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FÖRORD
På Vetenskapsrådets (VR) och Kommittén för Forskningens Infrastrukturers (KFI) vägnar vill vi tacka Docent Lars Eklundh för det arbete han lagt
ner på utredningen. Trots en mycket begränsad utredningstid presenterar
Eklundh ett gediget underlag och många intressanta tankar kring hanteringen av miljöövervakande myndigheters och forskningens data för förståelsen av klimat- och miljöförändringar.
Under arbetet med 2006 års Guide till Forskningsinfrastrukturer identiﬁerade KFI hanteringen av data för klimat- och miljöforskning som viktig
att belysa. Dessa data utgör fundamentet för vår förståelse för vad som driver klimat- och miljöförändringar. Forskarna behöver också data för att göra
prognoser över framtida förändringar. Förändringar som blir att viktigare att
ta hänsyn till i samhällsplaneringen
Samtliga myndigheter som omnämns i rapporten har haft möjlighet att
yttra sig och göra tillrättalägganden. Svaren är bifogade rapporten. Myndigheterna är i allmänhet nöjda med rapporten även om FOI och SMHI gör
viktiga tillrättalägganden vad avser de legala aspekterna av myndigheters
tillgängliggörande av data.
Samtliga myndigheter är överens om att data ska förvaltas av den myndighet som samlat in dem. Universiteten är skyldiga enligt arkivlagen att förvalta data som samlats in inom ramen för forskningsprojekt och det pågår ett
arbete inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som syftar
till att stärka universitets och högskolors hantering av digitala forskningsdata. Möjligheterna för forskarna att söka och enkelt få tillgång till varandras
data behöver dock förbättras. Inte minst så behöver dagens forskningsdata
göras enkelt tillgängliga för framtida generationers forskare och forskare i
andra länder. Detta ställer krav på ökade ambitioner bl.a. då det gäller lagring
i databaser och deklarering av metadata.
KFI och VR har beslutat att stödja forskarnas tillgång till data för klimatoch miljöforskning genom att inrätta ett nationellt datacentrum. Centrumet ska vara ett stöd till myndigheter, universitet och högskolor för standardisering och tillgängliggörande av data. Centrumet kan vid behov också själv
hantera viktiga forskningsdata.
KFI och VR har också beslutat att avsätta medel för att tillgängliggöra
existerande data som samlats in inom ramen för forskningsprojekt. Bidrag
ska kunna sökas för digitalisering, migrering och tillgängliggörande av existerande forskningsdata.

Både det nationella centrumet för klimat- och miljödata och bidragen kommer att förvaltas av KFI:s Database Infrastructure Committee (DISC) och
centrumet kommer att placeras genom en utlysning riktad till svenska
forskningsinstitutioner.

Göteborg, Umeå och Stockholm 2008-02-04
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FÖRORD
Denna rapport är resultatet av en utredning utförd åt Vetenskapsrådets infrastrukturkommitté mellan den 15 januari och 15 mars 2007. Jag vill framföra tack till alla personer som har låtit sig intervjuas och bidragit med uppgifter till rapporten. Jag tar på mig allt ansvar för eventuella sakfel som kan
förekomma i texten. Tack också till Håkan Olsson och Magnus Friberg för
synpunkter och praktisk hjälp under arbetets gång. Åsikterna i rapporten
speglar inte Vetenskapsrådets oﬃciella ståndpunkt utan är mina egna.

Lars Eklundh
Docent vid Institutionen för naturgeograﬁ och ekosystemanalys (INES)
Lunds universitet
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SAMMANFATTNING
Inledning
Den globala uppvärmningen och de framtida miljöförändringar som väntar
mänskligheten ställer extrema krav på att samhällets funktioner ska kunna
klara av de snabba förändringarna. Det kommer att krävas omställning i
vårt tankesätt och förmåga att samarbeta inom både forskningen och inom
andra delar av samhället för att kunna möta kraven. Vi har i dag teknisk kapacitet och verktyg för att göra avancerade modellberäkningar som behövs
för studier av orsakssammanhang och kopplingar mellan systemen. De stora
förändringar vi står inför aktualiserar behovet av en eﬀektiv infrastruktur
för att tillgodose klimat- och miljöforskningens databehov.
Syftet med denna studie är att belysa hur myndigheter och forskare tillgodoser behovet av åtkomlighet och varaktig arkivering av data för forskning inom klimat- och miljöområdet. Information har inhämtats genom
att intervjua forskare samt företrädare för några olika dataproducerande
myndigheter. Ett 90-tal personer har under utredningens gång intervjuats i
främst Alnarp, Göteborg, Linköping, Lund, Norrköping, Stockholm, Umeå
och Uppsala.

Lagar
De viktigaste lagar som berör databasområdet är tryckfrihetsförordningen,
upphovsrättslagen, sekretesslagen, personuppgiftslagen och arkivlagen. Olika myndigheter har olika syn på rätten att skydda sina data, ibland hävdas
upphovsrätt och ibland åberopas katalogskyddet. Man tillämpar också olika
avtalsvillkor för data. Olika tidigare utredningar rekommenderar översyn av
delar av lagstiftningen.

Myndighetsdata
Data från olika myndigheter utgör basen inom svensk miljöforskning. Viktiga grunddata ﬁnns vid SMHI, Lantmäteriverket, SGU, SCB, SGI, FOI samt

DATA FÖR SVENSK KLIMAT- OCH MILJÖFORSKNING

9

SAMMANFATTNING

inom de svenska programmen för miljöövervakning och inventering. Olika
statliga myndigheter har olika policy och prissättning på sina produkter.
Forskare upplever främst följande problem med basdata från de statliga
myndigheterna:
• För höga kostnader. Få forskningsprojekt har ﬁnansiell möjlighet att täcka
sina databehov. Det ﬁnns inte utrymme för stora datainköp i forskningsansökningar.
• Krånglig åtkomst till data och begränsningar av användningen. Omständliga procedurer och licensvillkor hämmar dataanvändningen.
• Sekretess, avseende t.ex. djupdata, påverkar den marina ekologiska forskningen.
För att komma runt problemen använder forskare i hög grad gratisdata från
internationella databaser, vilket leder till sämre kvalitet i forskningen. När
inte det ﬁnns tillgängligt ﬂyttar man forskningen eller utför en annan typ
av forskning.
Data från de nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen är i
allmänhet fritt tillgängliga. De grundläggande problem avseende data från
miljöövervakningen som utredningen konstaterar är främst:
• Brist på information om vilka mätningar som genomförs.
• Dålig tillgänglighet till databaserna.
• Varierande dokumentation och kvalitetsmärkning.
• Brist på standarder och harmonisering.
• Bristande kvalitet och koordinering.
Problemen leder till att onödiga resurser läggs på informationsinhämtning
och att forskningskvalitén blir lidande.

Data genererade inom forskningen
Det generella tillståndet för forskningsdata inom klimat- och miljöområdet
präglas av bristande samordning avseende insamling, lagring och dokumentation. Resurser, kunskap och ibland motivation saknas i hög grad när det
gäller professionellt omhändertagande av data. Många viktiga data går förlorade till följd av detta. Forskare har ofta dålig översikt över vilka data som
ﬁnns, ibland även inom den egna organisationen eller det egna forskningsfältet. Datautbytet är ofta begränsat och bygger i allmänhet på personliga
kontakter. Svårigheterna att omhänderta och tillgängliggöra forskningsdata
är kopplat till följande orsaker:

10
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•
•
•
•

•

Små grupper som saknar resurser för professionell datahantering.
Vikande basﬁnansiering och allt större beroende av projektstöd.
Svårighet att få anslag till långsiktig datainsamling och arkivering.
Bristande motivation bland forskare att samla in och lagra data eftersom
morötter i systemet saknas.
Rädsla bland forskare att förlora kontrollen över sina data eftersom dessa
ofta är kritiska för meriteringen och möjligheten att få anslag.

Detta leder till ett antal negativa konsekvenser för forskningen varav de
viktigaste är:
• Värdefulla data går förlorade för all framtid.
• Forskningens reproducerbarhet försvinner.
• Stora resurser går åt till att söka data eller genomföra onödiga mätningar.
• Vetenskapligt syntesarbete såsom modellering, validering, tvär- och
mångvetenskapliga studier försvåras.
• Tillgänglighet av vetenskapliga resultat och data minskar för övriga myndigheter och allmänheten.
Ytterligare problem som kan nämnas är att forskare ofta tillhör olika nationella eller internationella nätverk. Samordning mellan dessa sker inte
alltid. Stora mängder data utan riktig hemvist samt äldre icke-digitala data
existerar som behöver tas om hand för framtiden och tillgängliggöras för
forskningen.

Förslag till lösningar
Vid utformning av lösningar är det viktigt att beakta forskningens speciella
karaktär och behov, samt den småskaliga och relativt utspridda forskningsstrukturen inom fältet.

REKOMMENDATION 1: Vetenskapsrådet bör verka för att klimat- och miljöforskningens behov av data tillgodoses av de statliga myndigheterna samt
bevaka utvecklingen av t.ex. INSPIRE och geodatastrategin. Eventuella avgifter och licenser bör hanteras genom centrala ramavtal. Vidare bör man verka för att forskarsamhället ﬁnns representerat inom kommittéer och beredningsorgan som har inﬂytande över framtidsstrategier inom dataområdet.
REKOMMENDATION 2: Vetenskapsrådet bör verka för större samordning och
utbyte mellan forskningen och den svenska miljöövervakningen. Om meta-
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databaser för miljöövervakningsdata och forskningsdata tas fram bör dessa
samordnas.

