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Verksamhets och aktivitetsrapport 2008
I rapporten ges en översiktlig beskrivning av verksamheten och det arbete som utförts vid SND under
2008. Monica Langerth Zetterman har det huvudsakliga ansvaret för rapportering om verksamheten
från september till och med december 2008 och Iris Alfredsson svarar för rapportering av
verksamheten under föregående månader 2008. Tillsammans ger vi en bild av SND:s fortsatta planer
och mål.
Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) fungerade som SND:s operativa enhet och
finansierades av SND‐medel under första halvåret 2008, därför inkluderas även SSDs verksamhet i
denna rapport.

Sammanfattning
Under året har vi på SND:






















arbetat fram en arbetsplan fram till 2012,
anställt fyra nya medarbetare (tre visstids/projektanställda, en tillsvidareanställd),
flyttat in verksamheten i nya lokaler,
utvecklat en strategi för utåtriktade aktiviteter och informationshantering,
författat två vetenskapliga artiklar,
medverkat vid tre internationella konferenser (explicit presenterat verksamheten vid två av
dem),
medverkat i internationella workshops och konferenser,
medverkat vid och presenterat verksamheten vid nationella konferenser och symposier,
anordnat och medverkat i ett flertal möten med externa samarbetspartners,
deltagit i ett internationellt projekt,
utfört ett särskilt dokumentationsuppdrag,
knutit ett antal nya kontakter,
haft en tvådagars personalkonferens,
infört veckomöten,
anordnat metodutbildning för personalen samt annan kompetensutveckling
arbetat fram en ny webbsida med förbättrad informationshantering och funktionalitet,
ökat antalet besökare på SND:s webbsajt,
digitaliserat en stor del av pappersarkivet,
samlat in, dokumenterat och förmedlat forskningsdata,
publicerat studie‐ och variabeldokumentation i den europeiska datakatalogen,
utvecklat nya systemmoduler till det interna managamentsystemet SIMS.

Verksamhetsplanering 20082012
För de kommande fem åren har en arbetsplan upprättats, inventering av forskningsdatabaser
påbörjats, regelbundna personalmöten inrättats, en personalkonferens genomförts, en ny webbsajt
har utvecklats och ny personal har rekryterats.

SND verksamhets‐ och aktivitetsplan

2

Arbetsplan
En av de första åtgärderna för föreståndaren var att arbeta fram en arbetsplan för åren 2008‐2012.
Arbetsplanen skickades in till VR i slutet av september 2008. Den innehåller lång‐ och kortsiktiga mål
med leveransdatum, mätbara nyckeltal samt beskrivning av SND:s fokusområden för de kommande
fem åren. Arbetsplanen används i det dagliga arbetet och är ett levande dokument som kommer att
revideras under de följande verksamhetsåren. Arbetsplanen bifogas som Bilaga 1.
[Denna bilaga bifogas ej rapporten till styrelsemötet den 5 februari enär styrelsen erhöll arbetsplanen
1 oktober 2008.]
Inventering av forskningsmaterial och databaser inom ämnesområdena
Kartläggningen av forskningsmaterial inom samhällsvetenskap påbörjades i september med en
pilotstudie vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Pilotstudien genomförs av
Carina Carlhed. Carina har redovisat lägesrapporter vid SND:s styrelsemöten den 11 november 2008
och den 5 februari 2009. En resultatrapport från pilotstudien bifogas som Bilaga 3.
[Resultat av inventeringen presenteras muntligt vid styrelsemötet den 5 februari.]
Ytterligare inventeringar, inom humaniora och medicin, är under planering och kommer att påbörjas
under 2009.
Personalkonferens
I slutet av oktober anordnades en personalkonferens med det huvudsakliga syftet att diskutera SND:s
arbetsplan med fokus på lång‐ och kortsiktiga mål samt att fördela arbetsuppgifter för leveranser och
aktiviteter under 2008 och 2009. En sammanställning från personalkonferensen bifogas som Bilaga 2.
Personalmöten
Med start i början av september har kortare personalmöten (ca 1 tim) genomförts varje vecka. Syftet
med dessa möten är att följa upp verksamhetsmålen, diskutera aktuella frågor, ta beslut samt
medbestämmande och ansvarstagande. Förutom information och beslut som oftast framfördes av
föreståndare och biträdande föreståndare gavs varje närvarande anställd tillfälle att komma med
synpunkter och frågor vid personalmötet under en särskilt punkt s.k. ”personalrunda”. Alla möten
dokumenteras av föreståndaren och minnesanteckningarna finns tillgängliga på SND:s gemensamma
dokumentserver.
SND webb
Ett omfattande utvecklingsarbetet med SND:s webbsida med förbättrad funktionalitet och
informationshantering startade under hösten och planerad start av den nya webbsajten är satt till
början av mars 2009.
Under en månad har SND haft drygt 1000 besökare (december 1137, november 1633) på
webbsajten. Fyra besökare av tio har hänvisats till SND via Google, 20 procent vet webbadressen,
nästan lika många besökare har kommit via SSD:s gamla webbadress. Resterande andelen besökare
har antingen kommit dit via GU:s söktjänst eller genom andra söktjänster. Den största andelen är nya
besökare, omkring 75 procent, och de flesta stannar på SND:s webbsajt mellan två och tre minuter.
Intern infrastruktur
Under året har SND genomfört en omfattande omstrukturering av den interna infrastrukturen. Birger
Jerlehag har ansvarat för att modernisera, samordna och effektivisera datorparken, serverlösningar
och lagringsutrymme. SND har bland annat införskaffat Mac‐datorer i syfte att kunna arbeta
SND verksamhets‐ och aktivitetsplan

3

gentemot alla plattformar (Windows, Mac, Unix). Webbservrar och lagringsutrymme köps sedan
november 2008 in av IT‐stöd på Göteborgs universitet. SND kommer i framtiden även att lagra data
på SNIC:s servrar för att samordna datalagring på nationell nivå.1

Utåtriktat arbete och samarbeten
Under året har vi arbetat aktivt med att informera om SND:s verksamhet genom vårt deltagande och
våra presentationer vid en rad olika workshops, symposier och konferenser. En målsättning med våra
utåtriktade aktiviteter är dels att informera om SND, dels att knyta kontakter med forskare såväl som
företrädare för myndigheter men även företrädare för andra akademiska verksamheter SND bör
samarbeta med.
Publicering
Monica Langerth Zetterman har skrivit en artikel, Att förena kvalitativa data och
samhällsvetenskapliga analysmetoder– exempel på tillämpningar av innehållsdesign, publicerad i
Metode & Data, nr 94, 2008.2
Iris Alfredsson, Birger Jerlehag och Adam Brentel har skrivit en artikel, Producing Connections
Between Reserach Data and Publication, som publicerades i ScieCom Info, Vol 4, No 4 (2008).3
Deltagande i symposier, workshops och konferenser
Den 15‐16 januari deltog Iris Alfredsson i en ”Kick‐off” för CESSDA PPP 4, i ett arbetsmöte inom
projektets Work Package om Controlled Vocabularies (WP4)5 samt i CESSDA PPP styrelsemöte.
Samtliga möten ägde rum i Colchester, England.
Den 5‐6 mars deltog Iris Alfredsson i ett arbetsmöte för CESSDA PPP WP4 i Tampere, Finland.
Den 7 maj deltog Iris Alfredsson i ett av Språkbanken vid Göteborgs universitet anordnat symposium
om språkteknologiinfrastruktur, SALDO ‐ en fri svensk lexikonresurs för språkteknologi6.
Den 7‐8 maj deltog Birger Jerlehag i TERENA EuroCAMP (European Campus Architecture Middleware
Planning) Stockholm7.
Den 27 maj deltog Johan Fihn i två workshops; Depositors are doing it for themselves: UK Data
Archive och Google Data API8. Workshopen anordnades i anslutning till IASSIST‐konferensen vid
Stanford University, Palo Alto, USA.
Den 28‐30 maj deltog Iris Alfredsson och Johan Fihn i 2008 års IASSIST‐konferens Technology of Data:
Collection, Communication, Access and Preservation9, vid Stanford University, Palo Alto, USA. De

