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Historiska föregångare

British Observation Project (1937)

Henry A. Murray Research Archive, Harvard University (1976)

Australias PARADISEC (1950s)

Aktuella trender
1994 - Qualidata Centre, Sociologiska institutionen, universitetet i
Essex;
1996 - Economic and Social Research Council (ESRC) införde
krav på alla forskare, som hade fått anslag från ESRC, att
deponera kopior av sina kvalitativa data till Qualidata.

2004 - OECDs: Declaration on Access to Research Data from
Public Funding;
2006 – OECDs: Principles and Guidelines for Access to Research
Data from Public Funding;

Den brittiska debatten
Fördelar med dataarkiveringen och datadelningen:
 bättre insyn i forskningsprocessen;
 erkännande av faktumet att produkter av offentligtgrundad
forskning är allmän egendom;
 undvika onödigt dubbelt fältarbete;
 göra data tillgänglig för andra forskare;

 bättre datasäkerhet

Den brittiska debatten
1990-talets reaktioner:

Hammersley (1997); Griffin (1997); Mauthner, Parry and BacketMilburn (1998);
2000-talets reaktioner:
Bell, C. (2004); Bishop, L. (2005). Bishop, L. (2009); Bishop, L. (2014); Broom, A., Cheshire, L., & Emmison, M. (2009);

(2002); Haynes, J., & Jones, D. (2012); Mauthner, N. S., & Doucet, A. (2003); Mauthner, N. S., & Gárdos, J. (2015);
Mauthner, N. S., & Parry, O. (2009); Moore, N. (2007); Neale, B., & Bishop, L. (2012); Parry, O., & Mauthner, N. S.
(2004); Southall, J. (2009); Travers, M. (2009); Travers, M. (2009); Valles, M. S. (2015); Walters, P. (2009); Walters, P.
(2009); van den Berg, H. (2005 ); Van den Eynden, V., Corti, L., Woollard, M., Bishop, L., & Horton, L. (2011 );
Vardigan, M. (2008); Yoon, A. (2014); Zeitlyn, D. (2012); Heaton (2004); Fielding (2004); Van den Berg (2005); Corti &
Blackhouse (2005); Henwood & Lang (2005); Bishop (2005, 2007, 2009); Mauthner & Doucet (2003, 2008); Moore
(2007); Fry et al (2008); Mauthner & Parry (2009); Walters (2009); Travers (2009); Chesire et al. (2009); Chesire
(2009); Broom et al (2009); Denzin (2009); Thompson (2009);

Den brittiska debattens olika aspekter

1. Epistemologiska / metodologiska
2. Etiska / juridiska
3. Administrativa / tekniska
4. Ideologiska / politiska

Den brittiska debatten
Epistemologiska – metodologiska aspekter
Enligt arkiveringsskeptiker vilar den brittiska arkiverings- och
återanvändningspolitik nästan uteslutande på en nypositivistisk
epistemologi - foundationalism, som kännetecknas av två viktiga
egenskaper.
• För det första ser den sociala världen som en del av en objektiv
externt material värld som existerar oberoende av de som
observerar den. Objektiv kunskap om denna värld är, enligt detta
synsätt, möjligt om objektiva vetenskapliga metoder tillämpas och
om subjektivt inblandning av observatörer (forskare) hålls borta.
• För det andra tenderar foundationalism att förstå sig själv som det
enda rätta perspektiv på kunskap, och att ignorera några av de
mest grundläggande principer som kvalitativ forskning vilar på.
Mauthner och Parry (2009)

Den brittiska debatten
Epistemologiska – metodologiska aspekter
”Foundationalist epistemologi” förstår kunskap som separerad och
fri från:
 subjekten som hade producerat den;
 intersubjektiva relationer mellan forskaren och informanten, samt
 de sammanhang som möjliggör kunskapsproducering.
Hammersley, 1997; Mauthner et al. 1998; Mauthner och Parry (2009)

Foundationalism vidare hävdar att det bara finns en social verklighet "epistemiska monism" samtidigt som den förnekar alla andra verkligheter,
"epistemisk pluralism”.
Mauthner och Parry (2009)

Den brittiska debatten
Epistemologiska – metodologiska aspekter
Istället, kvalitativ forskning både härrör från och är beroende av
förhållandet mellan en forskare och hans / hennes informant (er). Med
andra ord, kvalitativa data är socialt konstruerat genom mellanmänskliga
relationer mellan forskare och respondenter och data är aldrig bara ”out
there" och väntar på att samlas in…
(Hammersley, 1997, Mauthner, Parry & Backett-Milburn, 1998).