REKOMMENDATION 3: Vetenskapsrådet bör utse en kommitté eller ett råd
som ansvarar för uppbyggnad av en infrastruktur för forskningsdata inom
klimat- och miljöområdet. Regler för bevarande och rapportering av data
deﬁnieras i samverkan med forskningsråden. Ett ﬂexibelt system förordas
där forskningsdata lagras antingen hos datavärdar, lokalt vid universitet eller i en egen databas. Stöd ges till att säkra existerande databaser och infrastrukturer. En metadatabas läggs upp över tillgängliga data med möjlighet
till nedladdning direkt från datavärdarna. Ett datacentrum skapas som står
som värd för metadatabasen, den egna databasen och en portal på Internet.
Utredningen tar inte ställning till om en ny kommitté behöver utses eller
om en utbyggnad av kapaciteten inom t.ex. DISC kan göras. Bland kommitténs arbetsuppgifter ska ﬁnnas följande uppgifter:
• kommunicera med politiker och myndigheter i databasfrågor,
• verka för forskares deltagande i relevanta arbetsgrupper, styrgrupper etc.,
• samverka med forskningsråd och större stipendiefonder avseende regler
för forskningsdata och stöd till databasprojekt,
• deﬁniera prioriteter för infrastrukturen, t.ex. vilka databaser som är mest
skyddsvärda,
• identiﬁera datavärdar,
• samverka med expertis inom datafrågor, t.ex. SNIC,
• koordinera verksamheterna med internationella initiativ, t.ex. inom ESFRI, CODATA-kommitten inom ICSU, och EU:s ramprogram samt
• ansvara för att ett datacentrum etableras med en metadatabas och egen
databaskapacitet.
En ﬂexibel modell förordas där forskningsdata lagras hos datavärdar vid tidsstabila organisationer, lokalt vid universitet eller i en egen databas beroende
på hur ”mogen” databasen är. Ett datacentrum skapas med en metadatabas
över tillgängliga data. Denna ger sökmöjlighet för att identiﬁera databaser
samt möjlighet till nedladdning direkt från datavärdarna. Stöd ges till att
säkra nuvarande databaser och infrastrukturer vid forskningsinstitutioner.
Denna rapports huvudslutsats är att en utvecklad infrastruktur för data
inom klimat- och miljöområdet i dag saknas i Sverige, men att en sådan är
nödvändig om forskningen ska kunna klara att tillgodose kunskapsbehovet
inför de snabba förändringar av klimat och miljö som vi står inför. Både
myndigheter och forskare måste vara beredda på nytänkande och samarbete
för att ﬁnna lösningar på problemen.
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Mänskligheten står till följd av sina egna handlingar inför en av sina största
utmaningar i historisk tid: att bemästra den globala uppvärmningen. Den
temperaturhöjning som noterats under de senaste årtiondena har redan i
dag lett till förändringar i den omgivande miljön i form av höjda havsnivåer,
smältande glaciärer, förändrade livsvillkor för växter och djur samt konsekvenser för människans produktionssystem och naturtillgångar, t.ex. skog,
jordbruksmark, vatten och betesmark (Figur 1). De förändringar som har
observerats är emellertid bara en antydan om vad vi enligt den internationella klimatpanelen IPCC1 kommer att se om vi blickar framåt en generation. Om utsläppen fortsätter i nuvarande takt kommer vi att få uppleva

Figur 1.
Förändring av jordens medeltemperatur, havsytenivå och
snötäcke sedan mitten av
1800-talet.
Källa IPCC, 2007,
Climate Change 2007,
Synthesis Report, p. 31.

1

Bilaga 1 ger en lista med förkortningar.
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förändringar av miljön vars konsekvenser för människans livsvillkor i dag är
svåra att överblicka eller förstå, och som kan inträﬀa mycket snabbt.
Utöver konsekvenserna av en klimatförändring lever vi i dag i ett samhälle där miljön starkt präglas av belastningar som resultat av 150 års industriella aktiviteter och den snabba utvecklingen av vår materiella standard.
Vi har genom utveckling av regelverk, kontrollsystem och tekniska åtgärder
lyckats begränsa miljöbelastningen inom ﬂera områden, men står ständigt
inför nya problem till följd av nya kemiska substanser med okänd påverkan
på miljön, eller samverkan mellan olika substanser. Både miljögifter och
människans intensiﬁerade markanvändning och resursutnyttjande medför
i dag hot mot en lång rad livsmiljöer och att organismer som inte går att
återskapa försvinner.
Att möta dessa hot ställer extremt höga krav på att samhällets funktioner ska kunna klara av de snabba förändringarna. Det kommer att krävas
betydande omställning i vårt tankesätt och förmåga att samarbeta för att
ﬁnna nya lösningar på problemen. Detta gäller i lika hög grad inom forskningen som inom andra delar av samhället. Forskarsamhället måste i allt
högre grad våga pröva nya lösningar och samarbeten samt utveckla sina
tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt. Vi måste bejaka möjligheten att
från information ur de grundläggande undersökningarna utföra avancerade
syntesarbeten och hypotesprövningar som kan ge svar på hur vi ska kunna
bemästra de stora klimat- och miljöförändringar som vi står inför.
Den tekniska utvecklingen har gjort att vi i dag har goda verktyg som
låter oss angripa vetenskapliga problem på nya och allt mer eﬀektiva sätt.
Datorkapaciteten ökar ständigt avseende beräkning, lagring och kommunikation. Metoder för optimal användning av beräkningskapacitet håller
på att utvecklas där superdatorkapacitet kan delas på nationell och internationell nivå genom gridteknologi2. Samtidigt har grundläggande kunskaper avseende jordens funktioner utnyttjats till att utveckla datormodeller som simulerar förlopp i atmosfären, oceanerna och på markytan.
Geograﬁska informationssystem (GIS) som kan hantera rumsliga databaser ﬁnns i dag för både operationell verksamhet och forskning. Inom
forskningen kring biogeosfärdynamiska processer byggs klimatmodeller
ihop med oceanmodeller och detaljerade ekosystemmodeller så att orsakssamband och återkopplingar mellan systemen ska kunna simuleras och
studeras. Med ökande datorkapacitet ges möjlighet till allt högre upplösning i dessa modeller, men samtidigt ställs allt större krav på förståelse

2
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Beräkningskapacitet som distribueras över ett nätverk och skapar en virtuell datorarkitektur.
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av de naturliga systemen och utbytesprocesserna, och den grundläggande
informationen från experiment och fältmätningar är nödvändig för att i
detalj kunna parametrisera förloppen och veriﬁera modellresultaten. Satelliter och avancerade mätsystem på land och i haven genererar i dag stora
mängder viktig information om naturtillstånd, processer och förändringar.
För att tolka dessa mätningar och integrera informationen med modellresultat kommer betydande forskningsinsatser av olika karaktär att krävas.
Det kommer också att behöva ges utrymme för forskning där alternativa
angreppssätt används för att komma åt svaren, t.ex. olika typer av ”data
mining”, där datorkraft utnyttjas för att förutsättningslöst söka mönster
och trender i stora datamaterial.
Eﬀektiv forskning för att tackla dessa komplexa problem kommer emellertid inte att kunna utvecklas om inte förutsättningar ﬁnns för eﬀektiv
informationshantering och datautbyte. Experter på modellering och dataanalys behöver tillträde till grundläggande data för modellutveckling och
validering, liksom forskare på grundnivå behöver tillgång till data för processförståelse, jämförelser och veriﬁkationer. De snabba klimat- och miljöförändringarna aktualiserar det stora behovet av att ta tillvara tidsserier
och andra mätningar som kan ge en bild av förändringarna. Vi vet i dag inte
vilka framtidens frågeställningar kommer att vara eller exakt vilka data som
då kommer att efterfrågas.
Sverige är ett högutvecklat land och vi har satsat stora resurser på kunskapsuppbyggnad inom klimat- och miljöområdet. Investeringar sker
ständigt i nya avancerade tekniska system för datainsamling. Emellertid
ﬁnns stora brister när det gäller systematisk organisation, lagring och tillhandahållande av informationen, vilket är ett resursslöseri och avsevärt
minskar forskningens möjligheter att kunna leva upp till de stora kraven.
För att möta framtidens krav behöver en eﬀektiv informationshantering
byggas upp i form av en infrastruktur för vetenskapliga data. Likaså behöver möjligheterna för datautbyte mellan forskare och det övriga samhället
förbättras så att viktig information kan ﬂöda åt bägge hållen och möjliggöra både eﬀektiv forskning och hållbar förvaltning av samhället och
naturresurserna.

Nuvarande infrastrukturstöd
Sverige satsar genom Vetenskapsrådet ca 650 miljoner kronor årligen på
stöd till vetenskaplig infrastruktur. En sammanställning av dessa investe-
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ringar ﬁnns i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen3. Där deﬁnieras att
infrastrukturer som faller inom Vetenskapsrådets ansvarsområde ska:
•
•
•

•
•

•

vara av brett nationellt intresse
ge förutsättningar för världsledande forskning
utnyttjas av ett ﬂertal forskargrupper/användare med högt kvaliﬁcerade
forskningsprojekt
vara så omfattande att enskilda grupper inte kan driva dem på egen hand
ha en långsiktig planering för vetenskapliga mål, ﬁnansiering och utnyttjande
vara öppet och enkelt tillgängliga för forskare och ha en plan för hur tillgängligheten ska förbättras (gäller både utnyttjande av infrastrukturen,
tillgång till insamlade data och presentation av resultat).

Av de infrastrukturmedel som satsas i dag används ungefär 82 % till tung
utrustning och stora anläggningar främst inom områdena astronomi/astropartikelfysik, fusion, högenergifysik och kärnfysik. Ungefär 9 % används
för datornät och högpresterande datorer och ungefär 9 % för databaser inom
samhällsvetenskap och medicin.