1

SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) finansieras av VR och är ett nationellt centrum för
högpresterande och professionell datahantering och infrastruktur för forskning.
2
http://ddd.dda.dk/ddakatalog/MogD/md94.pdf
3
http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/1450
4
Information om CESSDA PPP, http://www.cessda.org/project/
5
Information om WP4, http://www.cessda.org/project/doc/wp04synopsis_sept08.pdf
6
Information om SALDO, http://spraakbanken.gu.se/sal/
7
Program och information, http://www.terena.org/activities/eurocamp/may08/
8
Information, https://www.stanford.edu/group/ADS/cgi‐bin/drupal/workshops‐0
9
Information om konferensen, https://www.stanford.edu/group/ADS/cgi‐bin/drupal/
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presenterade och demonstrerade managementsystemet SIMS under rubriken Bringing metadata
together – a new internal management system at SSD vid konferensens postersession10.
Den 31 maj deltog Iris Alfredsson i DDI‐alliansens expertkommittés möte11 vid Stanford University,
USA.
Den 30 juni deltog Iris Alfredsson och Birger Jerlehag i ett av Språkbanken anordnat möte med
representanter för Common Languages Resources and Technologies Infrastructure (CLARIN)12. Från
Göteborgs universitet deltog även representanter från C3SE, SWAMI och GU‐IT.
Den 19‐21 augusti deltog Iris Alfredsson i en av SCB och Örebro universitet gemensamt anordnad
sommarskola Register‐Based Statistics & Evaluation Studies13.
Den 11‐13 september deltog Iris Alfredsson, Johan Fihn och Birger Jerlehag i CESSDA Expert Seminar i
Odense, Danmark. Seminariets tema var Cessda, DDI, Tools and Methods14
Den 18‐19 september presenterade Johan Fihn SND:s arbete att bygga upp en frågedatabank i en
workshop anordnad av CESSDA PPP WP9 (Deepening the CESSDA RI by building an infrastructure for
content harmonisation and conversion).15
Den 22‐23 september deltog Birger Jerlehag och Johan Fihn i en teknisk workshop för speciellt
inbjudna i Stockholm om protokoll för distribuerade objekt, anordnad av Kungliga biblioteket.16
Den 8 oktober 2008 presenterade Iris Alfredsson SND:s verksamhet vid ett symposium om: Bevaring
og deling af forskningsdata – regler, praksis og anbefalinge17, arrangerat av DDA Sundhet, en
avdelning inom Dansk Data Arkiv. Vid symposiet deltog, förutom SND, representanter från Medical
Research Council, UK, danska Datatilsynet samt seniora forskare inom medicin.
Den 10 oktober deltog Iris Alfredsson, som ersättare för Monica Langerth Zetterman, i CESSDA‐PPP
styrelsemöte i Colchester, England.
Den 30‐31 oktober deltog Iris Alfredsson i ett koordineringsmöte för CESSDA PPP WP4 och WP9 samt
i arbetsmöte för WP4 i Köln, Tyskland.
Den 3‐7 november deltog Iris Alfredsson i en workshop, The Data Documentation Initative [DDI] XML
Standard : Support Preservation, Management, Access & Dissemination Systems for Social Science
Data18 i Dagstuhl, Tyskland.

10

Information, https://www.stanford.edu/group/ADS/cgi‐bin/drupal/poster‐sessions
Information om mötet, http://www.ddialliance.org/DDI/committee‐info/minutes/2008‐05‐31.html
12
Information om CLARIN, http://www.clarin.eu/
13
Information om sommarskolan
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____46879.aspx?epslanguage=EN
14
Information om expertseminariet, http://samfund.dda.dk/expertseminar2008/
15
Information om WP 9, http://www.cessda.org/project/doc/wp09_descr2.pdf
16
Program och information, http://www.kb.se/aktuellt/kurser‐konferenser/konferens‐seminarier/Open‐
Archives‐Initiative‐Object‐Reuse‐and‐Exchange/
17
Information om symposiet, http://www.sundhed.dda.dk/resume.pdf
18
Information om workshopen, http://www.dagstuhl.de/08452
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Den 6 november 2008 presenterade Monica Langerth Zetterman SND vid ett seminarium anordnat
av DISC: Databaser i forskningen, nutid och framtid, där bland annat DISC, SND och MONA
presenterade sig. Vid mötet deltog endast särskilt inbjudna personer, såväl forskare som tjänstemän
från en rad olika myndigheter (t ex SCB, Socialstyrelsen) och lärosäten (Uppsala universitet, KI etc).
Övriga deltagare från SND var Michelle Coldrey och Veronika Marosi.
Den 11‐12 november 2008 presenterade Monica Langerth Zetterman SND:s verksamhet vid ett
symposium benämnt: Infrastruktur i samverkan‐ forskarsamhället och minnesinstitutionerna,
arrangerat av Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.19 Vid detta
symposium deltog inbjudna forskare och tjänstemän vars huvudsakliga verksamhet är hantering av
data och metadata inom olika områden. Övriga deltagare från SND var Iris Alfredsson och Adam
Brenthel.
Den 12‐13 november deltog Iris Alfredsson och Monica Langerth Zetterman i en konferens anordnad
av Nordiska Ministerrådet och VR om forskningens infrastrukturer och E‐science: How can research
infrastructure and eScience support Nordic competitiveness? i Stockholm.20
Adam Brentel presenterade SND den 17 november på seminarieserien 2008: A Year of a Thousand
Plateaus vid Vetenskapsteori i Göteborgs universitet.
Den 21‐22 november deltog Michelle Coldrey i konferensen 35th Anniversary of Eurobarometer –
Understanding European Public Opinion21 i Paris.
Adam Brentel var tillsammans med Johan Öberg och Jonas Gilbert inbjuden till workshop på
Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet i Mariestad för att den 26 november för att delta i
paneldiskussion om forskningspubliceringar, SND och hantering av forskningsmaterial.
Den 3‐4 december 2008 deltog Monica Langerth Zetterman i en workshop anordnad gemensamt av
EUROSTAT, ONS och CESSDA: Eurostat Workshop on Microdata access ‐ New developments and a
way forward, i Luxemburg. Vid detta möte deltog forskare från hela Europa, föreståndare för de
europeiska dataarkiven samt företrädare för statistikproducerande myndigheter i olika länder.
Sverige var representerat genom Monica Langerth Zetterman (SND), Claes‐Göran Hjelm och Susanne
Dahllöf (SCB).22
Möten och samarbeten och planerade projekt
Under 2008 har vi anordnat och medverkat i en rad olika möten på SND i syfte att skapa
förutsättningar för framtida samarbeten.
Tillsammans med professor Lars Borin, föreståndare för Språkbanken, planeras ett nära samarbete
dels genom att rekrytera en gemensam webb‐ och systemutvecklare (Språkbanken och SND delar på
en heltidstjänst). Denna rekrytering har planerats under hösten och kommer att påbörjas genom att
annonsera under februari 2009. Under februari 2009 kommer SND och Språkbanken också att börja
19

Information, program och presentationer från symposiet , http://www.kb.se/aktuellt/kurser‐
konferenser/konferens‐seminarier/Infrastruktur‐i‐samverkan‐/
20
Program och rapporter från konferensen tillgängliga här: http://www.vr.se/nordicinfra
21
Information om konferensen, https://www.eurobarometer‐conference2008.ec.europa.eu/
22
Information om mötet, http://www.cessda.org/project/outputs/wp10workshop1/ Program och
presentationer finns tillgängliga på SND:s server.
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planera hur Språkbankens resurser skall synas via SND och hur det praktiska samarbetet skall
utformas.
Vad gäller de juridiska frågorna som SND behöver utforska har vi vid ett flertal tillfällen haft möten
och kontakt med Kristina Ullgren, jurist vid GU, angående detta. Ullgren har upprättat en PM om
vilka frågeställningar SND bör driva. Tanken är att Ullgren skall knytas till SND medelst en kortare
projektanställning under 2009 (ingår i budgeten för 2009).
I februari 2008 hölls ett informationsmöte för en forskargrupp ledd av professor Gunnel Hensing vid
avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet. Detta ledde till ett uppdrag
för SND att dokumentera och kontrollera en av SCB under sommaren 2008 för forskargruppen utförd
enkätstudie (Hälsoresursprojektet). Arbetet utfördes, delvis med hjälp av en timanställd student,
under perioden juli‐september.
Under hösten har vi etablerat ett samarbete med SNIC (Swedish National Infrastructure for
Computing) om datahantering och datalagring. Birger Jerlehag och Monica Langerth Zetterman hade
den 9 december ett planeringsmöte med Thomas Svedberg och Tom Langborg, företrädare för
SNIC.23
Vi har även etablerat ett samarbete med den forskargruppen The Linnaeus Centre for Research on
Learning Interaction, and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS). LinCS vid
Göteborgs universitet, en av de främsta forskargrupperna i Sverige på samhällsvetenskapliga
mikroanalyser av videomaterial, genom professor Sverker Lindblad och lektor Jonas Emanuelsson.
Detta samarbete gäller ett pilotprojekt om SND:s hantering och lagring av videofilmer. Problem som
identifierades var PUL och tekniska aspekter av att sprida videomaterial. Tre möten angående detta
samarbete har hållits under oktober och november.
I juni anordnades ett möte med Valforskningsprogrammets databasvårdsprojekt (finansierat av DISC)
under ledning av docent Henrik Oscarsson. De svenska valundersökningarna hör till de mest
efterfrågade studierna bland SND:s samlingar och genom projektet kommer SND att få tillgång till
uppdaterade versioner av datamängderna.
I juli anordnades ett möte med projektledarna Åsa Nilsson och Jonas Ohlsson vid SOM‐institutet.
Mötet gällde SND:s arbete med att bygga upp en frågedatabank. SOM‐institutet har uttryckt ett
intresse att vara med och testa produkten.
I november fick SND en inbjudan till möte och samarbete med Epidemiologiskt Centrum
(Socialstyrelsen) om dokumentation av register. Iris Alfredsson och Johan Fihn träffade vid ett möte i
januari Lars‐Erik Hallengren, Birgitta Stegmayer, Anders Åberg med flera. Vid mötet diskuterades
dokumentation och hantering av levande databaser, mappning av olika dokumentationsstandarder
samt hantering av olika klassifikationer. Det visade sig att SND och EpC har många liknande önskemål
om ett system för hantering av databaser och att det finns möjligheter för ett samarbete.
I februari 2009 kommer en delegation från Mona‐kansliet, SCB på besök till SND för att diskutera hur
ett samarbete mellan de två organisationerna kan inledas.

