göras av arkivarier med speciell behörighet. 

Databasen ska vara interoperabel och bygga på att metadata kan länka och 

koppla samman information. Material som är i pappersform bör även få 

bevaras i pappersformat. Mycket forskningsmaterial är dock spritt på flera 

ställen och det ska gå att markera i systemet. D.v.s. systemet ska bygga på en 

projektdatabas som skall finnas vid varje lärosäte där arkivet ansvarar för 

systemet.  

 Ovan kräver mer resurser och fler arkivarier men även ett större team 

runtomkring i form av metadataspecialister, registratorer, förvaltningsjurister 

och IT-specialister av olika slag. Jurister krävs som rådgivare för att 

säkerställa att lagar följs och som stöd vid juridiska gråzoner. IT-specialister 

av olika slag ska utforma och underhålla systemen medan arkivarierna 

försäkrar att bevarandeaspekter efterföljs. Finansiärerna måste således ge mer 

stöd i form av ekonomisk ersättning där dessa kostnader räknas in när man 

söker forskningsanslag.  Även regeringen måste ge mer resurser till lärosätena 

i uppbyggnadsfasen. I längden kan det hända att denna insats är 

resurssparande då man istället för att ha material spritt på flera olika system 

och funktioner samlar resurserna till ett system.  

 Nästa steg blir att försöka tillgängliggöra "enkel" data som inte innefattar 

personuppgifter öppet tillgängligt. Först därefter kan vi börja arbeta med det 

sista steget: tillgängliggörandet av forskningsdata. Viss data skyddas av 

sekretess men man kanske kan lägga ut metadata om materialet. Vidare bör 

arkivredovisningarna med sina innehållsförteckningar ligga öppet tillgängligt 

så att allmänheten vet vad myndigheterna förvarar för typ av information i 

sina arkiv.  
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6.4 Framtida forskning 
 

För att kunna gå vidare med resultaten från denna studie och för att arbeta aktivt med 

forskningsarkivering samt implementeringen av öppna forskningsdata bör en 

processkartläggning över forskarnas arbetsprocess göras där deras 

informationsskapande kartläggs. Denna skall sedan sättas i relation till arkiv-, 

biblioteks, och innovationskontorens arbete. På så sätt fångar man in informationens 

livscykel vilket underlättar utvecklandet av ett användarvänligt systemstöd. 

Processkartläggningen ska även tydliggöra vad som kan anses vara arbetsmaterial. 

Man måste först undersöka vilken typ av systemstöd och infrastruktur olika typer av 

forskning behöver för att sedan involvera systemutvecklare som ser till att ta fram 

systemen. Framtida forskning måste utvärdera kostnaderna för att ta fram ett 

systemstöd och jämföra vad det skulle kosta om lärosätena och i slutänden 

forskningsgrupperna isolerar sig och tar fram egna system. Kanske ekonomiska 

vinster kan göras i förlängningen av ett samordnande? Utrymmet och tiden var 

begränsad i denna studie så det som saknas som blir ett ämne för framtida forskning 

är en omvärldsanalys. Genom att kartlägga och jämföra arbetet i andra länder slipper 

Sverige förhoppningsvis uppfinna hjulet på nytt utan kan dra nytta av andras arbete. 

Likaså kan man även lära sig av andras misstag. Det saknas även mer övergripande 

studier som jämför flera länders arbete och hur det kan kopplas till socioekonomiska, 

kulturella och geografiska skillnader. Är informationsförvaltningsproblemet 

begränsat till Sverige eller är resultatet representativt för fler länder?  
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