Syfte, förutsättningar och metodik
Syftet med uppdraget har varit att belysa hur myndigheter och forskare tillgodoser behovet av åtkomlighet och varaktig arkivering av data för forskning inom klimat- och miljöområdet4. Information har inhämtats genom
att intervjua forskare samt företrädare för några olika dataproducerande
myndigheter. Med forskning menas här framför allt forskningsverksamheten vid högskolor och universitet, men jag inkluderar även den något
mer tillämpningsinriktade forskning som sker vid andra myndigheter samt
forskningsinstitut. Klimat och miljö är ett stort område som antyder en
tonvikt på tillämpad snarare än grundläggande forskning, men det är svårt
att dra några absoluta gränser mellan dessa, och jag har inte aktivt prioriterat bort grundforskningen. Grundläggande informationsinhämtning är
utan tvivel nödvändig för att den mer syntesorienterade forskningen ska ha

3

Vetenskapsrådet 2006, Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen, Rapport 14:2006, ISBN 91-7307-096-3.

4

Uppdragsbeskrivningen bifogas i Appendix 2.
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en tillräcklig kunskapsbas att vila på. Trots detta representerar utredningens resultat framför allt behoven inom tillämpad klimat- och miljöforskning. Dessa frågor spänner över ett brett fält av vetenskaper, men här har
fokus legat på de naturvetenskapliga aspekterna. Detta kan upplevas som
en svaghet men avspeglar önskan att utföra utredningen på kort tid samt de
uppenbara brister som ﬁnns när det gäller svensk datainfrastruktur på den
naturvetenskapliga sidan.
Utredningen bygger på intervjusvar från drygt 90 personer som intervjuats vid personliga möten och i vissa fall telefonsamtal eller e-postkorrespondens5. Vissa dokument, såsom utredningar, årsrapporter etc., har också
inhämtats. Dessutom har information från en hearing anordnad av Vetenskapsrådet6 med efterföljande kommentarer och internetinlägg inkluderats
samt information från diverse webbsidor. Den korta tid som har stått till
utredarens förfogande har gjort att detalj har fått ge vika för översikt. Det
har därvidlag inte varit möjligt att göra någon heltäckande inventering av
existerande resurser och problem, utan utredningsmaterialet får snarare ses
som ett stickprov. Det har varit min strävan att uppnå en ämnesmässig och
geograﬁsk spridning, men det har inte varit möjligt att träﬀa representanter
från alla ämnesområden eller universitet och högskolor. De orter som besökts är Alnarp, Göteborg, Linköping, Lund, Norrköping, Stockholm, Umeå
och Uppsala. Emellertid har information om utredningen gått ut till alla
universitets ledningar som därigenom getts möjlighet att yttra sig.
Utredningens fokus ligger på att beskriva nuvarande behov och datatillgång inom klimat- och miljöforskningen, men uppdragsbeskrivningen har
dessutom gett utredaren möjlighet att komma med förslag till lösningar.
Jag har utnyttjat denna möjlighet att presentera några idéer till möjliga lösningar som har kommit fram under arbetets gång. Mer detaljerade förslag,
avseende t.ex. organisatoriska och tekniska lösningar, behöver diskuteras
och utredas i större detalj.

5

Se Appendix 3.

6

Den 17 januari 2007.
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De viktigaste svenska lagar som berör användningen av myndigheters databaser är:
• tryckfrihetsförordningen,
• upphovsrättslagen,
• sekretesslagen,
• personuppgiftslagen och
• arkivlagen.
Tryckfrihetsförordningen är den grundlag som fastslår principen om offentlighet av allmänna handlingar, d.v.s. varje svensk medborgares rätt att ta
del av handlingar som kommit in eller upprättats vid myndigheten.
Upphovsrättslagen är den lag som skyddar litterära och konstnärliga verk,
vilket i ett vetenskapligt sammanhang innebär arbeten som artiklar, avhandlingar, datorprogram, bilder, kartor m.m. De enskilda uppgifterna i en databas är oﬀentliga men själva sammanställningen i form av databasstrukturen
kan genom det så kallade katalogskyddet (upphovsrättslagen § 49) skyddas
i 15 år om sammanställningen är resultat av en väsentlig investering. Undantag för oﬀentlighet kan också göras i vissa andra fall, t.ex. då uppgifter
beläggs med sekretess enligt sekretesslagen. Det kan röra sig om vissa typer
av uppdragsforskning, psykologiska undersökningar, viss statistikinsamling
m.m., men sekretessprövning måste ske i varje enskilt fall och kan inte garanteras generellt. I vissa fall kan även sekretessbelagda uppgifter lämnas ut
givet vissa förbehåll, avidentiﬁering etc. Uppgifter som kan medföra risk
för att känsliga djurarter hotas, militära uppgifter, m.m. kan också skyddas.
Vid vissa forskningsanalyser kan det krävas hantering av personuppgifter,
d.v.s. uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till fysiska personer
som är i livet. Sådan datahantering regleras av personuppgiftslagen som ska
garantera ett skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Särskilda
åtgärder krävs om personuppgifter ska hanteras i forskningsprojekt, t.ex.
anmälan till datainspektionen, tekniska åtgärder för att förhindra spridning, information till forskningspersonerna m.m.
Arkivlagen är den lag som föreskriver myndigheterna skyldighet att bevara material för att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, samt
framtida behov inom t.ex. forskningen. Enligt arkivlagen får primärmaterial i vissa fall gallras, men det gäller inte material med fortsatt inomvetenskapligt värde, värde för annat forskningsområde, kulturhistoriskt värde,
personhistoriskt värde eller stort allmänt intresse. Av detta följer att primär-
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data ska bevaras för framtiden samt hållas ordnade så att de på ett begripligt
sätt återspeglar forskningsprocessen. Vissa typer av material får gallras, enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1999:1). Generellt kan sägas att material som är unikt, d.v.s. inte kan återskapas, har högt bevarandevärde. Därav
följer att rådata från mätningar bör bevaras, medan mellanresultat som kan
återskapas med kända algoritmer kan få gallras. För allt primärmaterial gäller dock att det ska bevaras i minst 10 år.
En ytterligare lag som berör området är lagen om skydd för landskapsinformation, vilken stadgar att tillstånd krävs för att upprätta databaser med
landskapsinformation. Regeln är inte ofta tillämpad och regeringen har gett
försvarsmakten i uppgift att se över lagen.
Oﬀentlighetsprincipen har lett till svårigheter vid viss samverkansforskning, t.ex. inom EU-projekt, eftersom det inte har varit möjligt att skydda
handlingar som kommit in till de svenska universiteten. Arbete pågår med
att förändra lagstiftningen beträﬀande samverkansforskning för att lösa
detta problem.
Den svenska lagstiftningen inom området påverkas ett EU-direktiv om
vidareanvändning av oﬀentlig information, det s.k. PSI-direktivet. Direktivet syftar till att främja konkurrens och tillväxt på informationsmarknaden
genom utnyttjande av oﬀentlig information. Direktivet fastställer icke-diskriminerande grundvillkor för alla aktörer inom EU, och att alla villkor ska
gälla likadant för alla aktörer, inklusive myndigheternas egna kommersiella
verksamheter. Direktivet uppmanar medlemsstaterna att tillgängliggöra så
mycket information som möjligt för vidareutnyttjande7.
Det ligger utanför utredningens område och utredarens kompetens att
närmare reda ut det gällande rättsläget inom dataområdet. Olika myndigheter har olika syn på rätten att skydda sina data, ibland hävdas upphovsrätt
och ibland åberopas katalogskyddet. Man tillämpar också olika avtalsvillkor
för data. För närmare information hänvisas till Statskontorets utredning om
vidareutveckling av information från den oﬀentliga sektorn 20058 som går
igenom rättsliga förutsättningar för att upprätta licens- och avtalsvillkor
samt deras tillämpningar inom olika myndigheter. I denna konstateras bl.a.
att regeringen bör göra en översyn av statens hantering av upphovsrätt och
katalogskydd. Man diskuterar också principer för avgiftsﬁnansiering. Avgifter får tas ut av myndigheter endast om det följer av ett särskilt beslut
av regering eller riksdag, och det brukar speciﬁceras i myndighetens regle-

7

Verva, 2006, Myndigheters tillämpning av PSI-direktivet. Verva vägledning 2006-09-01.

8

Statskontoret 2005, Fritt fram att avtala om oﬀentlig information? PM Dnr: 2005/100-5.
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ringsbrev. I regel är rätten att bestämma storleken på avgiften delegerad till
respektive myndighet, och avgifter varierar i hög grad mellan olika myndigheter. Statskontorets utredning rekommenderar en översyn av detta område. Lantmäteriets utredning om nationell geodatastrategi9 rekommenderar
en generell översyn över de lagar som berör spridning av geoinformation.
Det ﬁnns inga hinder för en myndighet att efterge sin upphovsrätt, och
”stor generositet kan förväntas i sådana fall då information är påkallad för
att belysa viktiga samhällsfrågor”10. Den s.k. grunddatabasutredningen11 ansåg att det för helt övervägande delar av området för grunddata12 saknas skäl
att utöva det upphovsrättsliga skyddet i nämnvärd omfattning, eftersom
denna typ av information betraktas som samhällsviktig med nytta för ett
ﬂertal användare.

9

Lantmäteriet 2007, Nationell geodatastrategi, remissversion 07-01-31.

10

Prop. 1973: 15, citerad i Statskontorets utredning 2005.

11

SOU 1997:146, Grunddata i samhällets tjänst.