23

Se http://www.snic.vr.se/
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I Gegerfeltska villan har SND hållit ett antal informationsseminarier för studenter på olika nivå vid
samhällsvetenskapliga fakulteten, GU; i september ett för studenter på B‐nivå vid Sociologiska
institutionen, i januari ett för nya doktorander vid Institutionen för socialt arbete och i februari ett
för studenter på masternivå vid Förvaltningshögskolan.
I mars 2008 höll SND ”öppet hus” i Gegerfeltska villan för att visa upp de nya lokalerna och informera
om verksamheten. Ett 40‐tal besökande kom. I december anordnade SND fika för TA‐personalen vid
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, och ett 40‐tal besökare kom.
I oktober hölls ett möte med Stefan Sjöblom på Ljud och Bildarkivet (LBA) Centralbiblioteket
Göteborgs universitet för att undersöka hur UB hanterar ljud och bild. Detta möte ledde till ett möte
med Johan Öberg vid Konstnärliga fakulteten om hur de hanterar sitt forskningsmaterial och om SND
kunde vara behjälpliga.
Möte med Jonas Gilbert och Birgitta Stevinger den 1 december 2008 för att presentera SND och
diskutera möjligheter till samarbete och publikationer kan kopplas till forskningsmaterial. Mötet var
på Centralbiblioteket och resulterade i att en doktornad skulle tillfrågas för undersökning av hur
material från SND som används i avhandlingar ska kopplas till e‐publikationer i GUPEA.
Internationellt samarbete
SND:s samarbete med dataarkiv och forskare utanför Sverige bedrivs framförallt genom
medlemskapet i den europeiska samarbetsorganisationen Council of European Social Science Data
Archives (CESSDA)24 . Genom detta medlemskap får forskare i Sverige tillgång till en stor mängd
internationella data. CESSDA‐samarbetet har bland annat resulterat i en gemensam datakatalog25
med sökmöjligheter på nio språk, bland andra svenska.
CESSDA ingår som ett av 36 infrastrukturprojekt presenterade i European Strategy Forum on
Research Infrastructures (ESFRI) Roadmap26 . Under 2008‐2009 genomförs samarbetsprojektet
CESSDA PPP (Preparatory Phase Project) med uppgift att ta fram förslag till en ny, stärkt organisation
(CESSDA ERI). SND:s representant i arbetet inom CESSDA PPP är Iris Alfredsson. Hon deltar i Work
Package 4, och har som särskild uppgift att undersöka internationella standarder och klassificeringar.
För detta arbete har hon externa forskningsmedel för 3 månaders arbete under tvåårsperioden (EU‐
projekt).27 Förutom tre arbetsmöten har man inom WP4 genomfört 6 videokonferenser under 2008.
SND:s föreståndare är medlem av CESSDA PPP:s styrelse och deltar i deras möten.
SND administrerar även det svenska medlemskapet i Inter‐university Consortium for Social and
Political Research (ICPSR)28. Iris Alfredsson är Official Representative (OR) för medlemskapet och för
närvarande är 29 svenska universitet och högskolor anslutna29. Genom detta medlemskap har
svenska forskare och forskarstuderande, förutom tillgång till ICPSRs datasamlingar och annan service,
reducerade kursavgifter för deltagande i ICPSRs sommarskola . 2008 deltog nio deltagare från Sverige
i sommarskolan. Sju deltagare fick sin vistelse finansierad genom VRs resestipendium.
24

Information om CESSDA, http://www.cessda.org/
CESSDA‐katalogen, http://www.cessda.org/accessing/catalogue/
26
Information om Esfri Roadmap, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/esfri/docs/esfri‐roadmap‐report‐
26092006_en.pdf
27
Se http://www.cessda.org/project/
28
Information om ICPSR, http://www.icpsr.umich.edu/ICPSR/
29
Anslutna svenska universitet och högskolor, se http://www.icpsr.umich.edu/ICPSR/membership/feds.html
25
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SND ingår i DDI Alliance30 och Iris Alfredsson är medlem av DDI alliansens expertkommitté. I maj 2008
lanserade organisationen Version 3.0 of the DDI XML specification for documenting social science
data.
Flera av SND:s medarbetare är medlemmar i International Association for Social Science Information
Service & Technology (IASSIST)31.

Personal och kompetensutveckling
Överföring av personal från SSD
I och med att SSD organisatoriskt upphörde den 30 juni 2008 överfördes större delen av
personalstyrkan till SND från 1 juli.
Iris Alfredsson anställdes som biträdande föreståndare.
Torbjörn Berglund anställdes som servicesamordnare.
Johan Fihn anställdes som systemutvecklare.
Birger Jerlehag anställdes som servicesamordnare.
Bengt Larsson anställdes som dokumentalist.
Veronika Marosi anställdes som enhetsadministratör. Denna tjänst kommer att omvandlas till
projektsamordnare.
Nyrekrytering
Carina Carlhed har arbetat som konsult med kartläggningen av databaser inom samhällsvetenskap
under hösten och från och med januari 2009 blev Carlhed projektanställd på en period om sex
månader.
Michelle Coldrey rekryterades som vikarie som servicesamordnare i början av september och började
sin anställning på SND den 1 oktober. Vikariatet övergår till en tillsvidareanställning from april 2009.
Adam Brenthel har varit anställd som projektassistent under hösten, med uppgift att utveckla
strategier för SND:s informationshantering och utåtriktade aktiviteter. Därtill har Brenthel haft i
uppdrag att inventera lämpliga informationskanaler såsom konferenser, sändlistor för specifika
ämnesområden med mera.
Sverker Lundin har arbetat som programmerare på timbasis. Från och med 2009 har Lundin en
projektanställning på deltid.
Christer Jonsson har praktiserat på SND under hösten. Med handledning av Iris Alfredsson har
Jonsson lärt sig bland annat dokumentation av data.
Kompetensutveckling
En av SND:s hvuduppgifter är att vara ett kunskapscentrum och en resurs för forskningsdatabaser
och studiedesign för forskare inom våra ansvarsområden. SND har också i uppdrag att bygga nätverk,
30
31

Information om DDI, http://www.icpsr.umich.edu/DDI/
Information om IASSIST, http://www.iassistdata.org/
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att samarbete med olika forskningsmiljöer och att kommunicera våra resurser till forskare. Därför
behövs kunskaper om undersökningsmetoder, datahantering och bearbetning inom
samhällsvetenskap, humaniora och inom delar av den medicinska forskningen. Under 2008 har SND
därför initierat en satsning på kompetensutveckling för samtliga medarbetare.
Metodutbildning om statistikens roll i forskningsprocessen, kursledare Ingrid Munck, forskare vid
Enheten för individ, kultur och samhälle, Göteborgs universitet. Målet var att utbildningen bland
annat skulle leda till utveckling av nya rutiner för kvalitetssäkring av SND:s dataleveranser och höjd
beredskap vid SND för att hantera problem med datafiler. Två utbildningstillfällen (halvdagar)
genomfördes under hösten (den 25 november och den 11 december), ytterligare ett
utbildningstillfälle genomförs i början av 2009.
Den ansökan om medel för kompetensutveckling som lämnades in till höstens utlysning vid
Göteborgs universitet beviljades med 40 500 kr av styrgruppen för kompetensförstärkning. Dessa
medel kommer bland annat att användas till föreläsningar och workshops om forskningsmetoder
inom humaniora och medicin. Tanken är att de inbjudna föreläsarna skall vara framstående och
aktiva forskare inom sina områden till exempel historia, lingvistik eller folkhälsovetenskap.
Internutbildningen kan även komma att innehålla ett studiebesök på enheten Demografiska
databasen vid Umeå universitet, då denna forskningsmiljö är ett ledande centrum inom
befolkningsstudier och annan demografisk forskning.
Föreståndaren har deltagit i chefsprogrammet vid Göteborgs universitet under hösten. Varje månad
har det anordnats kursträffar (ett tvådagarsinternat, samt i övrigt heldagar) med föreläsningar och
övningar om chefskap, gruppdynamik, ekonomi etc. Därtill har arbetsgrupperna träffats ett antal
gånger för arbete med skriftliga kursuppgifter.
Samtliga medarbetare har deltagit i flera seminarier som anordnats av GU under hösten (ekonomi, IT
mm) och två medarbetare har deltagit i skrivutvecklingskurser.