Data som samlats in av olika forskare, med olika kulturell bakgrund och
olika teoretiska perspektiv, kan inte behandlas som om den utgör en
gemensam valuta.
(Hammersley, 1997, s.139).
"...'findings' are not in the data but are created through the interaction of a

particular ... researcher with particular respondents in particular locations
and at particular historical junctures ... the meaning [of data] is made
rather than found"
(Mauthner, et al., 1998, p.735).

Den brittiska debatten
Epistemologiska – metodologiska aspekter
Sammanfattningsvis menar skeptiker, att foundationalist diskurs:
• behandlar kvalitativa data på samma sätt som kvantitativa data,
• separerar data från både forskare och från de sammanhang
som möjliggjorde generering av data.
• sådan data har inte samma epistemologiska och metodologiska
legitimitet när återanvändas av andra.

This slide is borrowed from presentation of Natasha Mauthner, University
of Aberdeen, at Linköping University 02th December 2015

Den brittiska debatten
Ideologiska / politiska aspekter
Resultat
 Inte speciellt stark arkiveringsbenegenhet bland forskarna
 1996 - ca 100 datasets i Qualidata
 2000 - ca 450 datasets i Qualidata
Parry and Mouthner, 2005;
 Motståndsstrategier – att uppmuntra informanterna att inte godkänna
arkivering av deras intervjuer.
Moore, 2007;
 Inte speciellt stark återanvändning av arkiverat data
 I de flesta fall återanvänder man sina egna data.
Heaton, 2004

Den brittiska debatten
Ideologiska / politiska aspekter
Kontexten – en stark misstron mot ESRC

Social Research Council (SRC)  Economic and Social Research Council (ESRC)

”Thecherite logik såg de flesta sociala forskarna som marxister, kommunister och
farliga vänsteragitatorer, så ESRC fick en starkare betoning på ekonomi än på
sociologi. ESRC fick i uppdrag att stödja forskning som bidrar till ’den ekonomiska
konkurrenskraften i Storbritannien, effektiviteten i offentliga tjänster och politik och
livskvalitet’”.
Griffin, 1997;

Den svenska ”debatten”?
2004 - OECDs: Declaration on Access to Research
Data from Public Funding;
2006 – OECDs: Principles and Guidelines for
Access to Research Data from Public Funding;

Den svenska ”debatten”?
2005 inrättar Vetenskapsrådets styrelse Kommittén för forskningens infrastrukturer (KFI)
Huvuduppdrag är att stödja uppbyggnaden och utnyttjande av infrastruktur för att ge
förutsättning för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

2006 tar KFI fram Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen
Det ett plan för utveckling och drift av forskningsinfrastruktur.
2006 inrättas även Expertgrupp för databasinfrastruktur (DISC)
DISC bidrar med kompetens inom forskningsdatabaser i Vetenskapsrådets arbete.
2007 grundas Svensk nationell datatjänst (SND)
SND är en serviceorganisation för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap
och medicin. Organisationen underlättar för forskare att få tillgång till befintliga data inom
och utom landet.

Den svenska ”debatten”?
Överlämna data
SND tar emot kvantitativa och kvalitativa datamängder i digitalt format eller i en form som
lätt kan digitaliseras. Alla data som SND hanterar är avidentifierade.
Genom att tillgängliggöra data

 stärks möjligheterna till fri oberoende forskning
 möjliggörs större öppenhet och insyn i pågående och avslutade
forskningsprojekt

 förbättras datainsamlingsmetoder och mätmetoder
 uppmuntras replikering och sekundäranalys
 minskas kostnaderna för forskning genom att dubbelarbete för datainsamling
undviks

 minskas primärforskarnas arbete med att administrera förfrågningar från andra
forskare
 uppfylls finansiärers krav på att finansierad forskning skall göras tillgänglig för
forskarsamhället
 ges forskare möjlighet att demonstrera fortsatt användning av data efter den
ursprungliga forskningen är genomförd
 genereras större mångfald av analysmetoder och metodutveckling
http://snd.gu.se/sv/overlamna-data

