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• Överbibliotekarie Stockholms universitet

• Vice ordförande i Bibsams styrgrupp

• Ordförande Open Access och publiceringsfrågor

• Styrelsemedlem i SUHF Forum för 

bibliotekschefer

• LIBER Chair of Advocacy and Communications  

Steering Committe
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Innehåll

• Riktlinjer från EU

• Svensk nationell policy för forskningsdata

• Forskningsdataprojekt vid SU

• Aktuella plattformar

• Juridiska aspekter

• Slutsatser
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Open Science

• Open Science är ingen biblioteksfråga!

• Dock kan biblioteken göra mycket kring 

infrastruktur, lobbying och utbildning
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Amsterdam Call for Action on Open

Science

• Möte med forskare, forskningsfinansiärer, 

bibliotekarier och politiker

• Mötet sammanfattas i en målbild med två viktiga 

pan-Europeiska mål för 2020:

1. Fullständig Open Access till alla vetenskapliga 

publikationer

2. En helt ny hållning till optimalt återanvändande av 

forskningsdata
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För att nå dessa mål behövs:

1. Nya system för bedömning, utvärdering och 

meritering

2. Anpassning av policyer och utbyte av god praxis

Tolv konkreta handlingsplaner för att utveckla Open

Science i Europa: ta bort hinder för Open Science, 

utveckla forskningsinfrastrukturer, skapa initiativ 

för Open Science, samarbete kring policyer 

2016-11-15 Wilhelm Widmark, Stockholms universitet



Eu:s ministersråd slutsatser om 

övergång till ett öppet 

vetenskapssystem

• Hur kan politiker och forskningsfinansiärer undanröja 

hinder och skapa incitament för öppen tillgång.

• Se över hur vetenskaplig kvalité bedöms och meriter vid 

fördelning av forskningsmedel.

• Gemensamma tekniska lösningar för att spara och 

tillgängliggöra forskningsdata.

• Utveckla gemensamma standarder som möjliggör 

dataflöden mellan länder.
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VRs förslag till policy för OA

• Målbild Gold Open Access 2025

• Successivt strävande mot tillgängliggörande av 

forskningsdata

• I forskningsproppen i höst kommer de att 

komma uppdrag till lärosätena, finansiärerna, KB 

och VR för att börja implementera policyn 
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Argument för öppen tillgång

• Demokrati och transparens

• Forskning

• Innovation och användning utanför forskningen

• Citering
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Målbild

• All forskningsdata som tas fram med offentliga 

medel görs öppet tillgängliga så snart som 

möjligt.

Svårigheter:

Forskning på känslig persondata

Forskning tillsammans med industrin

Uppbyggande av lämplig teknisk infrastruktur
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Riktlinjer 2015 - 2020

• Pilotutlysningar ska genomföras där 

forskningsdata omfattas av krav på öppen 

tillgänglighet med undantag där det finns 

juridiska, etiska eller kommersiella skäl som 

förhindrar helt öppen tillgång.
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Metadata som förutsättning

• Med forskningsdatat måste metadata samt licens 

som definierar villkoren för användning, 

tillgängliggöras för att möjliggöra förståelse och 

återanvändning av forskningsdata på bästa sätt. 

Dessa måste följa etablerade standarder och 

format. Datat behöver även en unik identifierare 

för att kunna refereras till.
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Genomförandet av pilotutlysningar

• Driva på planering och uppbyggnad av den 

tekniska infrastruktur som krävs

• Tekniska lösningar för att arkivera och 

långsiktigt bevara forskningsdata

• Lärosätenas ansvar! Dock bör de samarbeta

• Tekniska system som aktivt tillgängliggör de 

data som finns sparade

• Pilotutlysningar ett incitament för lärosätena att 
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Andra aspekter

• Hur tas information om hantering och 

tillgängliggörande av data in i ansökan om 

forskningsmedel

• Datapubliceringsplan, där den sökande beskriver 

vilka data som ska samlas in och hur de ska 

dokumenteras, sparas och spridas

• Utbildning för forskare hur de på bästa sätt 

analyserar, dokumenterar och kvalitetssäkrar 

forskningsdatat
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Krav på lärosätena

• Arbeta aktivt med frågan om arkivering och 

långsiktigt bevarande av forskningsdata

• Avsätta medel för arkivering och långsiktigt 

bevarande av forskningsdata

• Samverka i sin planering av tekniska lösningar, 

processer och riktlinjer till forskare
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Projektuppdrag Stockholms 

universitet

• ”Lämna förslag till en för Stockholms 

universitet gemensam strategi och struktur för 

hur forskningsdata ska hanteras, lagras och 

tillgängliggöras kort- och långsiktigt, samt 

ett för dessa uppgifter relevant systemstöd”

•
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• Utarbeta en struktur för administration och tillgängliggörande 

av öppen forskningsdata och forskningsresultat vid Stockholms 

universitet

• Förbättra samordningen av stödverksamhetens olika 

forskningsinriktade tjänster och sätta in dem i ett större 

gemensamt sammanhang

• Identifiera vilket stöd forskarna behöver för hantering, lagring 

och tillgängliggörande av öppen forskningsdata

• Första rapport december 2016 
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Projektmål och tidsram
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Mål
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Strategi