Ekonomi
Redovisning 2008
Då budgeten för 2008 inte från början var införd i GU:s administrativa system för budgetuppföljning
utan har förts in i efterhand blir redovisningen något summarisk och något egentligt utfall kan ej
redovisas enär den budget som presenterats för styrelsen inte överensstämmer med hur en
verksamhet skall redovisas i GU:s administrativa system.
Lönekostnaderna under 2008 uppgick till 4053 Tkr. Kostnader för rekrytering av en föreståndare
uppgick till 82 Tkr. Lokalkostnaderna var 1032 Tkr, interna kostnader (service och administration, sk
fakultetsgemensamma kostnader) uppgick till 358 Tkr. Omkostnaderna för lokaler och
fakultetsgemensamma kostnader blir tillsammans nästan 1,4 Mkr och överstiger det i ansökan
budgeterade beloppet om 1 Mkr med 400 Tkr.
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Översikt redovisning 2008

TOTAL SUMMA
BUDGET

Detalj övriga driftskostnader 2008

PROGNOS

VERKSAMHETENS INTÄKTER

TOTAL SUMMA
BUDGET

PROGNOS

RESOR, REPRESENTATION, PR

60 500
31 000

ANSLAG (GU)

2 000

KÖP AV TJÄNSTER

BIDRAG (VR)

4 000

INTERNA KOSTNADER, AVGIFTER

358 836

SUMMA INTÄKTER

6 000

SUMMA

450 336

VERKSAMHETENS KOSTNADER
LÖNEKOSTNADER

4 053

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

82

ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER

450

LOKALKOSTNADER

1 032
5 617

SUMMA KOSTNADER
VERKSAMHETSUTFALL

382

INGÅENDE BALANS (CA)

918

Budget 2009
Tack vare ett överskott på 1,1 Mkr för 2008 som tillförs budgetåret 2009 klarar sig SND trots ökade
kostnader för lokalhyra och fakultetstjänster.
ÖVERSIKT BUDGET 2009

TOTAL SUMMA
BUDGET

VERKSAMHETENS INTÄKTER

DETALJ ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

BUDGET

TRAKTAMENTEN VID TJÄNSTERESA

40 000

HÄLSO‐ OCH SJUKVÅRD

25 000

ANSLAG (GU)

2 500

KURS‐ OCH KONFERENSAVG

30 000

BIDRAG (VR + EP)

5 350

INTERNA KURSER (SÄRKOSTNADER)

35 000

SUMMA INTÄKTER

7 850

PERSONALREKRYTERING

20 000

PERSONALREPRESENTATION

10 000

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

10 000

VERKSAMHETENS KOSTNADER
LÖNEKOSTNADER

6 090

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

170

ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER

401

FAKULTETSGEMENSAMMA KOSTNADER

662

LOKALKOSTNADER
AVSKRIVNINGAR

1 085
35

SUMMA KOSTNADER

8 443

VERKSAMHETSUTFALL

‐593

INGÅENDE BALANS

1 300

SUMMA

170 000

DETALJ ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER
RESOR, REPRESENTATION, PR

30 000

INKÖP AV VAROR

135 000

KÖP AV TJÄNSTER

236 000

SUMMA

401 000

Kommentarer till budgeten 2009
 Omkostnaderna för lokaler och fakultetsgemensamma kostnader blir tillsammans 1,74 Mkr
och överstiger således det i ansökan budgeterade beloppet om 1 Mkr med 75 procent. SND
har inga utgifter för universitetsgemensamma kostnader.
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I lokalkostnaderna om 1085 tkr ingår städ, bevakning och avfallshantering.
Lönekostnaderna om drygt 6Mkr inkluderar, förutom fast anställd personal, årets
lönehöjning, nyrekrytering av webbutvecklare (100% av heltid i 12 månader), Carina Carlhed
(100% av heltid i 6 månader), en programmerare (50% av heltid i 6 månader), en jurist (30%
av heltid i 3 månader).
Avskrivningar, 35 Tkr avser inköp av möbler till sammanträdesrum och övriga kontorslokaler
(10 års avskrivningstid).
I köp av tjänster ingår bl a servdriften, en tjänst SND köper av Göteborgs universitet.
I bidrag ingår externa projektbidrag (EP) från CESSDA‐PPP samt lönebidrag, tillsammans 350
Tkr.
Det beräknade underskottet för 2009 på 593 Tkr ger en utgående balans till nästa årsslut
(2009/2010) om 707 Tkr.

Övrigt
En omfattande översyn av den fysiska arbetsmiljön har genomförts. Nya och funktionella möbler och
förvaring till sammanträdesrummet (matsalen), lilla salongen på mellanvåningen och biblioteket.
Samtliga arbetsrum har utrustats med höj‐ och sänkbara bord och funktionell förvaring.
Fakultetskansliet för utbildningsvetenskapliga fakulteten bekostar hälften av kostanden för de nya
sammanträdesmöblerna i ”matsalen” då de emellanåt nyttjar SND:s mellanvåning till sammanträden,
möten och andra sammankomster.
Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal och fått hjälp med att planera sin
kompetensutveckling.

Aktiviteter 2009
Under 2009 kommer vi att inrikta oss på:
Aktiviteter för att nå ut till våra nya användargrupper inom humaniora och
socialmedicin/epidemiologi, men även att nå ut bättre till samhällsvetare.
Fortsatt utveckling av SND:s webbplats, vilket inkluderar bättre sökmöjligheter, mera information
om våra egna samlingar, men även om datasamlingar som finns på andra platser, t ex en översikt av
svensk longitudinell forskning, presentation av registerdata (SCB, EpC), kvalitativa data med länkning
till ABM‐institutioner samt internationella komparativa studier. När det gäller SND:s egna samlingar
så har vi planer på att göra vissa temaområden. Dessa kunde vara områden som vi redan är starka
inom, t ex val‐ och mediaundersökningar men också nya områden där vi behöver nå våra nya
användare, t ex hälsa, språk (i samarbete med Språkbanken), utbildning etc. Vi kommer också att
lägga in olika guider som gäller hantering av data, dokumentation, juridiska och etiska frågor, etc.
Fortsatt utveckling av fråge‐ och variabeldatabasen. Genom denna kan vi länka frågor till dataset
och få en överblick av vilka undersökningar som innehåller likalydande frågeställningar. Kopplingen
till vår studiedatabas medför att man kan få en omfattande information om de olika
undersökningarna. Kan även användas som ett verktyg för att skapa nya frågeformulär. Genom SSDs
tidigare arbete finns en stor del av samlingarna dokumenterade på variabelnivå, med fullständiga
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frågetexter, och denna dokumentation kan som xml‐filer importeras i frågedatabasen. Upplägget på
frågedatabanken kommer även att underlätta översättningsarbetet.
Applikationsutveckling för hantering av större, levande databaser. Vid SND anser vi det angeläget
att kunna koppla det utvecklingsarbete som förekommer inom SIMS till hanteringen av stora,
levande databaser. Resultatet av arbetet med frågedatabanken skulle kunna användas i arbetet med
de levande databaserna, men man skulle även behöva utveckla rutiner för kontroller i samband med
uppdatering av databasen. Kopplingen till studiedatabasen bör även innebära en genomgång av de
nya funktionaliteter man kan utveckla genom att anpassa dokumentationen till den nya versionen av
DDI. DDI 3.0, som lanserats under 2008, bygger på en undersöknings hela livscykel och är således väl
anpassat till longitudinella undersökningar. Det skulle även vara av stor vikt att undersöka hur man
kan mappa SCBs dokumentationssystem med DDI.
Samla in uppgifter i projektdatabasen. Projektdatabasen ingår som en modul i SND:s
managementsystem SIMS. I denna skall information om de projekt som fått finansiering från olika
forskningsfinansiärer samlas in. Dessutom skall man föra in information om de kontakter SND haft
med de olika projekten. Tanken är att vi direkt när uppgifter kommit in om nya projekt kontaktar
ansvarig forskare för att informera om SND och den service vi kan erbjuda, när sedan projektet skall
slutrapporteras tas ny kontakt där vi efterfrågar om projektet producerat datamängder. Detta
kommer då att fungera som en fast del i det fortlöpande inventeringsarbetet. I projektdatabasen
finns även uppgift om äldre projekt i de fall vi kunnat koppla de data vi redan har i våra samlingar till
de projekt som finansierat datainsamlingen. För att ge support till inventeringsprojektet kommer
uppgifter från åren 2004‐2007 att prioriteras.
Inventering av forskningsmaterial inom humaniora, samhällsvetenskap och delar av medicin. Se
särskild rapport.
Utreda juridiska och etiska frågor av relevans för forskningsprocessen i samarbete med jurist vid
Göteborgs universitet.
Analysera vilka vi når ut till. Se över hur vi med hjälp av tillgänglig statistik från vårt
managementsystem skall kunna analysera de beställningar vi får. Vilka når vi ut till, vad beställs,
varför avbryter vissa sina beställningar etc. Vi skall även använda oss utav ett enkätverktyg för att
genom enkäter nå ut till olika grupper. Dessutom skall vi bli bättre på att följa upp vad som
producerats med hjälp av förmedlade data.
Bygga nätverk. Fortsätta redan etablerade samarbeten nationellt och internationellt samt etablera
nya samarbeten.
I februari2009 lämnade SND tillsammans med universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Linköping
och Malmö in en ansökan till Kungliga bibliotekets utlysning inom utvecklingsprogrammet
OpenAccess.se.
SND ingår i en grupp som under ledning av professor Lars Borin, Språkbanken och med
representanter från humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna
vid Göteborgs universitet planerar en ansökan till Vetenskapsrådet inom det strategiska
forskningsområdet e‐vetenskap.
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Svensk Nationell Datatjänst
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Bilaga 2