Den svenska ”debatten”?
När det gäller lagring och återanvändning av kvalitativa forskningsdata i
Sverige, finns det några viktiga aspekter i sammanhanget som inte är helt
problemfria. Dessa aspekter kan sammanfattas i tre punkter.
• det finns många tecken på att infrastrukturen för arkivering och
återanvändning av kvalitativa data i Sverige utvecklas utan en aktiv
medverkan och/eller tillräcklig representation av de forskare som sysslar
med kvalitativ forskning.
• det finns många tecken på att arbetet med forskningens infrastruktur tar
sin utgångspunkt i samma nypositivistisk epistemologi - foundationalism,
som i Sorbritanien, enligt vilken kvalitativa data behandlas på samma
sätt som kvantitativa data, med alla de metodologiska problem som
kommer som konsekvens av detta.
• För det tredje tog det i det brittiska fallet nästan tio år innan forskarna
började ta dessa problem på allvar och ta del i debatten med fullt
engagemang medan i Sverige däremot finns det mycket få tecken, om
ens något enda, på att en liknande debatt överhuvudtaget har inletts.
Slavnic, 2011, 2013

Den svenska ”debatten”?

Det aktuella läget
 Regerings beslut från den 17 januari 2013 ( Dir. 2013:08) att
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda
förutsättningarna för registerbaserad forskning.
 Bengt Westerberg
 SOU 2014:45 - Unik kunskap genom registerforskning,
Betänkande av Registerforskningsutredningen, (juni, 2014)

o Utredningens huvudförslag är en helt ny lag om
forskningsdatabaser

Den svenska ”debatten”?
Det aktuella läget
Betänkandet skickades ut på remiss i slutet av 2014 och i februari gick
tiden att svara på den ut.
 Positiva till förslaget om forskningsdatabaser var:
 Vetenskapsrådet,
 Forte och
 Karolinska institutet,
 Stora forskande läkemedelsföretag (AstraZeneca);
 Negativa var:
 Datainspektionen avstyrker helt förslaget. Det strider mot
regeringsformen, som skyddar individers integritet
 Handikappförbunden var skeptisk – positiv, men ser samma
problem som Datainspektionen.
Vetenskapsrådets webbtidning Curie, 15-06-13

Vad gör andra?
Tyskland
• Feasibility study (2003-2005)

• Team from University of Bremen and University of Cologne: Prof.
Karl F. SCHUMANN, Dr. Andreas WITZEL, Irena MEDJEOVIC, Diane
OPITZ, Britta STIEFEL (Bremen); Prof. Wolfgang JAGODINSKI, Dr.
Ekkehard MOCHMANN, Reiner MAUER (Cologne).
• The feasibility study aimed to explore whether and to what extent
social science researchers can be considered as potential data
depositors, on the one hand, and future re-users of qualitative data
for research and academic teachings, on the other.
Medjedovic, 2011

Vad gör andra?
Norge
• I Norge har man tillsatt en utredning och en Arbetsgrupp
för nationella riktlinjer för öppen tillgång till
forskningsresultat
• Ordförande - Torkel Brekke, professor i religionshistoria,
Universitetet i Oslo;
• På flera institutioner, bland annat på Antropologiska
institutionen vid Universitet I Oslo har man initierat
arbete kring dessa frågor.

Den svenska ”debatten”? Det aktuella läget
Re-visioning the regulation of data sharing in the
social sciences
Invitational Symposium, 23–24 March 2017, Linköping University,
Sweden
Organisers:

Natasha Mauthner, University of Aberdeen, Scotland
Zoran Slavnic, Linköping University, Sweden
Participants - 27 social scientists from nine nations (Australia,
England, Germany, Norway, Poland, Hungary, Scotland, Sweden, and
the United States) with relevant expertise to discuss the regulation of
data archiving and sharing in the social sciences and its possible
future directions.

Möjliga vägar framåt?