12

Deﬁnierad i SOU 1997:146 som data som identiﬁerar fysisk eller juridisk person eller egendom eller
utgör geograﬁsk lägeskomponent, äger beständighet i tiden och har en bred användning och därför
efterfrågas allmänt.
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Olika typer av data producerade av myndigheter utgör basen inom den
svenska klimat- och miljöforskningen, och många forskningsprogram är
helt beroende av dessa data. Myndighetsproducerade13 data ger en nödvändig
kontext utifrån vilka vidare slutsatser kan dras från de mer specialiserade
eller fördjupade mätningar och observationer som görs inom forskningen.
Det kan gälla t.ex. nationella eller regionala extrapolationer, modelleringar,
studier av samband, trendanalyser och scenarier.

Grunddata från statliga myndigheter
Översikt över statliga data
De stora statliga myndigheterna producerar grundläggande uppgifter om
naturmiljön i Sverige. Här tas några myndigheter med särskilt viktiga generella data för klimat- och miljöforskningen upp:
• Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). SMHI bedriver
operationell verksamhet när det gäller meteorologisk och hydrologisk
prognosverksamhet och fungerar som planerings- och beslutsorgan för
väder- och vattenberoende verksamheter. SMHI har också en omfattande
egen forskningsverksamhet inom områdena hydrologi, oceanograﬁ, luftmiljö, fjärranalys och strålning, meteorologisk prognos och analys samt
klimatmodellering.
SMHI har stora databaser med meteorologiska och hydrologiska observationer, vattenförhållanden och vattenkvalitet i sött och salt vatten. Data
ur SMHI:s anslagsﬁnansierade verksamhet regleras av en datapolicy som
antogs den 2 mars 2007. Dessa data är fritt tillgängliga för forskningen,
men en uttagsavgift på för närvarande minst 725 kronor per uttag debiteras. Vid större uttag kan denna avgift uppgå till tiotusentals kronor,
beroende på omfattningen. Vidare krävs det att man ingår ett licensavtal
med SMHI där avtalstid och användning av data regleras. Sålunda får data

13

Med myndighetsproducerade data menas här främst data insamlade som del av regelbunden kartläggning
eller övervakning av grundläggande miljö- eller klimatförhållanden, således inte rena forskningsdata.
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endast användas för ett speciﬁkt ändamål (forskningsprojekt eller undervisning) och ska efter licensavtalets slut förstöras. Det förekommer ramavtal med större användare, t.ex. Naturvårdsverkets projektforskare.
Det internationella nätverket för meteorologiskt datautbyte är mycket
väl utbyggt, och SMHI samarbetar med ett ﬂertal internationella organisationer under WMO:s paraply.
SMHI har också viktiga databaser genererade inom klimatforskningen,
t.ex. återanalysdata som bygger på modellkörningar med assimilation av
satellit- och markobservationer samt modellscenarier för framtida klimat. Dessa data kommer från körningar vid det europeiska datacentret
ECMWF vars medlemmar utgörs av de nationella väderinstituten. SMHI
debiterar inte något för dessa data.
På den oceanograﬁska sidan har SMHI ett välutvecklat system för
överföring, standardisering, dokumentering, kvalitetsgranskning, arkivering och tillgängliggörande av klimat- och miljödata. Dessa data
omfattar marina fysikaliska, kemiska och biologiska data vilka är fritt
tillgängliga. Systemet är integrerat inom UNESCO:s IOC, Intergovernmental Oceanographic Commission, och IODE, International Oceanographic Data and Information Exchange14. IODE koordinerar frågor
om dokumentation, arkivering, kvalitetskontroll och tillgänglighet av
oceanograﬁska data liksom uppbyggandet av globala metadatakataloger. SMHI är också engagerat i projektet SeaDataNet15 som på EU-nivå
har vidareutvecklat metadatakataloger och arbetat med standarder och
datatillgänglighet på webben. SMHI är dataleverantör till ICES/IOC,
HELCOM, OSPAR och EEA. På den globala sidan samarbetar man bl.a.
inom GOOS.
Data från SMHI hålls inte tillgängliga via någon webbsida utan får beställas via kundtjänst. Data genererade av forskningsavdelningarna tillhandahålls av respektive avdelning.
Lantmäteriverket. Lantmäteriet försörjer Sverige med grunddata avseende
landskap och fastigheter samt producerar kartor och digitala geograﬁska
databaser. Vidare ansvarar Lantmäteriet för de geodetiska referenssystemen, fastställer ortnamn samt utför fastighetsbildning. Lantmäteriet har
stora databaser med topograﬁsk och geograﬁsk information i olika skalor
och format. Man har också arkiv med kartor, ﬂygbilder, ortofoton och
satellitbilder med regelbundna täckningar av hela landet. Lantmäteriet

14

http://www.iode.org5

15

http://www.seadatanet.org
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tillhandahåller fastighetsregisterinformation och digitala allmänna kartor via sin division Metria och olika återförsäljare. Forskare som köper
digitala kartdata via återförsäljare har rätt till en rabatt på 80 %.
Forskare vid de ﬂesta stora universiteten kan i dag ladda ner geograﬁsk
information från Lantmäteriet via Digitala kartbiblioteket, som vilar på
ett avtal mellan Lantmäteriet och Kungliga Biblioteket/BIBSAM. I dag är
ungefär 25 högskolor och universitet med i Digitala kartbiblioteket. Avtalet omfattar ortofoton och grundläggande geograﬁsk information i rasteroch vektorformat, t.ex. höjddata, vägar, bebyggelse m.m., och laddas ner
via ett webbgränssnitt. Nedladdningen är begränsad till 25 kvadratdecimeter per nedladdning i motsvarande kartskala, samt en månadskvot om
200 kvadratdecimeter. Avtalet är föremål för årliga förhandlingar mellan
Lantmäteriet och BIBSAM. De samlade avgifterna för Digitala kartbiblioteket var 2006 knappt en miljon kronor för universitet och högskolor.
Sveriges geologiska undersökning (SGU). SGU är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaﬀenhet och mineralhantering och har till uppgift att tillhandahålla geologisk information framför
allt för områdena miljö och hälsa, fysisk planering, hushållning och försörjning med naturresurser, jord- och skogsbruk samt totalförsvar. SGU
undersöker, dokumenterar och beskriver Sveriges geologi samt marknadsför geologisk information.
SGU:s databaser ska enligt planerna täcka hela landet 2008 och omfattar berggrund, jordarter, hydrogeologi, maringeologi, geokemi, geofysik,
mineralförsörjning, borrkärnor, hällobservationer, geokronologi, m.m.
SGU ger rätt att nyttja geologisk information mot nyttjanderättsavgift,
i form av engångs- eller årlig avgift, samt en leveransavgift. Rabatter ges
för forskning och undervisning och kan uppgå till 70–80 %. Diskussioner
sker om anslutning av SGU:s databaser till Digitala kartbiblioteket.
SGU är datavärd för mätningar inom miljöövervakningen, t.ex. grundvattenmätningar, marina sediment och radiometriska dateringar. Dessa
data är fritt tillgängliga.
SGU ﬁnansierar både extern och intern riktad grundforskning och tillämpad geovetenskaplig forskning. Forskare med medel från SGU har fri
tillgång till databaserna. Data som redovisas i dessa projekt går in i SGU:s
databaser.
Statistiska centralbyrån (SCB). SCB har befolkningsdata på olika skalnivåer
som är av intresse för studier av interaktion mellan människa och miljö.
Statens geotekniska institut (SGI). SGI är en myndighet och ett forskningsinstitut med sektorsansvar inom geoteknik. Dess uppgift är att utveckla,
tillämpa och sprida kunskap inom bygg-, anläggnings- och miljösektorn.
Inom utredningens intressesfär ligger bl.a. SGI:s arbete med klimatför-
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ändringen och dess inverkan på släntstabilitet, föroreningsspridning,
erosion och översvämningar. Bland nedladdningsbara data ﬁnns t.ex.
stranderosionskartor kommunvis längs Sveriges kust och kring de stora
insjöarna. Med hjälp av handläggare kan man få tillgång till databaser
över tillgängliga restprodukter i Sverige, lakdatabasen och skreddatabasen som innehåller uppgifter om inträﬀade skred i Sverige, läge, storlek,
uppkomna skador etc.
SGI:s policy är största möjliga tillgänglighet och institutet tar normalt
inte betalt för data. Det är dock endast en del av SGI:s data som i dag ﬁnns
i sådan form att de är allmänt tillgängliga.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). FOI:s kärnverksamhet är forskning
samt metod- och teknikutveckling till nytta för försvar och säkerhet. FOI
bedöms ha ﬂera databaser av intresse för klimat- och miljöforskningen.
Alla data som inte är sekretessbelagda är fria för forskningen.