Program och deltagare
Deltog i personalkonferensen gjorde: Iris Alfredsson, Torbjörn Berglund, Adam Brentel, Carina
Carlhed, Michelle Coldrey, Johan Fihn, Birger Jerlehag, Monica Langerth Zetterman, Bengt Larsson,
Veronika Marosi, Jack Rodzewicz

SND personalkonferens den 2223 oktober 2008
Tid
12.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.40
16.45
18.30
Tid
08.30
10.00
11.00
12.30
13.30 – 14.00
14.40
Förberedelser:






Onsdag den 23 oktober
Aktivitet
Lunch (och efter det besök på marknaden mitt emot hotellet för de som vill)
Välkomna och inledning (Monica)
SND:s arbetsplan 2008‐2012 presentation (Monica)
Diskussion om målen (alla)
Kaffe
Pilotprojekt, inventering samfak UU (presentation och lägesrapport Carina)
Diskussion (alla)
Kort paus
Fortsatta diskussioner om inventering, informationsbrev, terminologi (alla)
Middag
Torsdag den 24 oktober
Aktivitet
Utveckling SND:s webb (presentation av Johan)
Gruppdiskussion (tre grupper)
Summering och beslut (alla)
Kompetensutveckling på SND: inledning (Monica)
Diskussion (alla)
Lunch
Summering och avslutning
Tåg tillbaka till Göteborg

Läs arbetsplan, tillgänglig vid: <delad/dokument/arbplan/snd‐arbetsplan.pdf>
Ta del av ” Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen>, tillgänglig vid:
<delad/VR_Infrastruktur_2007_11.pdf>
Ta del av ”Digital arkivering vid Göteborgs universitet”, tillgänglig vid:
<http://www.rk.gu.se/arkiv>
Ta del av ”Hantering och arkivering av forskningshandlingar”, tillgänglig vid:
<http://www.rk.gu.se/arkiv>
Granskning av SND:s webb
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Synpunkter på mål/verksamhet och
arbetsklimat
Sammanställning av samtliga medarbetares synpunkter på verksamheten, hur vi skall arbeta för att nå
målen och hur vi skall upprätthålla ett gott arbetsklimat.

Verksamhet/mål
Kunskapsspridning: mot omvärlden, vad vi kan och vad vi inte kan. Nya webben viktig.
Dialogen är viktig så det inte blir envägsinformation.
Viktigt att få upp ett nationellt nätverk, relaterar till acceptansen.
Kunskapsspridning inom SND, ta reda på vad forskarna vill ha.
Marknadsföring, informationsspridning & vinna acceptans inom forskarvärlden. Vetenskapliga rådet får
en stor roll. Seminarier.
Fortsätta med aktiviteterna och händelseutvecklingen.
Arbeta med det konkreta materialet.
Dokumentationen, vad som kommer och vad man har. Viktigt förutsättning för att få kunder.
Förmedling och datainsamling.
Skola in nya studenter och forskare via metodlärarna.
Bjuda in journalister och andra som kan skriva om oss.
”Deadlines” som relaterar till målen.
Nyckeltalen känns för kvantitativa lägga in en kvalitativ dimension i nyckeltalen. Dessa bör revideras till
rapporteringen mars 2009.

Arbetsklimat
Transparant organisation: viktigt att alla vet vad alla gör. Viktigt att inte blir personberoende. ”Prya” hos
varandra. Göra oss tillgängliga för varandra och dela med sig.
Fortsätter att leva som en del i GU, vi behöver intellektuell stimulans utifrån och inte gräva ner oss i vår
egen verksamhet. Delta i seminarier och kurser.
Kompetensutveckling, viktigt att inte stagnera och hålla oss uppdaterade och involverade. Delta i
seminarier och kurser.
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Samarbete & öppenhet, kontinuerliga möten bra.
Få information om pågående möten och projekt. T ex CESSDA/PPP‐projektet.
Om vi ska åka eller har varit på konferenser och seminarier så är det viktigt att informera övriga om
detta.
Öppenhet, samarbete & diskussioner viktigt.
Gruppen fungerar bra idag.
Dokumentera servicesamordnarens arbetsområde.

SND:s nya webb
Följande beslut togs efter presentation av SND:s nya webb (Johan Fihn presenterade) och därefter
diskuterade vi våra individuella synpunkter i grupp. Grupperna presenterade sedan ett sammandrag och
viktiga aspekter/synpunkter/frågor. Nedan en ostrukturerad sammanställning av vad som fördes fram
angående nya webben.
Johans presentation (delvis en sammanfattning av webbmöte med Birger, Iris, Johan och Adam).
Tydliggöra vilka vi är, vad vi gör och varför.








Användarkonto
Personlig kontaktsida (foton & egna hemsidor anställda)
Nyhetsbrev (Mailinglista, RSS/ATOM)
Kalendarium
FAQ
Guider
Återuppta fakultetsdatabanken (metodundervisning, analysera data online)  referensgrupp av
metodlärare
 Thumbnails för presentation av bildmaterial
 Streaming
 Beständiga identifierare
Gruppernas synpunkter:





Användarkonton: Ett första steg registrering av kunder och att man beställa data via konton.
Andra steg lägga ut data som är fritt åtkomliga. Hur ska registreringen gå till? Bäst före datum på
användarkonton.
Handikappanpassning? Större text och uppläsning. Vi måste undersöka vad som finns på GU
och vad en uppläsningsfunktion kostar.
Guider för programmen SPSS och STATA (inte sådana som redan finns utan handledning i sådant
som berör våra samlingar och/eller verksamhet).
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Ska vi starta ett användarforum? (vissa var för och andra emot, pga arbetsbördan med att
moderera diskussioner eller att det skulle kunna upplevas som oseriöst)
Viktigt med bekanta sökfunktioner och att man ska känna sig hemma direkt.
Första sidan väldigt viktigt, istället för att berätta om sig själv ska vi rikta oss till användarna. Dvs.
inte om utan tala till och för användaren (forskare och studenter)
Stöd åt metodutbildningen, genom onlinefunktioner. Forum med metodlärare inom
samhällsvetenskap och humaniora.
Tydligare visa vilka nätverk vi ingår i, att vi är en del av CESSDA. Inte bara visa i text utan visa det
grafiskt.
Dela in arkivet i specialområden, och en mer riktad sökning. Länkat till forskare inom olika
områden.
Mer information om våra longitudinella studierna och länka till deras hemsidor.
Användartester är viktigt.
Använda både orden data och materialsamlingar.
Sökfunktionen är viktig att exponera på första sidan.
Vägval i separata delarkiv: kvalitativa, historiska, geografiska etc.
Vad kan SND erbjuder: Bibliotek, gästrum där folk kan arbeta, visningar, m.m
Utöka länkarna – och strukturera dem.
Vi måste bli mer offensiva. SND får information från andra tex VR, DISC om vad som står i tex
utlysningar.
Ändra i informationstexten om SND. SND tillhör inte DISC. DISC bör länka till SND
SND:s uppdrag, vad och varför.

Beslut om nya webben:
Steg 1: En CMS sätts upp
Steg2: Användarkonto
Steg 3: Webbutvecklare/informatör (delas med språkbanken, PHP/Java)
Webbutveckling tas varje torsdagsmöte.
Monica kontaktar Sofia Lodmark‐ Wallner, ang. utarbetning av ny grafisk profil.
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Aktiviteter & leveranser vid SND
under 2008‐2009
2009‐02‐01
Vad
Inventering forskningsrådens medeltilldelning & krav
på överlämnande av data

Vem/vilka
Veronika

2009‐06‐30
Vad
Andra filformat (hur vi kan beskriva & dokumentera
dem i våra databaser)
Beständiga identifierare (inventera vad andra gjort)
Utreda juridiska frågor & regelverken på GU
Frågedatabank
Kvalitetssäkring av data
Kombinera data
Informationsflöde texter, inventering av
sammanslutningar(nationellt & internationellt)
Informationsflöde (översättningar)
Informationsflöde (deltagande i nationella och
internationella nätverk)
Informationsflöde webben
Informationsflöde (inventeringar hum‐sam)

Vem/vilka
Birger, Torbjörn, Johan, Adam
Birger, Johan (JF ffa i implementringsfasen)
Monica, Iris
Johan, Iris, Birger, Veronika
Iris, Veronika, Bengt
Monica; Bengt, Adam, Iris
Adam; Michelle
Michelle
Monica & Iris
Samtliga, Michelle för den engelska delen
Carina

