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• Avsiktsförklaring
• Kompetensutveckling

2017

• Förankring: 
akademichefer och
forsknings-
representanter

• Sammansättning: 
Biblioteket, IT, 
Innovationskontoret, 
Arkiv (vakant), Jurist 
(vakant)

2018
• Förstudie
• Information på

avdelningsmöten
• Information på

intranätet
• Workshop för forskare

2019



MÖJLIGHETER



• Forskningsdata engagerar och intresserar
– Svarsfrekvens 28 procent (135 av 490)
– Kommentarer i enkäten, men även från möten
– Responsen inför workshopen

”Bra om vi som 
forskar får mer 
insyn, … i de 

här frågorna. De 
är viktiga!”               

”Så bra att HiG
äntligen tar tag i 

detta!”

”Men när det 
gäller "rå" data
i någon form, 
som då andra 
kan använda 
utan vidare är jag 
skeptisk.”

”Tillgängliggöra 
resultat är väl 

ok, men 
data???”



”Projekt (och dess 
data), vilka finansierats 
med statliga 
medel/bidrag, bör vara 
tillgängliga för alla. 
Dessutom kan andra 
forskare kontrollera 
/tolka resultat.”

• Använt forskningsdata från myndigheter 
och organisationer (öppna och icke öppna) 
och från andra forskare

• Delat data informellt med andra 
forskningskollegor samt vid publicering



Framtidens datahantering
– vad krävs?

Efterfrågan från 
forskare

Mer kunskap

Tillgång till verktyg

Stöd från lärosätet

Meriterande

”Det skulle vara 
jättebra med någon 
sorts workshop
/genomgång av hur 
man bäst lagrar och 
hanterar data.”



UTMANINGAR



Vad är forskningsdata?

”… utvecklade 
och publicerade 

… [en öppen 
länkad] 

databas.””Om med 
"insamlad data" 

menas … 
tillgängliga för 
alla både på 

bibliotek och på 
nätet.”

”Frågorna rör 
inte riktigt 
fältförlagda 
studier som jag 
är engagerad i 
just nu.”

”… frågan riktar 
sig primärt till 
forskare som i 
sin forskning 

insamlat 
empiriska data, 

…”



Bredden av datatyper

”Det kan vara fråga om 
enkätdata, antingen 
skriftliga som matas in i 
statistikprogram eller 
digitala enkäter där svaren 
går direkt in i 
statstikprogram. Och/eller 
intervjudata, dvs ljudfiler 
och ordaggranna utskrifter”



Forskning med fokus på människan 
och dess livsmiljö

”Filmer av 
lektioner.”

”Om ett företag 
ville inte 
publicera 
offentlig följer 
jag speciellt 
enkät.”

”I tidigare 
forskning 
uppgift om 
psykisk 
ohälsa hos 
anhöriga.”

”…inte går 
att spåra 
enskilda 
lägenhets-
innehavares
data.”



Datamängderna

Nuläget Kommande 5 åren



”Jag har ingen 
uppfattning men 

tänker att 
materialet sällan 

är stort därav 
kryss i ruta 1.”

”En uppskattning 
när jag tittar på 
egenskaper på 

den mapp där jag 
förvarar data .”

”Har ingen 
uppfattning om 
hur många B en 

monografi 
kräver.”

”Vet ej men jag 
skulle tro att det tar 

ganska mycket 
plats då det är 
datafiler från 

rörelsemätare, 
pulsdata och 
videofilmer”



Arkivkrav och forskningsdata

”I arkivet på HiG där 
forskningsdata ska 
lagras i minst 10 år 
efter att resultat 
publicerats i 
vetenskapliga 
tidskrifter.”



Externa samarbeten

Externa samarbeten? Kunskap om avtalskrav



Bättre och effektivare lagring

”Har det jag för tillfället 
arbetar med på datorn men 
resterande på nätverket/HiGs; 
USB, band bl.a. tidigare 
inspelade intervjuer, vilket i sin 
tur förvaras inlåst i kassaskåp 
(för förvaring av 
forskningsdata) HiG, dessa 
finns också på datorn som 
utskrivna intervjuer/wordfiler.”



Dela data?

”Jag vill gärna kunna 
tillgängliggöra data, men i 
så fall i samband med 
publicering. Data kostar att 
framställa och det är 
problematiskt att dela det 
"för tidigt" om andra 
använder det och hinner 
före att publicera.”

”Jag är inte säker på att jag 
själv skulle vilja använda öppna 
data, om jag inte har järnkoll på 
att de håller en bra kvalitet 
(vilket innebär att ha koll på 
hur de tagits fram och 
bearbetats).”



biblioteket.forska@hig.se

Vi som arbetar med bibliotekstjänster för forskare är:

Malin A Jansson, Forskningsbibliotekarie

Karin Meyer Lundén, Forskningsbibliotekarie

mailto:biblioteket.forska@hig.se
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