Nytta av och forskartillgång till statliga grunddata
Dessa grundläggande data förser oss med beskrivningar av landets förhållanden och resurser, och ger en nödvändig kontext för utvidgade analyser
och processbaserad modellering av utbyten och interaktioner. De är också
nödvändiga för att kunna göra nationella och internationella uppskalningar
och prediktioner. De processer som verkar på miljön stannar inte vid administrativa eller nationella gränser och det är nödvändigt med tillgång till
data även utanför det egna studieområdet. Den snabba utvecklingen inom
geograﬁsk informationsteknologi har frambringat verktyg för integrerad
landskapsanalys även för forskare som inte har kapacitet att generera egna
rumsliga modeller. För att skapa realistiska landskapsmodeller behövs data
som beskriver topograﬁn över och under vatten, berggrund, jordarter, vegetationstäcke, markanvändning, hydrograﬁ, klimatförhållanden, befolkning,
infrastruktur m.m. Det är väsentligt att inte dessa möjligheter till landskapsmodellering stryps genom dålig datatillgång. I en tid när väldigt många
forskningsprojekt på ett eller annat sätt är kopplade till klimatförändringar
är det naturligtvis helt grundläggande med god tillgång till de nationella
meteorologiska mätningarna. Dessutom behöver forskarna tillgång till dataprodukter som beskriver de meteorologiska förhållandena horisontalt och
vertikalt, samt aggregerad statistik i form av medelvärden för olika perioder.
I tillägg till detta behövs i ﬂera fall tillgång till data utanför landets gränser
för kartläggning av storskaliga ﬂöden.
De problem som forskare vanligtvis tar upp beträﬀande data från statliga
myndigheter är:
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Kostnader. Det upplevs av många forskare som ett stort hinder och en
obegriplig politik att statliga myndigheter som t.ex. Lantmäteriet, SGU
och SMHI tar betalt för sina data för användning inom forskningen. Åtkomsten till Lantmäteriets data via Digitala kartbiblioteket innebär en
förbättring gentemot tidigare, men begränsar hur mycket som kan laddas
ner. SMHI:s uttagskostnad upplevs mestadels som rimlig, men kan verka
avskräckande vid större beställningar. Forskningsprojekt har mycket sällan en budget som tillåter större datainköp, och därför undviks stora databeställningar i det längsta. Det är oftast inte möjligt att ta upp stora
datainköp i en forskningsansökan där varje investering måste motiveras
ytterst väl, och ”onödiga” kostnader direkt skärs bort. Eftersom grundläggande basdata snarast används som stöd till egna mer specialiserade
undersökningar så prioriteras de ofta bort. Att forskare i hög grad undviker att köpa data från myndigheterna visas av de mycket små intäkter
som kommer från forskningen: från SMHI köptes data för forskning för
ca 110 000 kronor (2006) och från SGU köptes data för forskning för ca
100 000 kronor (2006). Från Lantmäteriet saknas uppgift eftersom försäljningen där sköts av återförsäljare.
För att undvika kostnaderna tvingas forskare i hög grad ta till nödlösningar för att möta sina databehov. Vanligtvis försöker man ﬁnna data i
internationella databaser, vilket i många fall är fullt möjligt. Emellertid är
dessa data oftast av betydligt lägre kvalitet eller av sämre upplösning än
svenska data vilket naturligtvis medför lägre kvalitet på analyserna. Ibland
kan svenska data lokaliseras på omvägar eller avvägar, och ibland kan det
löna sig att liera sig med forskare som genom samarbete med någon myndighet har tillgång till data. Systemet upplevs som ojämlikt och personberoende, och beskrivs ibland t.o.m. som korrupt. En värre konsekvens är att
många forskningsidéer aldrig blir realiserade. Inom t.ex. den ekologiska
forskningen förekommer projekt där det är avgörande med god tillgång till
ﬂygbilder eller satellitdata över olika delar av landet. Dessa projekt har små
utsikter att realiseras med svenska data. Satellitbilderna i Google Earth har
t.ex. öppnat för användning av satellitdata inom många nya projekt, men
bristande dokumentation, kvalitet och ﬂexibilitet gör produkten mer som
en reklampelare för vad som skulle kunna göras med riktiga data.
Det är inte heller ovanligt att svenska forskare ibland förlägger sin
forskning utanför svenskt territorium där datatillgången kan vara bättre.
Forskare har inte ekonomisk möjlighet att vara trogna Sverige i detta fall
utan prioriterar framför allt utvecklingen av forskningsidéer inom sitt
ämnesområde.
Krånglig åtkomst till data och begränsningar av användningen. Forskare arbetar under planeringsfasen med forskningsprojekt ofta mycket spontant
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och förutsättningslöst med att testa olika idéer. Det är inte minst under
denna fas som det är viktigt att lätt kunna få tillgång till data. Man har då
inte tid att lägga ner på omständliga datasökningar eller att vänta i ﬂera
veckor på dataleveranser, utan data ska helst ﬁnnas direkt tillgängliga på
Internet. Om man inte får enkel tillgång till data så blir idén inte testad
och man går kanske inte vidare till en full forskningsansökan. Här upplevs t.ex. SMHI:s nuvarande beställningssystem som ett hinder. Manuella
beställningar kan fungera längre fram i projektet när man känner proceduren och vet exakt vad man behöver, men under sökfasen är de ett hinder. Det upplevs också som ett hinder att varje beställning är föremål för
ett licensavtal och att avtalen förhindrar utbyte mellan olika projekt och
med undervisningen. Forskare arbetar oftast även som universitetslärare,
och det är naturligt att implementera och testa nya forskningsidéer även
inom undervisningen. Att då vara förhindrad att använda sina grunddata
från forskningen till undervisning upplevs som en orimlig begränsning.
Det bär också många forskare emot att behöva radera data vid projektets
slut. Detta känns som resursslöseri och bakåtsträvande i informationsåldern. Begränsningar som ska förhindra vidare spridning av data upplevs
ibland som hinder i samarbetsprojekt. Det är vanligt att man lägger upp
gemensamma databaser inom breda projekt, och där kan det bli mycket
svårt att dela på data p.g.a. dessa restriktioner.
Sekretess. Militär sekretess förbjuder insamling eller spridning av batymetriska data över våra kustvatten. Detta är ett hinder för den marina
forskningen eftersom beskrivning av bottentopograﬁn behövs för studier
av strömningsförhållanden, salthalter, marin ekologi m.m. Sekretess gällande befolkningsdata kan förhindra studier av människans påverkan på
miljön eller människans exponering för miljögifter.
Standarder. Standarder kan ﬁnnas på olika nivåer, t.ex. avseende dataöverföring, datainnehåll, terminologi, etc. Data från de stora dataproducerande
myndigheterna kan vara enhetliga, men är inte alltid harmoniserade sinsemellan eller internationellt. Standarder som kan vara specialutvecklade
för något tillämpningsområde kan ibland vara för komplicerade och bli
ett hinder för generella användare. Inom t.ex. meteorologisk modellering
ﬁnns standarder för databeskrivning som är så komplicerade att de närmast kräver specialistkunskap. Forskare upplever sällan brist på standarder som ett problem, beroende på att de oftast är vana vid att arbeta med
vissa typer av data och känner till hur dessa är uppbyggda. Emellertid blir
harmonisering betydligt viktigare i skenet av en bredare användning av
data, t.ex. där en ekolog arbetar med meteorologiska data, eller tvärtom.
Om man strävar efter en bred användning av data behöver gemensamma,
öppna och enkla standarder införas.
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Data från de svenska miljöövervakningsprogrammen samt andra miljöinventeringar
Översikt över data från miljöövervakningen
Sverige har mycket omfattande program för att dokumentera tillståndet i
miljön och dess förändringar, dels genom olika typer av inventeringar, dels i
form av regelbunden miljöövervakning. Miljöövervakning syftar till att visa
om genomförda miljöskyddsåtgärder leder till önskade förbättringar och om
de uppsatta miljökvalitetsmålen uppfylls. Naturvårdsverket har ansvaret för
den nationella miljöövervakningen som är indelad i programområdena luft,
kust och hav, sötvatten, fjäll, skog, jordbruksmark, hälsa, landskap, våtmarker samt miljögifter. Miljöövervakningen i Sverige sker på tre nivåer: nationell, regional och kommunal. Nationella miljöövervakningsdata tas fram
av många olika utförare och lagras av s.k. datavärdar. Datavärdarna tillser
att grunddata (kalibrerade och kvalitetssäkrade data) ﬁnns tillgängliga och
arkiveras enligt Riksarkivets krav. Utförarna är ibland ett universitet, men
kan också vara en länsstyrelse, en kommun eller en konsult. Datavärdarna
är i allmänhet någon större myndighet, t.ex. SMHI, SGU, ett universitet,
eller en länsstyrelse. Både utförande och datavärdskap inom den nationella
miljöövervakningen regleras i avtal med Naturvårdsverket. Krav ställs på
datasäkerhet och arkivering, men standardisering och hur tillgängliggörande sker är i hög grad upp till varje datavärd. Grundregeln är att nationella
miljöövervakningsdata ska vara fritt tillgängliga (undantag kan ﬁnnas för
att skydda hotade arter m.m.).
Länsstyrelserna hanterar data från olika regionala miljöövervakningsprogram, varav många inte ﬁnansieras via statliga anslag. Exempel på sådana
är samordnad recipientkontroll i vattenvårdsförbundens regi, kustvattenkontroll, depositionsmätningar av luftföroreningar, mätning av skogsskador, kalkeﬀektuppföljning och luftföroreningar i tätorter. Data lagras inte i
något enhetligt system; vissa lagras i en gemensam databas (DMN, Databas
Miljö och Natur), vissa lagras i egna system, vissa hos datavärdar, och vissa
hos konsulter. En gemensam databas för grundläggande geograﬁska digitala
data från länsstyrelserna ﬁnns dock i dag16.

16

http://www.gis.lst.se/
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Många viktiga miljömätningar och inventeringar sker på kommunal nivå.
Kommunernas miljöövervakning erhåller emellertid inga statliga medel och
styrs därmed inte i upplägg m.m. av de centrala myndigheterna och dess
riktlinjer, utan utgångspunkten är de lokala behoven. Det kommunerna tar
fram är de själva ägare av.

