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Nationell samordning av öppen tillgång till
forskningsdata
policydrivande – riktlinjer, rekommendationer
och incitament
fokusera på hela datahanteringscykeln och
facilitera, bl a genom dialog med aktörer
involverade i alla steg i datahantering och FAIR
(dokumentation, lagring, tillgängliggörande osv),

Mål: en omställning till
öppen tillgång till
forskningsdata 2026.

samverkan både nationellt och internationellt
(t.ex. EOSC, NPR, Science Europe, Horizon
2020, Nordisk hälsodata-projekt, m fl)
i nära samverkan med forskningen (t. ex. via
referensgrupp)
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Öppen tillgång och datahanteringsplaner
Datahanteringsplaner (DHP, eng. ”Data Management
Plans”) är ett centralt inslag i god datahantering.
God datahantering är en förutsättningar för att tillgång till
data ska kunna skapas över tid.
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Arbetsgrupp om datahanteringsplaner
Formas
Nationell samordning kring datahanteringsplaner:

Högskolan i Halmstad

VRs arbetsgrupp inom samordning av det nationella
arbetet med datahanteringsplaner som ett led i att
stödja öppen tillgång till forskningsdata

Karolinska institutet

ta fram en mall för datahanteringsplaner.

Riksbankens Jubileumsfond

genom en kartläggning av behov och befintliga
stöd och verktyg, ta fram underlag kring vilken
funktionalitet ett gemensamt nationellt verktyg som
stödjer öppen tillgång till data i enlighet med FAIRprinciperna bör ha.

Scilifelab

KTH
Riksarkivet

SND/Göteborgs universitet
SNIC
SUHF/Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Unga Akademi
Umeå universitetsbibliotek
4

Mallen för datahanteringsplaner

1. Beskrivning av data – återanvändning av befintliga data
och/eller produktion av nya data
Hur kommer data samlas in, skapas eller återanvändas?

Vilka typer av data kommer skapas och/eller samlas in, vad gäller dataformat
och mängd/volymer data?

2. Dokumentation och datakvalitet

På vilket sätt säkerställs det att data hanteras på rätt sätt utifrån etiska aspekter?

5. Tillgängliggörande och långtidsbevarande
Hur, när och var kommer forskningsdata eller information om data (metadata) att
tillgängliggöras? Finns det eventuella villkor, embargon och begränsningar kring
tillgång till och återanvändning av data att ta hänsyn till?
På vilket sätt säkerställs långsiktigt bevarande och av vem? Hur kommer urval
av data för långtidsbevarande att göras?

Hur kommer materialet att dokumenteras och beskrivas med tillhörande
metadata om struktur, standarder och format för beskrivningar av innehållet,
insamlingsmetod m.m.?

Kommer det att krävas särskilda system, mjukvaror, källkod eller andra typer av
tjänster för att kunna förstå, ta del av eller använda/analysera data långsiktigt?

Hur kommer kvalitet hos data säkerställas och dokumenteras (till exempel
repeterade mätningar, validering av datainmatning, m.m.)?

På vilket sätt säkerställs användning av beständiga identifierare (PID) till
exempel DOI?

3. Lagring och säkerhetskopiering
Hur säkerställs lagring och säkerhetskopiering av data och metadata under
forskningsprocessen?
Hur säkerställs datasäkerhet och kontrollerad tillgång till data avseende till
exempel hantering av känsliga data och personuppgifter?

4. Rättsliga och etiska aspekter
Hur säkerställs att data hanteras enligt de rättsregler som gäller till exempel
hantering av personuppgifter, sekretess och immaterialrätt?

6. Ansvar och resurser
Vem ansvarar för datahanteringen och eventuellt stödjer arbetet med detta under
arbetet med forskningsprojektet? Vem har ansvar för datahantering, fortsatt
förvaltning, och långtidsbevarande efter projektavslut?

Vilka resurser (kostnad, arbetsinsats eller annat) kommer att krävas för
datahantering (inklusive lagring, säkerhetskopiering, tillgängliggörande och
hantering för långtidsbevarande)? Vilka resurser kommer behövas för att tillse att
data uppfyller FAIR-principerna?
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1. Beskrivning av data – återanvändning av
befintliga data och/eller produktion av
nya data
•
•

Hur kommer data samlas in, skapas eller återanvändas?
Vilka typer av data kommer skapas och/eller samlas in, vad
gäller dataformat och mängd/volymer data?

