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                               SUHF 

  

 

 

 

Svar på remiss ” Rekommendation för bevarande och 

gallring av forskningshandlingar” 

 

Beslut 

Härmed beslutas att Uppsala universitet överlämnar bifogat  

yttrande som sitt svar på ovan rubricerad remiss. 

  
Bakgrund  
Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter  

på SUHF:s remiss ” Rekommendation för bevarande och 

gallring av forskningshandlingar”. 

Bifogat yttrande har utarbetats av forskningsrådgivare Johan 

Dixelius efter att synpunkter inhämtats från Vetenskapsområdet 

för Teknik och naturvetenskap, Vetenskapsområdet för 

Humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsområdet för 

Medicin och farmaci, Universitetsbiblioteket och UU 

Innovation. 

 

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av 

undertecknad prorektor i närvaro av universitetsdirektör 

Caroline Sjöberg, efter föredragning av forskningsrådgivare 

Johan Dixelius. Närvarande därutöver var akademiombudsman 

Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Jacob 

Färnert . 

 

 

 

 

Coco Norén 

 

     Johan Dixelius 

 

 

Bilagor: 

01 Yttrande  

 

 

Expedieras till: 

SUHF 

 

Box 256 

SE-751 05 Uppsala 

 

Besöksadress: 

Dag Hammarskjölds väg 7 

 

Handläggare: 

Johan Dixelius 

 

Telefon: 

018-471 15 11 

 

www.uu.se 

 

johan.dixelius@uadm.uu.se 

 

 

Beredning med: 

 

Vetenskapsområdet för Teknik 

och naturvetenskap, 

Vetenskapsområdet för 

Humaniora och 

samhällsvetenskap,  

Vetenskapsområdet för 

Medicin och farmaci, 

Universitetsbiblioteket,  

UU Innovation. 
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Yttrande 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på SUHF:s Rekommendation för bevarande och gallring av 
forskningshandlingar”. 
 
Uppsala universitet ser positivt på att ett förslag till 

rekommendationer för bevarande och gallring av 

forskningshandlingar utarbetas och fastställs. Förslaget är bra i 

stora delar. Uppsala universitet välkomnar det samarbete som 

lett till förslaget. En ökad samsyn mellan lärosäten kring dessa 

frågor är värdefull, inte minst då forskningsprojekt ofta 

innefattar forskare vid flera olika lärosäten.  

 
Nedan redovisas en sammanställning av kommentarer som 
inkommit från olika delar av Uppsala universitet. 

Generella kommentarer 

En bedömning av det vetenskapliga eller historiska värdet 

respektive allmänintresset, efter ett antal års lagring, är inte 

trivialt. Vem ska göra den bedömningen, och när?  

 

Det finns en risk att en vid tolkning av begrepp som 

”vetenskapligt värde”, eller punkterna under ”Avrapportering” 

skulle kunna bli kostsam – i personella resurser och 

arkivutrymme.  

 

Det är positivt att forskare genom denna remiss beretts möjlighet 

att ge synpunkter på dokumentet men också viktigt att forskare 

ges tillfälle att medverka i det fortsatta arbetet.  

 

Forskningshandlingar bevaras för arkivändamål men även för att 

kunna verifiera resultat och för att dela data med uppfyllande av 

FAIR-principerna. Här kan ibland avgränsning av vad som ska 

bevaras överskrida det som rekommendationen innefattar och 

tidshorisonten för ”gallring” vara längre. 

 

I inledningen till rekommendationen (tredje stycket nerifrån, s. 

3) lyfts grundläggande frågor om i vilken utsträckning forskaren 

själv äger sitt primärmaterial, i vilken utsträckning forskaren vill 

att andra ska kunna ta del av det, liksom t.ex. vem som har rätt 

till materialet då forskaren/forskargruppen byter universitet. Det 
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finns ett behov av gemensamma ställningstaganden i dessa 

frågor. Det är en förutsättning för att arkivering och publicering 

av forskningsdata ska kunna fungera fullt ut. 

Samordning och samarbete, nationellt och inom olika funktioner 

inom respektive lärosäte är och kommer att vara av stor 

betydelse i implementeringen av rekommendationerna. 

Specifika kommentarer  
Begreppshanteringen i dokumentet behöver ses över, och vissa 

nyckelbegrepp (t.ex. ’forskningshandling’, ’forskningsdata’ och 

’forskningspublikation’) bör ges en tydligare definition, då 

användandet och förståelsen av dessa begrepp kan skifta inte 

bara mellan utan även inom olika vetenskapliga discipliner.  

De stycken i tabellen som rör tillstånd, samtycke och information 

är otydliga. Det tycks också som att de viktiga samtyckena till 

forskning fallit bort. 