2009‐12‐31
Vad
Inventera & informera om standarder för
dokumentation
Öka antalet överlämnade kvalitetsgranskade data
Förbättra spridningen av data
Förbättra webbfunktionerna
Förbättra informationen och introduktionen om data
Förbättra informationsflödet för juridiska frågor
Påbörja inventering av teknisk utveckling hos
kulturinstitutioner
Förbättra systemspecifikt stöd
Inventera forskarna synpunkter på behov av stöd

Vem/vilka
Birger, Iris, Veronika, Monica
Reslutat av inventeringar, bättre marknadsföring och
acceptans
Reslutat av inventeringar, bättre marknadsföring och
acceptans
Nya webben, FAQ, RSS (samtliga)
Nya webben (guider & FAQ). ”Veckans dataset”
Nya webben (guider & FAQ)
Adam (relaterar till formaten, se ovan)
Forskarversion av SIMS integrerad i webben
Carina
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Kompetensutveckling SND 2008‐2009
Sammanfattning av förslag på önskvärd kompetensutveckling vid SND:











25 November: start statistiska metoder & programvaror, 3 halvdagar + egna studier
Vi kan dela på oss vad gäller studiebesök:
o Demografiska databasen & HumLab i Umeå
o Statens ljud‐ och bildarkiv
o Digitala Biblioteket på KB (Eva Müller)
Utbildningsdagar/seminarier
o Folkhälsovetenskap
o Historia
o Kvinnohistoriska samlingarna (synpunkter på)
o Språkbanken (Lars Borin)
o Musikvetenskap vid GU (Johan Öberg, Go Art)
o Inventering av Sveriges orglar (Orgelcenter på GU)
o Arkeologer & stadsmuseet
o Vetenskapsteori
o Digitala biblioteket på UB vid GU (vi behöver veta var gränslandet är ifall vi behöver
hänvisa någon)
o Vetenskapsteori, Christopher Kullenberg, GU.
Bjuda in redaktör för OA tidskrift.
Studiebesök på det holländska arkivet
Kings College
NSD: Norska arkivet & Nesstar inbjudan (ta kontakt med Björn Henrichsen)
Besöka England, bl a UKDA.

7

Bilaga 3

Inventering av databaser inom samhällsveten‐
skap på Uppsala universitet
Pilotprojektet ‐ sammanfattning

Carina Carlhed, fil dr i pedagogik, Mälardalens högskola
Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation ‐ UKK
Box 883, 721 23 Västerås
021‐101396 (även mobil), 0736 62 05 38
carina.carlhed@mdh.se

Bilaga 3 Inventering av databaser inom samhällsvetenskap på Uppsala universitet ‐ Pilotprojektet

Bakgrund
Mot bakgrund av det som skrivits av de tillförordnade föreståndarna för SND, Jan-Eric Gustafsson och Christina Cliffordson, i dokumentet Planeringsprojekt inför kartläggning av databaser har uppdragstagaren fokuserat på följande aspekter i planeringen och genomförandet
av pilotinventeringen.
En vid definition av databas har ansetts som viktig då man hänvisar till den kartläggning som
Vetenskapsrådet gjorde under stark tidspress 2005. I rapporteringen av den ovan nämnda kartläggningen skrev man på följande vis: ”den bestämning av infrastruktur som gavs i skrivelsen
som så snäv att även databaser som måste bedömas som relevanta inte inkluderats av dem
som besvarat rundfrågan”.
Man talade också om ett ”betydande mörkertal av relevanta databaser. Härtill kommer att
rundfrågan var fokuserad på de större och synliga databaserna, men därutöver torde det finnas
en hel del material från mindre undersökningar av potentiellt intresse för forskningen”. Ett
sätt att få fram detta mörkertal är att vända sig till samtliga som är engagerade i forskningsaktiviteter.
Förutom att den tidigare kartläggningen fokuserade existerande databaser uttrycks i dokumentet en vilja att också fokusera ”kartläggning av innehåll, metadata, datakvalitet och former
för tillgängliggörande av data till andra forskare” och att detta gärna i ”direkt kommunikation
med forskare som är ansvariga för databaser” och kan samordnas med kartläggningen av existerande databaser.
Uppdragstagaren fyller också en funktion som informatör då ”direktkontakt med forskare är
ett tillfälle att sprida information om SND, och att ta emot synpunkter och information även
kring andra frågor än de som direkt har med kartläggningen att göra”
I dokumentet står det att ”Det övergripande syftet med planeringsprojektet är att skapa ett gott
informations- och planeringsunderlag för SNDs nationella kartläggningsprojekt, och att ge
underlag för ställningstagande till de ovan formulerade frågorna kring avgränsning och uppläggning av kartläggningen.”
Riktlinjer som också nämns i dokumentet Planeringsprojekt inför kartläggning av databaser
är också:
•
•
•
•

planeringsprojektet avgränsas till att fokusera databaser inom det samhällsvetenskapliga området,
överväganden bör göras kring hur motsvarande planering kan göras av inventering av
databaser inom humaniora och medicin
En eller flera pilotstudier kan genomföras.
En huvudfråga är att undersöka vilka slags databaser som kan finnas utöver de större,
relativt välkända, databaserna.
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•

•

•

•

intensivstudier av ett fåtal institutioner inom några discipliner, i syfte att åstadkomma
en komplett kartläggning av data/databaser/infrastrukturer vid dessa institutioner. En
sådan ansats ger information om arten och omfattningen av vilken information man
kan förvänta sig att finna när den större kartläggningen genomförs och ger idéer om
skillnader i kvalitet avseende dokumentation, dvs. metadata.
Genom att jämföra utfallet av intensivstudierna med resultatet av VRs kartläggning
går det också att få en uppfattning om storleksordningen av ”mörkertalet” i denna inventering. En sådan undersökning får karaktär av en bortfallsanalys, som bland annat
kan ge information om vilka typer av material som forskare definierar som relevanta
infrastruktursmaterial
genom direktkontakt med forskare få en grund för att utprova nyanserade frågeställningar som anpassas för de olika ”kända”/”okända” databaserna. Det kan t.ex. gälla
forskares/databasansvarigas villighet att göra information om databasen tillgänglig för
andra forskare, att deponera datamängden eller delar av den till SND i framtiden, vilka etiska aspekter som blir aktuella, och inställningen till en nationell datatjänst överhuvudtaget.
pilotprojektet gör det också möjligt att pröva och därefter fastställa definitioner av
vad som skall räknas som en databas, klargöra vilka institutioner som man ska vända
sig till och tillvägagångssätt i planeringen av den större kartläggningen.

Arbetsinsatsen bedömdes motsvara en månads arbete på heltid och att pilotprojektet enligt de
tillförordnade föreståndarna borde avslutas före oktober månads utgång. Arbetsinsatsens tidsåtgång har därefter omprövats av SND och pilotprojektet bedömdes därför pågå t.o.m. 31 dec
2008. I reell arbetstid har ca 3,5 månader använts för pilotprojektet. Det är svårt att sätta någon exakt tidsåtgång eftersom planeringen inför den nationella inventeringen påbörjats innan
pilotprojektet riktigt avslutats.

Genomförande av pilotprojektet
Enligt den struktur som finns på Uppsala universitets hemsida finns det inom kansliet för humaniora och samhällsvetenskap följande forskningsämnen: 1
Forskningsämnen
» Humaniora
» Juridik
» Samhällsvetenskap
» Språkvetenskap
» Teologi
Kartläggningen/inventeringen gäller databaser inom det samhällsvetenskapliga området. Kartläggningen på Uppsala universitet har således omfattat Juridiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

1

Uhttp://www.hum-sam.uu.se/forskning/U
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Översikt av huvudsakliga moment

