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Forskningsdata saknas i lärosätenas arkiv – vårt 
”svarta hål”.

Vi får, bör och skall gallra viss forskningsdata – men 
gallringen skall prövas enligt Riksarkivets 
föreskrifter. 

I praktiken sker oftast ingen 
prövning - forskningsdata 
försvinner.



Utgångspunkt i 
Offentlighetsprincipen och 
Arkivlagen 

– inte open sience och 
publicering



Tryckfrihetsförordningen

Arkivlagen och 
Arkivförordningen

Riksarkivets föreskrifter (RA-
FS, RA-MS)

Myndighetens lokala 
tillämpningsbeslut 

(ofta i form av  en dokumenthanteringsplan)

Dataskyddsförordningen
(GDPR)

EU förordning som går över grundlagen, 
men ”ska inte tillämpas i den 

utsträckning det skulle strida mot 
tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetsgrundlagen”

- Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning

Offentlighets- och 
sekretesslagen (OsL)

Begränsar allmänhetens rätt att ta del av 
allmänna handlingar med hänvisning till 7 
skyddsvärda intressen (som beskrivs i TF)

Annan lagstiftning

Påverkar när vi kan gallra information. 
T.ex. Bokföringslagen eller Lag om ansvar 

för god forskningssed och prövning av 
oredlighet i forskning



Rekommendationen – beslutad, men inte publicerad

Består av två delar
• En del som beskriver och förklarar samt sätter in 

rekommendationen i sin kontext
• En del som går igenom de olika 

informationstyperna och hur de ska hanteras.
Informationstyp Beskrivning Hanteringsanvisningar Bevarande/gallring Länkar till definition

Avtal rörande 
forskningsprojekt

Olika avtal som rör 
forskning/forskningsprojekt
, exempelvis 
samarbetsavtal, avtal om 
uppdragsforskning eller 
avtal om inköp av varor och 
tjänster. 

Hanteras enligt lärosätets befintliga rutiner.
Samarbetsavtal kan reglera vem som 
ansvarar för arkivbildningen och därmed för 
projektet forskningsinformation. 

Bevaras



Styrande regelverk

Arkivlagen (1990:782) 

Arkivförordningen (1991:446)

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga 
myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1) och lärosätenas beslut 
om hur denna föreskrift ska tillämpas.

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i 
forskning

Dataskyddsförordningen / GDPR (EU) 2016/679

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Photo taken by Christian Gidlöf



Vår syn på forskningsdata

Inkluderande synssätt

Alla känner inte igen sig i begreppet data

Viktigare att försöka bredda begreppet 
data än att hitta olika begrepp.
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Lärosätets ansvar

• Statlig myndighet (i de flesta fall)
• Ansvarar för sin arkivbildning

– Ansvaret kan inte avtalas bort
– Verkshöjd, upphovsrätt eller lärarundantaget påverkar inte ansvaret

• Säker lagring
• Tillämpningsbeslut av RA-FS 1999:1

– Inte genomföra gallring av forskningsinformation innan kriterier för bevarande prövats

• Strategi för bevarande enligt RA-FS 2009:1 kap. 3 1 §.
• Forskningsdatapolicy
• Styrdokument
• Samarbetsavtal

– Arkivbildningsansvar
– Lärosätets ansvar för sina allmänna handlingar kan inte avtalas bort.



Forskarens ansvar

• Följa svensk lagstiftning i sin hantering av 
forskningsinformationen. 

• Följa lärosätets styrdokument
• Göra en informationsvärdering av 

forskningsprojektets data 
• Överlämna allmänna handlingar för 

bevarande



Rekommendationen är tänkt att vara 
• ett hjälpmedel
• en förlängning och fördjupning av delar av SUHF:s nationella färdplan för öppen 

vetenskap (REK 2021:1) och de rekommendationer som ges där.

Rekommendationen måste bearbetas, tolkas och förtydligas vid lärosätena och arbetas 
in i lärosätenas olika styrdokument. 

Rekommendationen är på en generell nivå. 

Lärosätena själva  ta ställning till olika juridiska tolkningar av regelverket

Lärosätena måste ta fram en strategi för bevarande enligt  RA-FS 2009:1 3 kap. 1 §
som inkluderar forskningsinformation.

Rekommendationen är inte heltäckande

Avgränsningar

Foto: www.fotoakuten.se



Vad har lärt oss på vägen?

Det som är självklart för oss är obegripligt för någon 
annan.

Stöd och information tidigt i processen. 

Om du inte vet att du arbetar på en myndighet, 
så…..
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Foto av cottonbro från Pexels

Hantering av forskningsdata – mer än en DAU 
fråga

Måste engagera 
ledningen, flertalet 
stödfunktioner 
och inte minst –
forskarna själva

https://www.pexels.com/sv-se/@cottonbro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/sv-se/foto/man-manniskor-kvinna-industri-6804585/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Implementeringen av 
rekommendationen – en 
fråga för men också långt  
bortom arkivet. 

Foto av Markus Spiske från Pexels

https://www.pexels.com/sv-se/@markusspiske?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/sv-se/foto/programvara-matris-koder-1089438/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Hur har vi arbetat med rekommendationen?

Ett första utkast togs fram under hösten 2019
- remiss till Nätverket för universitetens- och högskolearkivarier

Under våren 2020 har diskussion förts med och synpunkter inhämtats från
- SUHF:s arbetsgrupp för etikfrågor/oredlighetsfrågor(god forskningssed
- SUHF:s arbetsgrupp för forskningsdata
- SND:s (Svensk nationell datatjänst) juristnätverk

Under hösten 2020 gjordes en omarbetning av rekommendationen 
- kompletterades med administrativa handlingar

Under sommaren och hösten 2021 skickades rekommendationen ut på remiss till lärosätena, 
SND, Riksarkivet och Vetenskapsrådet. 

- Tänkta målgrupper justerades och tillägg av information gjordes.

Arkivarieperspektiv 



Fortsatt arbete

Ett första försök att hitta gemensamma 
definitioner, hanteringsanvisningar, kriterier och 
ställningstaganden.

Kommer fortlöpande att behöva uppdateras och 
förändras. Arbetsgruppen valde medvetet bort 
vissa frågor i denna första version.

Expertgruppen är tacksam för fortlöpande 
synpunkter och förslag på kompletteringar. 
Synpunkter lämnas till Expertgruppen för arkiv-
och informationshantering via SUHF:s kansli.
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www.suhf.se