Nytta av och forskartillgång till data från miljöövervakningen
Miljöövervakningsprogrammen genererar nödvändiga basdata som utgör en
grund för miljöforskarnas analyser och vidare mätningar. Dels fungerar de
som bakgrundsdata mot vilka fördjupade studier kan utföras, dels har de
ett stort självständigt värde och möjliggör genom kloka analyser kartläggning av miljötrender, naturliga och antropogena förändringar samt samvariationer mellan olika miljövariabler och miljöpåverkande ämnen. Bland de
största fördelarna med miljöövervakningen är att den producerar långa tidsserier, undersökningar med god spridning över landet, och mätningar som
upprepas regelbundet. Forskningsprojekt är av nödvändighet oftast av mer
kortsiktig karaktär och kan i allmänhet inte generera denna typ av grundläggande referensdata. Det ﬁnns många projekt som bygger helt på nära
samarbete mellan miljöövervakning och forskning och inte skulle fungera
utan fritt informationsﬂöde mellan olika aktörer. Ett utmärkt exempel är
luftkvalitetsforskningen, där kommunala, regionala och statliga myndigheter tillhandahåller data om utsläppskällor, infrastruktur, meteorologi och
befolkning, medan forskare behövs för att modellera ﬂöden och fördelningar av utsläpp (meteorologer, fysiker, naturgeografer), beräkna inverkan på
människan (epidemiologer) eller påverkan på naturen (kemister, biologer).
Data från mätprogrammen behöver ﬂöda till forskarna för analys och därefter tillbaka till myndigheterna i form av kunskap som kan användas för
miljöplanering, tillståndsgivning m.m.
För att detta utbyte ska fungera är det helt avgörande att data från miljöövervakningsprogrammen enkelt kan nås av forskarna och att de håller god
kvalitet. Så är emellertid inte alltid fallet, och forskare tar upp ﬂera exempel
på vanliga problem som kan förekomma med dessa data:
• Brist på information om vilka mätningar som genomförs. Det ﬁnns i dag inte
någon nationell sammanställning över miljömätningarna i landet samt
när och var de genomförs. Inte ens för de nationella program som koordineras av Naturvårdsverket ﬁnns det någon enhetlig generellt tillgänglig
förteckning, än mindre för de regionala och kommunala programmen.
Det är mycket svårt för forskare att veta vilka data som ﬁnns. För att ﬁnna
data är det nödvändigt att leta på ett otal hemsidor, kontakta olika myn-
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digheter och försöka få tag på rätt kontaktpersoner. För forskare som behöver tillgång till samma typ av data jämt är detta ett begränsat problem,
men för dem som arbetar med mer övergripande analyser som innefattar olika typer av data är det ständiga sökandet ett tidsödande hinder för
forskningen. Systemet är i dag i hög grad beroende av personliga kontakter. Ett annat problem är att okunskap om existerande mätningar leder
till en uppenbar risk för att likartade mätningar upprepas helt i onödan
vilket är ett slöseri med forskningsresurser.
Tillgänglighet till databaserna. Tillgängligheten till miljödata från övervakningsprogrammen är mycket varierande, och någon enhetlig sökväg
ﬁnns inte. Vissa datavärdar har lagt ut stora delar av databaserna så att
de enkelt kan laddas ner direkt av användaren. Exempel på detta är de
miljödatabaser som distribueras av IVL. Hos andra är det nödvändigt att
kontakta datavärden och begära utdrag ur databaserna. Hos t.ex. SLU,
som är datavärd för ett stort antal terrestra databaser, varierar typen av åtkomst mellan de olika databaserna. I vissa fall kan data laddas ner från en
hemsida direkt, men ibland måste man beställa data via någon handläggare. Vid en del universitet ﬁnns exempel på datavärdar som publicerar
sammanställningar av data men inte ger tillgång till grunddata. För vissa
kommunala och regionala data förekommer det att de ursprungliga mätresultaten överhuvud taget inte längre ﬁnns tillgängliga. Informationen
har sammanställts i en rapport, kanske av någon konsult, och originalmätningarna har försvunnit. På kommunal nivå förekommer ibland att
forskare får betala för att få tillgång till data.
Varierande dokumentation och kvalitetsmärkning. Den dokumentation
som medföljer data är mycket varierande, ibland bristfällig, och aldrig
enhetlig. Kvalitetsmärkning saknas ofta, i synnerhet på lokal nivå. De
nationella programmen ställer högre krav på kvalitetsmärkning och dokumentation.
Brist på standarder och harmonisering. Ingen enhetlighet ﬁnns avseende
harmonisering av deﬁnitioner och standardiserade dataformat. På den
marinbiologiska sidan sker t.ex. insamling av vissa data på olika sätt i olika delar av landet eftersom det är olika utförare. Datavärdar väljer själva
vilka dataformat de lagrar och tillgängliggör data i. Ibland sker utdrag
direkt ur en databas och ibland får man ladda ner data i något programspeciﬁkt ﬁlformat, t.ex. Microsoft Excel.
Bristande kvalitet och koordinering. Detta är ett problem främst på lokal
nivå där ibland ovan personal utfört mätningar eller syftet med mätningarna har varit oklart. Koordinering av mätningar mellan olika program,
t.ex. olika provtagningar i samma vattenmassa, kan göra att mervärdet

DATA FÖR SVENSK KLIMAT- OCH MILJÖFORSKNING

29

MYNDIGHETSDATA INOM KLIMAT- OCH MILJÖOMRÅDET

av mätningarna ökar markant, inklusive värdet för forskningen. Bristen
på långsiktighet i många mätprogram är ett stort problem. Kvalitetsproblem kan vara svåra att upptäcka, men med bättre tillgänglighet av data
kommer det bli lättare att genomföra systematiska efteranalyser som kan
bidra till att avslöja sådana problem.
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DATA PRODUCERADE
INOM FORSKNINGEN
I detta avsnitt behandlas data som produceras i forskningens tjänst, i synnerhet vid universitet och högskolor. Den bild som Vetenskapsrådets guide
till infrastrukturen ger av det generella tillståndet för klimat- och miljödatabaser, nämligen bristande samordning avseende insamling, lagring och
dokumentation, gäller i hög grad för forskningsdata. Väldigt många forskare
saknar resurser, erfarenhet och ibland motivation att tillvarata sina data på
ett professionellt sätt. Det är inte ovanligt att data går förlorade eftersom
data lagrats på ett felaktigt sätt, ibland i programspeciﬁka format som blivit
omoderna, eller på medier som inte varit beständiga. Det är inte ovanligt att
värdefulla data lagras på vanliga hårddiskar utan datasäkerhet eller riktig
backup. Utredaren har intervjuat forskare som har fått digitalisera samma
data ﬂer än en gång eftersom tidiga digitaliseringar gått förlorade. Men i
lika många fall har data gått för evigt förlorade, inte minst sådana data som
funnits lagrade på magnetband som nu är oläsbara. Ett annat vanligt problem är att databaser gått förlorade genom att den person som handhaft
dem har slutat på arbetsplatsen. Bristen på organiserade lösningar leder till
att forskare ofta har mycket dålig överblick över vilka data som ﬁnns, ibland
även inom den egna organisationen eller det egna forskningsfältet. Man har
ibland en vag kunskap om att en viss typ av data har samlats in, men inte
var eller om dessa data ﬁnns lagrade. Datautbytet blir på detta sätt begränsat
och bygger i allmänhet på personliga kontakter.
Det ﬁnns emellertid också många projekt där datahanteringen fungerar
tillfredsställande. Inom ﬂera projekt görs stora ansträngningar för att bevara och tillgängliggöra data på ett professionellt sätt. Många forskare har en
genuin vilja att säkra sina data för framtiden. I allmänhet krävs då att personal ﬁnns tillgänglig som kan arbeta särskilt med detta, vilket gör att det för
det mesta endast är de större institutionerna eller projekten som klarar av
uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Men även inom de projekt där man
har avsatt särskilda resurser för datalagring ﬁnns en risk att data inte tas
om hand på ett långsiktigt, rationellt, standardiserat och väldokumenterat
sätt. Allt för stora resurser investeras i dag på databaslösningar som inte håller tillräckligt hög kvalitet. Ofta läggs databaser och gränssnitt upp för att
möta de omedelbara projektbehoven snarare än för att skapa långsiktighet
och stabilitet. Det ﬁnns också brister bland många forskare när det gäller
motivationen att dokumentera och tillgängliggöra data.
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Ett antal orsaker ligger bakom svårigheterna att omhänderta och tillgängliggöra forskningsdata:
• Små grupper som saknar resurser för professionell datahantering. Klimat- och
miljöforskningen är utspridd på ett stort antal smärre aktörer. Dessa små
grupper saknar ofta både personal och kompetens för att hantera stora
datamängder. Stöd från högre nivåer inom universiteten saknas ofta.
• Vikande basﬁnansiering och allt större beroende av projektstöd. Teknisk personal som hjälper till vid insamling, digitalisering och arkivering av data
ﬁnns i dag i allt lägre grad vid forskningsinstitutionerna p.g.a. vikande
basﬁnansiering. Fortlöpande dataarkivering är en rutinmässig procedur
som kräver långsiktig ﬁnansiering medan största delen av forskningsverksamheten i dag drivs med kortsiktiga projektbidrag. Marginalerna i
dessa projekt är för små för att rymma långsiktig datahantering.
• Svårighet att få anslag till långsiktig datainsamling och arkivering. Det är
svårt att få anslag för datainsamling och datahantering. Detta leder till
att det, även när mycket stora investeringar görs i dyrbar mätutrustning,
ofta saknas medel för att hantera data från dem. Mätutrustning har ofta
ett vetenskapligt värde långt utöver projekttiden för det projekt som ﬁnansierade den, men drift av mätningarna kan vara svår att hålla vid liv
eftersom ﬁnansieringen saknas.
• Bristande motivation bland forskare att samla in och lagra data. Få morötter
ﬁnns i dag för forskare att syssla med tidsödande datainsamling och databasuppbyggnad. Meritvärdet i sådana aktiviteter är lågt (eller obeﬁntligt?)
när man söker anslag. Tidigare fanns ofta större möjligheter att publicera
data i form av tabeller, medan publiceringskulturen i dag har blivit mer
analysinriktad.
• Rädsla bland forskare att förlora kontrollen över sina data. Egna insamlade
data är ofta det kapital en forskare bygger sin karriär på. Det ﬁnns bland
många forskare en tveksamhet mot att lämna ut sina data och därmed
riskera att förlora den forskningsfördel dessa data innebär. Många känner också att deras data är så speciella att de inte är fullt begripliga för
utomstående.
Det är viktigt att beakta dessa svårigheter när man söker efter lösningar på
problemen. I hög grad är problemen relaterade till den rådande forskningsstrukturen snarare än av teknisk karaktär. I vilket fall som helst så leder
problemen till ﬂera negativa konsekvenser för forskningen:
• Värdefulla data går förlorade för all framtid. Vi vet inte i dag vilka vetenskapliga problem vi står inför om 40 år, men vi vet att den information
vi i dag har om miljötillståndet för 40 år sedan är ytterst värdefull. Flera
viktiga studier inom global change-området har genomförts som bygger
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på data som samlades in för 30–40 år sedan i ett helt annat syfte. Att
studierna i dag kan genomföras bygger i hög grad på att de då aktiva forskarna fortfarande lever och är aktiva. Sannolikheten att många viktiga
data försvinner när forskargenerationerna byts ut är emellertid stor.
Reproducerbarheten av forskningen försvinner och med den möjligheten till
kritisk granskning av forskningsresultat. Denna granskning är viktig för
att upprätthålla den vetenskapliga kvalitén och allmänhetens tilltro till
forskningen.
Stora resurser går åt till att söka efter data eller att genomföra mätningar
som redan tidigare har genomförts; datainsamlingen blir inte optimal
p.g.a. dålig kännedom om var och när tidigare studier har gjorts.
Vetenskapligt syntesarbete försvåras, såsom modellutveckling, validering,
tvär- och mångvetenskapliga studier. Denna typ av studier blir allt viktigare i takt med ökad tillgång till datorkraft och realistiska simuleringsverktyg, och är helt nödvändig för att kunna besvara många av de komplexa framtidsfrågorna.
Tillgänglighet av vetenskapliga resultat och data minskar, inte bara för forskare utan också för myndigheters miljöarbete och allmänheten. Dålig
tillgänglighet och utnyttjande riskerar att minska allmänhetens vilja att
betala för forskning.