Inventeringen har i samråd med föreståndaren på SND i huvudsak från början planerats och
genomförts som en survey, dvs. ett elektroniskt brev med en länk till ett ”inventeringsformulär” har gått ut till ett stort antal personer inom Samhällsvetenskapliga området, totalt ca 304
personer. Ett elektroniskt enkätverktyg Netigate har använts. 2 De som inventeringen vände
sig till var professorer, docenter, forskarassistenter och forskare (forskningsingenjörer). Utskick 2008-10-13, påminnelse 23 oktober samt i november. Det elektroniska utskicket föregicks av ett informationsbrev som skickades ut 23-24 september till ovan nämnda målgrupp
samt dekanerna.
Uppföljande intervjuer har genomförts kring dels en uppföljning av vad de rapporterat i sitt
inventeringsformulär, dels frågor om satsningen på forskningsinfrastruktur, om vilket forskningsmaterial de själva använt och om vilka arbetsinsatser som skulle behövas för tillgängliggörande av sitt eget material m.m. De var villiga att ställa upp på intervju var fem professorer
i juridik, sociologi, företagsekonomi, freds- och konfliktkunskap och kulturgeografi och fyra
doktorer i pedagogik, kulturgeografi, ekonomisk historia samt statsvetenskap. När det gällde
det elektroniska formuläret noterades det i början av november en mycket låg svarsfrekvens
51/303 dvs. 17 %. Tio forskare hade då rapporterat in tolv databaser. Vid stängningen av inventeringsformuläret i slutet av december och efter 3 påminnelser hade 52 personer besvarat
formuläret. Under den här tiden genomfördes även besök vid fakultetskansliet för Samhällsvetenskap och Humaniora där jag träffade kanslichefen och informerade om inventeringens
syfte och genomförande.
En stor del av tiden i början av pilotprojektet har gått åt att söka fram och sätta mig in i olika
dokument om t.ex. satsningen på forskningsinfrastruktur, genomförda kartläggningar inom
området, SNDs uppdrag m.m. samt att undersöka möjligheter till olika elektroniska enkätverktyg, t.ex. samtal med SPSS och undersöka övrigt utbud på marknaden. Mälardalens högskola MDH har avtal med företaget Netigate. Ytterligare tid användes för utprovning av verktyget Netigate, (att skapa den första versionen av enkäten tog ungefär fyra dagar). Insatser har
fokuserat omarbetningar av enkäten och framförallt att få den i ett användarvänligt format i
elektroniska verktyget. En annan tidskrävande uppgift har varit att skapa respondentlistor på
de forskare som skulle ingå i de olika utskicken. Efter att det elektroniska inventeringsformuläret skickats ut krävdes felsökning och korrigering av icke-fungerande e-postadresser som
kom i retur. Under den tid som enkäten har varit ”ute” har tiden också använts för att skapa
respondentlistor på forskare på andra lärosäten, med tanke på att utskick skulle göras till samtliga lärosäten.
Resultat av det första utskicket blev följande: 10 stycken har kryssat i att de har (eller har haft)
ansvar för databaser (2 hum och 8 sam). Tolv stycken datamängder har beskrivits mer eller
mindre utförligt samt någon som e-postats separat till info@snd.gu.se, med kodböcker etc.

2

Uwww.netigate.seU
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Efter delrapportering på SNDs styrelsemöte den 11 november fick pilotprojektet nya riktlinjer. Två saker blev viktiga, 1) att hålla enkäten öppen ett tag till (planerat 31 dec) samt att
inbjuda även samtliga lektorer inom Samfak att svara på enkäten. 2) att lägga kraft på att hitta
nyckelpersoner och att man går via prefekterna. Den 14 november skickades ett e-brev ut till
prefekterna med önskemål om namn på nyckelpersoner. Endast fyra prefekter (av 18) har besvarat denna förfrågan.
Den 2 december skickades ett e-brev med inventeringsformulär ut, (denna gång betydligt med
färre frågor) till samtliga lektorer inom SAMFAK, 375 st. I början av januari hade 33 stycken
besvarat den dvs. 9 %. Påminnelse den 12 januari. Formuläret stängde den 16 januari. 10
stycken hade kryssat i att de har (eller har haft) ansvar för databaser, åtta datamängder har
rapporterats in till formuläret, 5 har uppgetts att de är relevanta för humaniora, 1 för samhällsvetenskap och 1 för utbildningsvetenskap (ett svar saknas).
Kontakt togs igen i början på januari, erbjöd mig att komma till prefektgruppen om önskemål
fanns. Ytterligare ett utskick har ställts till prefekterna i mitten på januari samt till de nyckelpersoner som prefekterna föreslagit (3 stycken). I utskicket förtydligades definitionen av databas, tid för inlämning och hur det skulle göras samt om ett av inventeringens sidosyften,
nämligen att sprida information om SNDs uppdrag och att SND bevarar och förmedlar datamängder till forskare. Som bifogade filer fanns dokument innehållande en specifikation av
önskad information samt den kompletterande informationen nämnd ovan. De uppmanades att
sprida dessa dokument inom institutionerna och att man kunde lämna in information direkt till
e-postadressen info@snd.gu.se. Ingen återkoppling från prefekternas sida kom.
En översikt över de datamängder som rapporterats in i pilotinventeringen återfinns på sista
sidan i detta dokument.

Kommentarer till pilotstudiens genomförande och resultat
Tidsaspekter
Överlag har forskares intresse att medverka i en inventering inom samhällsvetenskap vid
Uppsala universitet varit svalt, även om det också förmedlats positiva reaktioner till att inventeringen sker. Min uppfattning är att man tyckte detta var viktigt men inte hade tidsmässiga
resurser att delta i inventeringen. Att vända sig direkt till forskarna var en god tanke men som
visade sig inte riktigt fungera. Genom att surveyn vände sig just direkt till forskarna har inte
inventeringen haft möjlighet att förankras i institutionens ledning, även om information om
inventeringen gick ut till dekaner och prefekter (inkl. forskarna) 23-24 september. Man kan
således säga att de informerats om att en inventering skulle ske, men att det inte funnits möjligheter för forskarna att avsätta tid för rapportering. Flera meddelade att de skulle fylla i men
att de inte hade tid just för tillfället. Det kan vara särskilt bekymmersamt för de forskare som
inte tidigare har sammanställt information om sina digitala forskningsmaterial och/eller avrapporterat dessa eller de forskare som har ”gamla” datamängder för genomförda studier med
några år på nacken. Om man t.ex. från början inte avsett att rapportera vidare separat information om sitt forskningsmaterial kräver detta att de måste sammanställa informationen särskilt
4
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för inventeringen. Det finns t.ex. flera som svarat Ja på frågan om de har ansvar för en databas/ett digitalt forskningsmaterial men ingen ytterligare information om materialet har angetts. Dessa forskare har fått ett särskilt e-brev där de ombeds att lämna mer information om
sitt material för att få bästa presentation av sitt material i SNDs databas. Ingen av dessa har
återkommit med mer information.

Vad är en databas?
Det stora problemet att engagera forskarna och institutionerna har troligtvis varit de konnotationer ordet databas medför. Även om det klart framgick i missivbrevet att inventeringen använde en vid definition av databas finns det risk för att man redan vid anblicken av ordet valde bort sitt eget material som relevant. I det första informationsbrevet som gick ut 23-24 september och i utskicket av det elektroniska inventeringsformuläret användes bara ordet databas. I intervjuerna som gjordes diskuterades också vad man ansåg var en databas eller inte.
Det finns också olika traditioner när det gäller att tala om data eller empiriskt material. Eftersom det kunde antas att ordet databas kunde tolkas snävt kompletterades det med ”materialsamlingar” i påminnelserna som gick ut för det första utskicket. Rubriken blev således ”Inventering av svenska databaser/materialsamlingar inom samhällsvetenskap”. I det andra utskicket som gjordes till lektorerna i början på december användes rubriken ”Inventering av
svenska databaser/forskningsmaterial inom samhällsvetenskap”. Även i e-brevet till prefekterna förtydligades vad som menades med databas, om det finns någon nedre gräns för antalet
individer samt om det huvudsakliga syftet med inventeringen.

SNDs intresse
Det har också antytts en del osäkerhet om SND verkligen skulle vara intresserade av det egna
materialet och/eller om det var för litet eller för ”speciellt”.

Etiska dilemman och syn på forskning
I intervjuerna och i spontana e-brev har det också framkommit att inventeringen också väcker
funderingar på vilka etiska överenskommelser som har gjorts med respondenter och hur man
ska formulera sig i framtiden med tanke på deponering av sitt material. Man efterfrågar riktlinjer för de svenska förhållandena. I erfarenheterna dels från intervjuerna men också i de informella samtal och e-postkontakter som skett kan man också fundera över kulturskillnader
mellan och inom både humaniora och samhällsvetenskap men även ”den stora tystnaden” och
”ointresset” för inventeringen och vad det kan stå för.
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Den nationella inventeringen
Baserat på lärdomar från pilotinventeringen får det vissa konsekvenser för den nationella inventeringen. Den nationella inventeringen bör inriktas på följande:
•
•

•

•

Presentera inventeringen som en långsiktig flerårig aktivitet, med årliga uppföljningar,
dvs. att se till att ”hålla dörrarna öppna” för forskare och institutioner att rapportera in
information om sina digitala forskningsmaterial
Ge ordentligt med tid till interna förankringsprocesser på lärosätena, de kan således
hinna mobilisera sig och att ge tid till någon person på institutionen/lärosätet för en intern inventering först, alternativt planera för att bygga in egna rutiner för årlig inrapportering av digitala forskningsmaterial till SND på samma sätt som man arbetat in
rapportering av publikationer o.dyl. till DIVA och andra arkiv/databaser.
Informationskampanjer bör genomföras, så att SNDs uppdrag och intressen klargörs.
Ett sätt är att besöka varje lärosäte och träffa prefektgrupper o.dyl. andra sätt är att finnas på de stora konferenserna inom området. Detta bör göras kontinuerligt under inventeringsperioden.
Ta fram och förmedla riktlinjer för etiska överenskommelser som håller för att forskningsdata kan deponeras och återanvändas. Det har på olika sätt uttryckts behov av
riktlinjer för de etiska överenskommelser som forskare gör med respondenter och för
anonymiseringsprocedurer med tanke på framtida återanvändning av material.