2. Dokumentation och datakvalitet
•
•

Hur kommer materialet att dokumenteras och beskrivas med
tillhörande metadata om struktur, standarder och format för
beskrivningar av innehållet, insamlingsmetod m.m.?
Hur kommer kvalitet hos data säkerställas och
dokumenteras (till exempel repeterade mätningar, validering
av datainmatning, m.m.)?

Källa: europeana.eu
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3. Lagring och säkerhetskopiering
Hur säkerställs lagring och säkerhetskopiering av
data och metadata under forskningsprocessen?
Hur säkerställs datasäkerhet och kontrollerad
tillgång till data avseende till exempel hantering av
känsliga data och personuppgifter?

Bild: Flickr, Paul Cross, Old Label, CC-BY 2.0
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4. Rättsliga och etiska aspekter
Hur säkerställs att data hanteras enligt de
rättsregler som gäller till exempel hantering av
personuppgifter, sekretess och immaterialrätt?
På vilket sätt säkerställs det att data hanteras på
rätt sätt utifrån etiska aspekter?

”As open as possible, as closed as necessary”.

Flickr, justgrimes, ”open data (scrabble)”, CC-BY-SA 2.0.
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5. Tillgängliggörande och långtidsbevarande
Hur, när och var kommer forskningsdata eller
information om data (metadata) att tillgängliggöras?
Finns det eventuella villkor, embargon och
begränsningar kring tillgång till och återanvändning
av data att ta hänsyn till?
På vilket sätt säkerställs långsiktigt bevarande och
av vem? Hur kommer urval av data för
långtidsbevarande att göras?
Kommer det att krävas särskilda system, mjukvaror,
källkod eller andra typer av tjänster för att kunna
förstå, ta del av eller använda/analysera data
långsiktigt?
På vilket sätt säkerställs användning av beständiga
identifierare (PID) till exempel DOI?

Foto remix: Susanne Danelius, CC-BY.
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6. Ansvar och resurser
Vem ansvarar för datahanteringen och eventuellt
stödjer arbetet med detta under arbetet med
forskningsprojektet? Vem har ansvar för
datahantering, fortsatt förvaltning, och
långtidsbevarande efter projektavslut?
Vilka resurser (kostnad, arbetsinsats eller annat)
kommer att krävas för datahantering (inklusive
lagring, säkerhetskopiering, tillgängliggörande och
hantering för långtidsbevarande)? Vilka resurser
kommer behövas för att tillse att data uppfyller
FAIR-principerna?
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FAIR och datahantering – ekosystem kring
forskningsdata

Stöd

I december 2017: ett särskilt uppdrag att ta fram
kriterier för att kunna bedöma i vilken
utsträckning forskningsdata som tagits fram helt
eller delvis med offentlig finansiering uppfyller
FAIR-principerna
Redovisades den 30 november 2018.

•

15 kriterier

•

vägledning
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Mallen för datahanteringsplaner

1. Beskrivning av data – återanvändning av befintliga data
och/eller produktion av nya data
Hur kommer data samlas in, skapas eller återanvändas?

Vilka typer av data kommer skapas och/eller samlas in, vad gäller dataformat
och mängd/volymer data?

2. Dokumentation och datakvalitet

På vilket sätt säkerställs det att data hanteras på rätt sätt utifrån etiska aspekter?

5. Tillgängliggörande och långtidsbevarande
Hur, när och var kommer forskningsdata eller information om data (metadata) att
tillgängliggöras? Finns det eventuella villkor, embargon och begränsningar kring
tillgång till och återanvändning av data att ta hänsyn till?
På vilket sätt säkerställs långsiktigt bevarande och av vem? Hur kommer urval
av data för långtidsbevarande att göras?

Hur kommer materialet att dokumenteras och beskrivas med tillhörande
metadata om struktur, standarder och format för beskrivningar av innehållet,
insamlingsmetod m.m.?

Kommer det att krävas särskilda system, mjukvaror, källkod eller andra typer av
tjänster för att kunna förstå, ta del av eller använda/analysera data långsiktigt?

Hur kommer kvalitet hos data säkerställas och dokumenteras (till exempel
repeterade mätningar, validering av datainmatning, m.m.)?

På vilket sätt säkerställs användning av beständiga identifierare (PID) till
exempel DOI?

3. Lagring och säkerhetskopiering
Hur säkerställs lagring och säkerhetskopiering av data och metadata under
forskningsprocessen?
Hur säkerställs datasäkerhet och kontrollerad tillgång till data avseende till
exempel hantering av känsliga data och personuppgifter?