Informationstyp (dvs beteckning i tabellens första kolumn) 

”Ansökan om bidrag”:  

Innebörden av beskrivningen är oklar.  En förmodan är att ordet 

”avsett” ska ändras till ”oavsett”. 

Informationstyp ”Beslut om ansökan av bidrag”: 

Det är oklart vad beteckningen ”Beslut om ansökan av bidrag” 

innebär. Avses finansiärs beslut om att bevilja eller avslå bidrag 

till forskning?  Eller avses andra beslut rörande ansökningar 

inom lärosätet? Detta behöver förtydligas. 

Informationstyp ”Forskningsdata”: 

Här kan man överväga att använda en befintlig definition, t.ex. 

Vetenskapsrådets.  

Snarare än att använda de spridda exemplen på ämnesområden 

vore det bättre att antingen ge fler exempel av varierad natur, 

eller formulera sig i termer av breda fält som human- och 

samhällsvetenskaper, natur och teknikvetenskaper och medicin. 

Informationstyp med huvudrubrik ”Avtal och andra 

överenskommelser, t. ex. MTA (Material Transfer Agreement)”: 

Information saknas om forskningssamarbeten där en 

förutsättning är t.ex. MTA/CDA (Confidentiality Disclosure 

Agreement) och andra dokument som föreskriver sekretess för 

att få tillgång till data, material eller samarbeten. 
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När det gäller informationstyp ”Öppet tillgängliga data” anges 

att data ska göras tillgängligt ”… från en av lärosätet godkänd 

plats”. Registry of Research Data Repositories 

(https://www.re3data.org/) förtecknar i dagsläget över 2600 

repositorier för dataset och det är inte rimligt att anta att ett 

lärosäte kan godkänna mer än en bråkdel av dessa. UU föreslår 

att skrivningen ändras till ”… i repositorier som uppfyller 

lärosätets rekommendationer”, eller något liknande. 

Informationstyp ”Primärdata”:  

Här anges att lärosätet bör utreda om ett bevarande i början av 

projektet. Vem ska göra detta, och hur ska det gå till?  

Enskilda forskare ska kunna bevisa att forskningen de bedrivit 

inte är oredlig upp till 10 år, vilket är preskriptionstiden i ”Lag 

om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i 

forskning”. Därför är det olyckligt att det framstår som om 

primärdata kan gallras tidigare än så. 

Informationstyp ”Öppet tillgängliga metadata”:  

Begreppen länkade eller skördade data är otydliga och behöver 

utvecklas. 

Informationstyp ”Olika bearbetningar av data”: 

Specificera vilken typ av kod som avses. Är det programkod, 

referenskod eller kod för tolkning av data? När det gäller 

”dokumenterad kod” vore det en fördel om en ungefärlig 

miniminivå av dokumentation kunde anges. 

Informationstyp ”Uppgift om licens för användning av 

forskningsdata och programkod”: 

Det bör förtydligas om detta avser det fall där en forskare 

tillgängliggör data och programkod eller om det avser den som 

använder annan data och programkod. Eller avses båda? Det bör 

också läggas till att rättigheter till data ibland kan vara reglerade 

av avtal.  

Informationstyp ”Kodnycklar”:  

Vem ska ha tillgång till kodnyckeln vid bevarande då universitet 

har ansvaret? Det ligger nära till hands att det är de personer 

som har tillgång till universitetets e-arkiv. Det kommer 

sannolikhet att finnas individer som har tillgång till kodnyckeln, 

men som inte har ett etiskt godkännande att nyttja den. Här vore 

det önskvärt med ett förtydligande om hur det praktiska 

genomförandet ska ske. 

Informationstyp med huvudrubrik ”Avrapportering”: 

Böcker saknas som informationstyp.  
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Det finns en genomgående oklarhet kring huruvida det är 

dokumentationen av en publikation eller händelse som ska 

bevaras, eller publikationen eller händelsen i sig. Oklarheten blir 

särskilt tydlig vad gäller ej skriftliga publikationer och inlägg på 

sociala media. Att bevara allt material som kan tolkas in i 

beskrivningen kan leda till en ohanterlig arbetsbörda.  

Under Informationstyp ”Öppet tillgängliga data” behandlas hur 

man ska hantera data som lagras utanför lärosätet. I många fall 

genereras, analyseras och bevaras stora datamängder långsiktigt 

vid nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. För 

den typen av data anges att ”Rör det sig om en så stor mängd 

data att ett lokalt bevarande inte är möjligt bör checksummor för 

det publicerade datasetet bevaras så det är möjligt att verifiera 

datats integritet.” Att öppna för möjligheten att data på det sättet 

bevaras långsiktigt hos en extern part vid vissa förutsättningar är 

en rimlig lösning och ett steg i rätt riktning. Men kanske är det i 

detta fall lämpligt att lärosätet säkerställer hantering och 

bevarande via något slags avtal med extern part. 