Under våren 2009 planeras följande aktiviteter:
Ett första steg är ett utskick till lärosätenas rektorer, dekaner, prefekter. Prefektgrupperna
kommer att kontaktas för bokning av besök av SND som informerar om inventeringen och
svarar på frågor. Till e-brevet bifogas en folder som beskriver inventeringen mer detaljerat.
Uppmaning att sprida foldern inom lärosätet, då all information man behöver veta inför inventeringen beskrivs där. Inrapportering till SND sker ett webbformulär via hemsidan. För stora
metadatabaser och liknande finns möjlighet att skicka in information separat till SND. Parallellt med detta sker uppföljning av projekt och enskilda forskare utifrån projektanslag. Utskick
till projektledare som beviljats medel från de stora forskningsfinansiärerna Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, åren
2004-2007. Genomförande av webenkätundersökningar riktade till dels professorer och dels
doktorander och deras inställningar till Open access/ Open repository. Komparation planeras
med den undersökning som finska dataarkivet genomförde 2006. 3 Frågorna till professorerna
gäller bl.a. vilka riktlinjer och rutiner som finns på den egna institutionen avseende hur man
handskas med bevarande och återanvändning av digitala forskningsdata, kännedom om
OECDs riktlinjer angående forskningsdata. Till doktoranderna anpassas ett urval av frågorna
ovan och kompletteras med frågor om hur deras forskningsetiska överenskommelser är formulerade samt vilket material de använder i sin forskning och vilka insatser de anser skulle
behövas för att tillgängliggöra data för andra forskare.
Västerås 2009 02 18, Carina Carlhed
3

Arja Kuula and Sami Borg (2008). Open Access to and Reuse of Research Data – The State of the Art in Finland. Finnish Social Science
Data Archive 7, 2008
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Inrapporterade Databaser/Digitala forskningsmaterial UU
Inom samhällsvetenskap (ytterligare 2 har svarat ja, men ingen ytterligare information har lämnats)
Institutet för bostads‐ och urbanforskning (IBF) [Institute for Housing and Urban Research]
Unga kvinnors och mäns föreställningar om arbetsliv
Föreningsliv och politisk integration ur ett könsperspektiv, , Grannsamarbete om barnomsorg,
Perceiving Motherhood and Fatherhood. Swedish Working Parents with Young Children,
Geosweden
Kdata.
Kommundata
IFAU‐databasen
Ekonomisk‐historiska institutionen [Department of Economic History]
Skeppebroadeln i gamla stan 1650‐1850,
Lagar, förordningar och ordningar, 1690‐1740.
Stockholms näringsidkare 1690 1720–1750.
Institutionen för freds‐ och konfliktforskning [Department of Peace and Conflict Research]
Minorities not 'at risk'
Ethnic Challenges to Government Authority
Uppsala Conflict Data Program (UCDP): METADATABAS.
UN in Armed Conflicts
Reconciliation after Internal Conflict
Conflict Termination
Political and Social Effects of Internal Armed Conflict
UCDP/PRIO Armed Conflict dataset v.4‐2008, 1946 – 2007.
UCDP Dyadic Dataset v. 1.0, 1946 ‐ 2007.,
UCDP Conflict Termination dataset v.2.1, 1946 ‐ 2007.
UCDP Peace Agreement Dataset v. 1.0, 1989‐2005.
Uppsala Conflict Database Categorical Variables 1989‐2007.
UCDP Non‐State Conflict Dataset v.2 2002‐2006.
UCDP One‐sided Violence Dataset v 1.3 1989‐2006.
Managing Intrastate Low‐intensity Conflict (MILC) dataset, v. 1.0, 1993‐2004.
Spec. Progam on the Implementation of Targeted Sanctions (SPITS)
Implementation of Pacts.
Institutionen för kostvetenskap [Department of Food, Nutrition and Dietetics]
Det textila språket
Kulturgeografiska institutionen [Department of Social and Economic Geography]
Avhandlingsdatabas
PLACE
GeograNet
Nationalekonomiska institutionen [Department of Economics]
Replik av LINDA databasen
Pedagogiska institutionen [Department of Education]
Svensk standardisering av WISC‐III,
WPPSI‐normeringsdata,
Statsvetenskapliga institutionen [Department of Government]
Databas med uppgifter om forskningsinriktning och ‐intressen, kontaktnät och språkkunskaper bland de forskare som är
verksamma inom någon av enheterna inom Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa
En databas inom humaniora har rapporterats (ytterligare 3 har svarat ja, men ingen ytterligare information har lämnats)
Institutionen för nordiska språk,
Projektet Samnordisk runtextdatabas
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Förmedlingsstatistik 2006‐2008 1
Under budgetåret 2008 fick SND 179 beställningar. Av dessa slutförde SND 129 förmedlingar, 32
beställningar avbröts av beställare och 12 beställningar nekades av primärforskaren. 6 beställningar
är fortfarande aktiva.
Jämförelser med 2007 visar ett liknande mönster. Detta år inkom till SSD totalt 182 beställningar, 139
slutfördes, 33 beställningar avbröts av beställare och 10 beställningar nekades av primärforskaren.
Budgetåret 2006 fick SSD 106 beställningar. Av dessa kunde 90 slutföras, 13 avbröts av beställaren
och 3 beställningar nekades av primärforskaren.
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2008 kom 80 av de 129 förmedlade beställningarna från svenska lärosäten (37 forskare 2 och 43
studenter 3 ), 6 beställningar från svenska icke‐akademiska organisationer/myndigheter och 43 från
utländska lärosäten (38 forskare, 5 studenter).
De 129 förmedlade beställningarna omfattade 356 SND‐undersökningar samt 31 studier från
utländska arkiv. Totalt förmedlades 572 dataset.
2007 kom 77 av de 139 förmedlade beställningarna från svenska lärosäten (40 forskare och 37
studenter), 7 från svenska icke‐akademiska organisationer/myndigheter, 53 från utländska lärosäten
(48 forskare, 5 studenter) samt 2 från icke‐akademiska organisationer/myndigheter i utlandet. De
139 förmedlade beställningarna omfattade 452 SND‐studier samt 21 studier från utländska arkiv.
Totalt förmedlades 748 dataset.

1

Statistik för åren 2007 och 2007 gäller SSDs förmedlingar
Forskare ‐ doktorander och uppåt. Detta även inkludera studier beställda för undervisningssyftet
3 Studenter – B, C, D & Masteruppsats
2
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2006 kom 74 av de 90 förmedlade beställningarna från svenska lärosäten (48 var forskare och 26
studenter). De övriga (16) var från utländska lärosäten. De 90 förmedlade beställningarna
omfattade 260 SND studier och 24 studier från utländska arkiv. Totalt förmedlades 433 dataset.
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De mest efterfrågade studierna är sådana som ingår i olika serier såsom svenska valundersökningar,
SOM‐undersökningar, den svenska delen av ISSP, SVt:s vallokalundersökningar, men även
longitudinella studier som Levnadsnivåundersökningen (LNU) och Hushållens ekonomiska
levnadsförhållanden (HUS). Andra populära studier under senaste treårsperioden har varit Familj och
arbetsliv på 2000‐talet och The European Mayor.
Svenska valundersökningar
Riks‐SOM
Vi vill…! CD + enstaka valmanifest och partiprogram
ISSP (svenska delen)
Svenska valdata (ink.arkivet)
VALU
Familj och arbetsliv på 2000‐talet
Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna
HUS
LNU
Övriga SOM
Medievalundersökningar
The European Mayor
Kommunalpolitikerundersökning

2

2008
113
70
25
19
16
10
7
7
5
4
3

2007
151
106
11
38
4
10
2
22
6
11
41
19
5
4

2006
62
93
7
21
6
18

4
41
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Antal förmedlade studier till svenska universitet/högskolor
2008
30
26
17
15
9
6
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

Stockholms universitet
Göteborgs universitet
Uppsala universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Umeå universitet
Högskolan i Jönköping
Linköpings universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Dalarna
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kristianstad
Sveriges Lantbruksuniversitet
Högskolan i Skövde
Handelshögskolan i Stockholm
Ersta Sköndal högskola
Södertörns högskola
Högskolan i Malmö
Chalmers tekniska högskola
Kungliga tekniska högskolan
Luleå tekniska högskola
Handelshögskolan i Stockholm
Försvarshögskolan

2007
13
38
21
6
7
8
3
2
2

2006
6
30
17
6
3
7
2
5
2
2
2
1

1
3

1
5
1
1
1

4

2
1
1

Antal förmedlade studier internationellt
2008
14
12
10
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Danmark
USA
Tyskland
Storbritannien
Norge
Frankrike
Italien
Österrike
Grekland
Nederländerna
Polen
Schweiz
Spanien
Ungern
Kanada
Finland
Irland
Columbia
Belgien
Australien

2007
3
18
8
7

2006
2
5
3
7

1
2

1

6

2
3
3
3
2
2
1

3

1

1
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Estland
Tjeckien
Taiwan

1
1
1

4