Det bör dock poängteras att de ﬂesta seriösa forskare är medvetna om problematiken och har en stark vilja att på något sätt försöka hantera datalagringen trots de uppenbara svårigheterna. Många forskare är ﬁnansierade av
eller på annat sätt knutna till internationella program som ställer upp regler
för datarapportering eller tillhandahåller internationella databaser. Det kan
för vissa typer av forskning kännas mer relevant att rapportera sina data till
sådana projekt än att intressera sig för nationella lösningar. Som exempel
kan nämnas att bakgrundsmätningar av atmosfäriska aerosoler i dag sker på
två platser i Sverige. Dessa mätningar är naturligtvis nationellt viktiga, men
har störst betydelse i europeiskt och internationellt sammanhang. Data rapporteras till EU:s nätverk för aerosolmätningar och får genom att ingå i den
europeiska datainfrastrukturen ett större mervärde.
För vissa projekt är dock den internationella rapporteringen ibland sporadisk, och det är inte heller givet att de europeiska projekten har en garanterad långsiktighet. Trots ofta relativt höga krav på datarapportering och
datalagring är många av projekten inte framtidssäkrade. Problemet med
långsiktigt bevarande av databaser är internationellt; inom EU:s sjunde
ramprogram ﬁnns t.ex. en utlysning som syftar till att rädda data som samlats in under sjätte ramprogrammet.
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Ett annat problem är överlappning av nationella och internationella nätverksprojekt; det händer inte sällan att olika forskare som samlar likartade
data tillhör olika nätverk. Ett exempel är att data från mätningar av koldioxidﬂöden från s.k. ﬂuxtorn i dag rapporteras till tre internationella nätverk:
Fluxnet, som är ett internationellt nätverk för mikrometeorologiska mätningar, Carboeurope som är ett EU-ﬁnansierat kluster av kolrelaterade EUprojekt, och NECC, som är ett nordiskt kompetenscentrum för kolforskning. Vissa forskare rapporterar till endast ett av dessa, vissa till ﬂera, och
vissa rapporterar inte till något nätverk alls. De databaser som byggs upp ser
följaktligen olika ut, innehåller delvis olika variabler samt är överlappande
och ofullständiga. Situationen skapar förvirring och merjobb för forskare
som vill utnyttja data från många olika ﬂuxtorn för sin forskning. Dessutom
blir det merjobb för de rapporterande forskarna att skicka in data till ﬂera
databaser. Liknande situation råder inom ﬂera andra områden, t.ex. den marinekologiska forskningen, där nationella databaser med marina mätningar
byggs upp som inte är synkroniserade med de internationella databaserna.
Det är fullt naturligt att forskare har olika syn på hur forskning ska bedrivas, olika ﬁnansiering, och att en viss konkurrenssituation råder. Denna
konkurrens kan utgöra en viktig del av den vetenskapliga mångfalden och
debatten, men när bristande synkronisering leder till otillräckliga eller divergerande databaser så minskas den vetenskapliga nyttan. En gemensam
grund i form av harmoniserade data att bygga de vetenskapliga analyserna
på leder till större möjligheter till framsteg för alla.
Det noteras av många forskare att det ﬁnns många viktiga data utan riktig
hemvist samt stora mängder äldre icke-digitala data. Dessa behöver tas om
hand för framtiden och tillgängliggöras för forskningen.
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FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR
I diskussionen kring möjligheterna att skapa en infrastruktur för data inom
klimat- och miljöområdet är det mycket viktigt att ta i beaktande att denna
forskning till sin karaktär är väsensskild från ﬂera av de områden som erhåller svenskt infrastrukturstöd i dag. Forskningen är i allmänhet inte koncentrerad till stora anläggningar utan snarare utspridd över ett stort antal institutioner och individer. Denna breda men mer småskaliga forskning gör det
svårare att identiﬁera enkla lösningar som kan fungera inom alla områden.
De data som samlas in är av mycket olika karaktär, t.ex. fältinventeringar
och -observationer, kemiska analysresultat, resultat från experimentella
studier, tidsserier, bild- och skannerdata, isotopmätningar, borrkärnedata
och digitala kartor. Forskargrupperna är ofta relativt små och arbetar i internationella nätverk med andra forskargrupper. Arbetssätten skiljer sig
mycket mellan disciplinerna avseende analysmetoder och publiceringssätt.
Inom vissa områden publiceras tabeller med data regelbundet, medan detta
är ovanligt inom andra områden. Vissa tidskrifter kräver att data ska levereras in alternativt rapporteras till en speciﬁk databas, men detta är generellt
sett inte vanligt över hela fältet.
Det är också nödvändigt att ta i beaktande att en serie olika behov ﬁnns
som kanske kräver något olika lösningar: tillgång till myndighetsdata; arkivering och säkerställande av mätresultat och rådata; tillgängliggörande av
forskningsdatabaser samt information till allmänhet och myndighetsutövare.

Tillgång till grundläggande myndighetsdata
För förbättrad tillgång till myndighetsdata från de statliga myndigheterna
behöver följande beaktas:
•

•

Medvetenhet om forskningens speciella karaktär och behov. De krav som de
snabba klimat- och miljöförändringarna ställer på forskningen i dag är av
den karaktär att en lösning av datafrågan får anses som en särskilt angelägen samhällsfråga. Särskild öppenhet förväntas därför från berörda myndigheter och politiker. Forskningen har också vissa behov avseende vilka
data som samlas in samt hur data dokumenteras och kvalitetssäkras.
Kostnadsfrågan. Avgifter från forskare inbringar i dag mycket lite pengar
till de statliga myndigheterna samtidigt som administrationen av betal-
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•

•

ningarna belastar både leverantörens och köparens organisationer. Det är
tveksamt om nuvarande system är samhällsekonomiskt försvarbart. Myndigheternas berättigade krav på kostnadstäckning behöver mötas genom
centrala lösningar, t.ex. genom att berörda departement ställer särskilda
medel till förfogande.
Skydd för myndigheternas upphovsrätt. Så länge krav från statsmakterna
ﬁnns om att myndigheternas verksamhet ska vara delﬁnansierad med
användaravgifter behöver myndigheterna känna säkerhet att data som
släpps för forskning inte sprids vidare till kommersiella aktörer. Skyddet
behöver emellertid utformas på ett enkelt sätt så att inte komplicerade
licensavtal hämmar användningen av data.
Pågående initiativ. Flera nationella och internationella initiativ som kommer att påverka tillgängligheten av myndighetsdata pågår för närvarande.
På nationell nivå är den pågående planeringen av en svensk geodatastrategi samt anpassningen till INSPIRE aktuella. Båda dessa strategier syftar
till standardisering och förenklad tillgänglighet av geodata, INSPIRE på
europeisk nivå och geodatastrategin på svensk. Regelverket för INSPIRE
ska vara implementerat i svensk rätt inom två år, och genomförandet av de
första delarna inom ytterligare två. Målet med INSPIRE är harmonisering
och utveckling av en gemensam europeisk infrastruktur för distribution
av geodata. På internationell nivå är GEOSS ett viktigt initiativ för samordning och tillgängliggörande av jordobservationsdata globalt. Inom Europa ﬁnns projektet GMES som syftar till att skapa informationstjänster
för miljö och säkerhet. Inom det meteorologiska området ﬁnns ett ambitiöst initiativ, WIS, för en global infrastruktur för meteorologiska data.