4. Rättsliga och etiska aspekter
Hur säkerställs att data hanteras enligt de rättsregler som gäller till exempel
hantering av personuppgifter, sekretess och immaterialrätt?

6. Ansvar och resurser
Vem ansvarar för datahanteringen och eventuellt stödjer arbetet med detta under
arbetet med forskningsprojektet? Vem har ansvar för datahantering, fortsatt
förvaltning, och långtidsbevarande efter projektavslut?

Vilka resurser (kostnad, arbetsinsats eller annat) kommer att krävas för
datahantering (inklusive lagring, säkerhetskopiering, tillgängliggörande och
hantering för långtidsbevarande)? Vilka resurser kommer behövas för att tillse att
data uppfyller FAIR-principerna?
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Mallen för datahanteringsplaner

1. Beskrivning av data – återanvändning av befintliga data
och/eller produktion av nya data
Hur kommer data samlas in, skapas eller återanvändas?

Vilka typer av data kommer skapas och/eller samlas in, vad gäller dataformat
och mängd/volymer data?
Dataformat: Format som används för digitala filer.

2. Dokumentation och datakvalitet

Olika format används för olika typer av innehåll, t
ex PDF/a (text), TIFF 6.0, RAW, JPEG (bild), Wave
(ljud) och MPEG2 (rörlig bild/film).*

Hur kommer materialet att dokumenteras och beskrivas med tillhörande
metadata om struktur, standarder och format för beskrivningar av innehållet,
insamlingsmetod m.m.?
Hur kommer kvalitet hos data säkerställas och dokumenteras (till exempel
repeterade mätningar, validering av datainmatning, m.m.)?

3. Lagring och säkerhetskopiering
Hur säkerställs lagring och säkerhetskopiering av data och metadata under
forskningsprocessen?
Hur säkerställs datasäkerhet och kontrollerad tillgång till data avseende till
exempel hantering av känsliga data och personuppgifter?

4. Rättsliga och etiska aspekter
Hur säkerställs att data hanteras enligt de rättsregler som gäller till exempel
hantering av personuppgifter, sekretess och immaterialrätt?

På vilket sätt säkerställs det att data hanteras på rätt sätt utifrån etiska aspekter?

5. Tillgängliggörande och långtidsbevarande
Hur, när och var kommer forskningsdata eller information om data (metadata) att
tillgängliggöras? Finns det eventuella villkor, embargon och begränsningar kring
tillgång till och återanvändning av data att ta hänsyn till?
På vilket sätt säkerställs långsiktigt bevarande och av vem? Hur kommer urval
av data för långtidsbevarande att göras?
Långsiktigt bevarande: En tidsperiod längre än livstiden för systemet

(hårdvara mjukvaror,
och mjukvara). Att
bevara med
sikteandra
på ’nästkommande
Kommer det att krävas särskilda system,
källkod
eller
typer av
generationer.’ I dag beräknas medellivslängden för digitala system vara
tjänster för att kunna förstå, ta del av
eller
använda/analysera
data långsiktigt?
mellan
tre och
sju år.*

På vilket sätt säkerställs användning av beständiga identifierare (PID) till
exempel DOI?

6. Ansvar och resurser
Vem ansvarar för datahanteringen och eventuellt stödjer arbetet med detta under
arbetet med forskningsprojektet? Vem har ansvar för datahantering, fortsatt
förvaltning, och långtidsbevarande efter projektavslut?

Vilka resurser (kostnad, arbetsinsats eller annat) kommer att krävas för
datahantering (inklusive lagring, säkerhetskopiering, tillgängliggörande och
hantering för långtidsbevarande)? Vilka resurser kommer behövas för att tillse att
data uppfyller FAIR-principerna?

* OBS exempel på några definitioner, endast för illustrationen. Arbete med begreppsmodellering pågår.
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Nästa steg
1.

Begreppsmodellering (ordförklaringar och längre förklarande texter, ev anpassningar, m m).

2.

Intressentanalys (vilka intressenter, hur ska svaren kunna nås, processas, m m)

3.

Inventering av verktyg (befintliga verktyg och hur pass återanvändningsbara de är)

4.

Kravspecifikation för verktyg (utifrån mallen)

5.

Användartester av mallen, verktyg samt både och (i flera steg)
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Tack för er uppmärksamhet!
sanja.halling@vr.se
openscience@vr.se

Där inte annat anges är bilderna i presentationen från depositphotos.com.
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