Struktur

Samordna



Utmaningar

• Byråkrati och politik

• Decentraliserat universitet

• Beslutsfattare universitetet

• Flera olika aktörer och intressen 

• Nå användarna - information om

vad, varför och hur

• Vad vill forskarna?
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Möjligheter

• Formellt prioriterad fråga

• Universitetsövergripande angelägenhet

• Pionjärverksamhet

• Resurser 

• Kompetensutveckling 

• Samverkan internt och externt
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Delprojekt lagra forskningsdata 

publiceringsplattformar

Figshare

Nesstar (SND)

Zenodo
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Figshare molntjänst
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• Drygt 30 registrerade Su-användare 

• Ämnen - biologi, kemi, geologi och miljövetenskap, 

teknik, data- och systemvetenskap, matematik, 

fysik, psykologi och samhällsvetenskap. 

• Tillgängligt sommaren 2015 - 2016



http://su.figshare.com





Figshare for Institutions

• Skapa subgrupper eller plattformar för

institutioner och centrum

• Hantera och allokera utrymme

• Data curation

• Statistik och analysmöjligheter

• Dela ut DOI till alla dataset





collect

analyze

sharearchive

discover
y

plan

Integrations



Hur Stockholms universitet arbetar med 

Figshare

• Erbjuda forskare med behov en snabb lösning för

forskningsdatahantering

– Arbetar nära med forskarna

• med behov av lagringsyta

• med behov av att tillgängliggöra forskningsdata

• Empirisk hållning

– Arbeta med forskarna för att förstå deras behov

– Ta fram tjänster utifrån deras behov som rimmar med 

universitetets policys



SND nationellt pilotprojekt
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• Svensk Nationell Datatjänst (SND)

• Support till bibliotek och arkiv

• 9 lärosäten deltar - Luleå tekniska universitet, 

Umeå universitet, Stockholms universitet, 

Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, 

Högskolan i Jönköping, Lunds universitet, 

Högskolan i Malmö, Blekinge tekniska högskola

• Start våren 2016 – handledning, utbildning

• Lagring i Nesstar www.nesstar.com

http://www.nesstar.com/


Swedish Research Data System

• The suggested system consists of four 
modules:

• Module 1: Swedish Research Data Repository

• Module 2: Swedish Research Data Portal

• Module 3: The National Knowledge Centre

• Module 4: Research Data Collaboration



Module 1:
Swedish 

Research Data 
Repository

- SND
- University A
- University B
- University…

Joint Trusted
Digital 

Repository

Available services 2018 – 2025

Collaboration
with other

repositories:
- Research 
groups´
- Domain
specific
- Other
systemsOnline 

repositories
etc

Module 2:
Swedish 

Research Data 
Portal

Domain
specific portals

A

B

Other portals



2. The researchers 

curate their data 

during the project

DAU supports the 

researcher. Back-

office support from 

SND

1. DAU supports and 

trains researchers in 

data curation and data 

management plans

3. DAU reviews

metadata, allocates

DOI and creates

dataset for next stage

4. University-
controlled
storage at 

EUDAT (SND 
service provider) 
– Trusted Digital 

Repository

4. Persistent
format in the 
local archive

DAU – Data Access Unit

(Competencies: Metadata, Archiving, IT, Legal issues, Research)

Structure at participating universities





Personuppgiftslagen (PUL)

• Personuppgifter kan vara all forskningsdata som 

går att härröra till en fysisk person

• Regler för hur personuppgifter får behandlas

• Lagen bygger på samtycke och information till 

de registrerade. Går ej att inhämta retroaktivt

• Strukturerad data i en databas har ett kraftigt 

regelverk 
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EU:s dataskyddsförordning

• Antagen av medlemsstaterna och har rättslig 

effekt maj 2018

• Analys pågår hur förordningen ska tolkas och 

vad det kommer att innebära för svensk 

lagstiftning.

• Konsekvenserna för forskningen utreds specifikt
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• Reglerar även överföring eller lagring av data i 

tredje land. Viktigt att tänka på med 

molntjänster

• Hanteringen kommer att bli strängare än PUL

• Dataskyddsförordningen är även förenad med 

höga skadestånd för aktörer som gör fel
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Ytterligare lagverk

• Arkivlagen som reglerar kort- och långsiktig 

lagring

• Offentlighets- och sekretesslagen som reglerar 

forskningsdata som offentlig handling

• Patientdatalagen som reglerar medicinsk och 

psykologisk forskning 
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Förväntat resultat

• Ökad kunskap och beredskap

• Ge dem med behov stöd och skapa långsiktiga 

planer

• Samverkansvinster inom linjeorganisationen

• Resurseffektivisering verksamhet

• Strategier - riktlinjer

• Datahanteringsplaner - mallar
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Frågor?
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