När man söker efter lösningar är det lämpligt att studera goda exempel som
ﬁnns. Ett mycket närliggande sådant är Norge digitalt. Norge digitalt är den
nationella norska infrastrukturen för myndighetsproducerad geograﬁsk
information och bygger på ett brett samarbete mellan olika producenter
och konsumenter av geograﬁska data. Samarbetet innefattar etablering,
underhåll, förvaltning och tillgängliggörande av kommunala, regionala och
nationella data. Alla geodataansvariga och stora användare av geodata ska
enligt ett Stortingsbeslut delta i samarbetet och har genom avtal ömsesidiga
förpliktelser och rättigheter när det gäller bidrag och utnyttjande av data.
Miljøverndepartementet har övergripande ansvar och Statens kartverk är
koordinator. Norge digitalt omfattar grundläggande geodata som topograﬁ,
väderdata, vatten, byggnader, ortnamn, gränser, djup, ortofoton, fastighetsinformation samt tematiska geodata om miljö, naturresurser, kulturminnen, plandata m.m. Universiteten har full tillgång till alla data för forskning och undervisning genom Kunnskapsdepartementet, men även andra
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statliga institut ingår, t.ex. Polarinstituttet, Artsdatabanken, Bioforsk, Veterinærinstituttet m.ﬂ. Kostnaderna för Norge digitalt täcks genom att varje
part betalar en fastställd årlig avgift.
Ett exempel på ramavtal för geodata som fungerar i Sverige i dag är Digitala kartbiblioteket. Detta avtal har förbättrat tillgången till geodata för
forskning och undervisning men har i dag begränsningar i omfattning. Avtalet behöver utvecklas till att omfatta ﬂer produkter och större datauttag,
och ett antal frågor behöver också lösas som berör dokumentation, metadata, gränssnitt och rättigheter. En osäkerhet i nuvarande konstruktion är att
universitetens ﬁnansiering av avtalet inte är löst på längre sikt utan föremål
för årliga diskussioner vid de olika universiteten. Det är viktigt att forskningens krav tillgodoses vid framtida lösningar.
Geodatastrategin och INSPIRE kommer att betyda mycket för en generellt
förbättrad datatillgång, genom enklare regler för utbyte av geodata och tjänster mellan myndigheter, harmonisering av data, centraliserade sökmöjligheter, metadatastandarder och nedladdning av data via webbgränssnitt. Det är
dock i nuläget oklart om initiativen kommer att innebära lägre kostnader
för forskningen. Geodatastrategins användargrupp har visserligen föreslagit
avgiftsfri användning av geodata inom oﬀentlig förvaltning och FoU, samt
att avgifterna ska diﬀerentieras utifrån nyttjandegrad, behov och samhällsnytta, men enligt INSPIRE påverkas inte möjligheten att ta betalt. Med mer
rationell datahantering så är det dock tänkbart att priserna på geodata kommer att sjunka. Geodatastrategin omnämner för övrigt inte speciﬁkt forskningens behov av geodata, t.ex. inom klimat- eller miljöområdet, utan tar på
forskningssidan upp utvecklingsforskningen inom det geomatiska området.
Det nuvarande geodatarådet har inte någon representant från forskningen,
utöver genom Utvecklingsrådet för Landskapsinformation (ULI), som har
en bred sammansättning av medlemmar varav några få är universitetsinstitutioner. Det ﬁnns emellertid användargrupper där forskare kan delta.
Tillgången till fjärranalysdata är ett område där datatillgången länge varit problematisk17. Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen, SMHI, Naturvårdsverket
och Lantmäteriet har på regeringens uppdrag utrett och föreslagit utveckling av ett nationellt rikstäckande arkiv för fjärranalysdata. Arkivet kommer
att innehålla ett antal historiska täckningar med fjärranalysdata samt årliga
uppdateringar. Dataåtkomsten kommer att förenklas gentemot i dag genom
att data tillgängliggörs via en portal. Prisnivån för data är inte bestämd, men
ambitionen är att avgifterna ska vara betydligt lägre än i dag och att gängse
rabatter för forskare ska gälla. Lantmäteriet är utförare av projektet.

17

Wigwall, L., Förstudie: Tillgång på svenska fjärranalysdata. SWECO Position AB, 2002-06-18.
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SMHI planerar för förbättrad tillgänglighet av sina data, dels med anledning
av INSPIRE-direktivet, dels genom ett pågående mycket ambitiöst internationellt samarbete inom WMO för att bygga upp en global infrastruktur
för insamling, distribution, lagring och access till data och information för
alla WMO:s program. I programmet (WIS) identiﬁeras universitetens och
forskningsinstitutens tillgång till data ur systemet. Webbgränssnitt för datatillgänglighet är under utveckling.
SGU planerar att tillgängliggöra sina data via Digitala kartbiblioteket,
och kommer också att påverkas av INSPIRE och geodatastrategin.

REKOMMENDATION 1: Vetenskapsrådet bör verka för att klimat- och miljöforskningens behov av data tillgodoses av de statliga myndigheterna samt
bevaka utvecklingen av t.ex. INSPIRE, geodatastrategin och andra initiativ.
Eventuella avgifter och licenser bör hanteras genom centrala ramavtal. Vidare bör man verka för att forskarsamhället ﬁnns representerat inom kommittéer och beredningsorgan som har inﬂytande över framtidsstrategier
inom dataområdet.

Tillgång till miljöövervakningsdata
Den är väsentligt att den svenska miljöövervakningen och forskningen
inom miljöområdet kan utvecklas på ett sätt som är gynnsamt för alla parter. I tidigare avsnitt har konstaterats att datatillgången från miljöövervakningsprogrammen är svåröverskådlig, harmoniseringen obeﬁntlig och datatillgängligheten begränsad. Detta har tidigare påpekats avseende biologiska
data i utredningen om biologisk mångfald18 som presenterades 2005. Svårigheterna är i hög grad förknippade med den svenska decentraliserade miljöövervakningsmodellen. Ur ett dataperspektiv vore det önskvärt med en starkare styrning från t.ex. Naturvårdsverkets sida på alla nivåer. Flera forskare
inom de nationella programmen har efterfrågat klarare riktlinjer för hur
data ska lagras och vilka riktlinjer som gäller för deras distribuering.
Flera av datavärdarna inom de nationella programmen har lagt upp webbsidor där data visas upp eller kan laddas ner. I ﬂera fall är det dock oklart om
dessa sidor riktar sig till allmänheten, eller till de yrkesmässiga användarna,
och en bättre distinktion mellan dessa båda funktioner skulle förbättra an-
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vändbarheten. Det vore vidare önskvärt med en gemensam dataportal varifrån alla nationella miljöövervakningsdata kunde nås. SLU som är datavärd
för ett ﬂertal stora databaser inom det nationella programmet planerar en
mer enhetlig åtkomst av sina databaser. En synkronisering med andra datavärdar är önskvärd.
Man skulle också önska sig en bättre samordning på regional och kommunal nivå, men för detta skulle säkert mer genomgripande förändringar
av regelverk och förvaltningarnas arbetssätt behöva göras. Det ﬁnns problem med kvalitet och dokumentation för vissa mätningar, men en ökad
tillgänglighet gynnar möjligheterna till kvalitetskontroll som kan ske i form
av efteranalyser där trender och avbrott kan upptäckas genom samkörning
av olika dataserier.
Naturvårdsverket har initierat arbetet med att ta fram en metadatabas
över existerande miljömätningar och inventeringar avseende biologisk
mångfald. Detta är ett mycket väsentligt arbete som förhoppningsvis kan
utökas till att inbegripa alla miljöövervakningsdata. Under nästa rubrik diskuteras framtagande av metadata för forskningsdata. Om databaserna förverkligas bör initiativen samordnas, t.ex. så att samma standard används.
EU:s vattendirektiv och den svenska samordningen av vattenfrågor inom
fem regioner kommer att betyda mycket för tillgången till vattenrelaterade
data. Ett vatteninformationssystem, VISS, håller på att byggas upp för samlad tillgång till dessa data19. SMHI kommer att bidra med vattenföringsdata
för de ca 13 000 dräneringsområden som ingår.

REKOMMENDATION 2: Vetenskapsrådet bör verka för större samordning och
utbyte mellan forskningen och den svenska miljöövervakningen. Om metadatabaser för miljöövervakningsdata och forskningsdata tas fram bör dessa
samordnas.

Lagring och tillgängliggörande av forskardata
Det är väsentligt att en diskussion om möjliga lösningar avseende forskardata tar hänsyn till de svårigheter som presenterades tidigare i rapporten
(Data producerade inom forskningen). Problemen är i hög grad kopplade
till strukturella orsaker som dålig basﬁnansiering, kortsiktigt projektstöd
och nuvarande meriteringssystem. En annan viktig fråga är långsiktigheten.

19

www.viss.lst.se
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Forskare arbetar ofta i en relativt rörlig organisationsstruktur där institutioner och forskargrupper är mer eller mindre kortlivade. Nationella satsningar på kompetenscentrum och andra styrda medel gynnar forskningskvalitet och rörlighet, men inte nödvändigtvis stabilitet. Dessa faktorer
sammantaget utgör inte någon gynnsam miljö för långsiktigt bevarande av
forskningsdata.
Primärdata som samlas in i forskningsprojekten faller under arkivlagen
och ska arkiveras i minst 10 år, helst för all framtid. Det kommer an på universiteten att under överinseende av Riksarkivet se till att dessa data bevaras.
Det direkta arkivansvaret faller på institutionerna, men ﬁnansieringen av
och formerna för denna verksamhet är långt ifrån utvecklade. Här krävs stora insatser för att utveckla rutiner, och universitetens arkivavdelningar har
initierat ﬂera intressanta projekt som kan vara framkomliga. En kärnfråga
blir att deﬁniera system där åtkomligheten av data bevaras. Arkiveringen
ska följa gängse internationella standarder och inkludera tillräckligt detaljerade metadata för att tillåta fullständig rekonstruktion. Lyckade experiment
med att omvandla miljödatabaser till arkivbeständiga format har gjorts i ett
universitetsövergripande försöksprojekt samordnat av SLU20. I detta projekt
har man visat att data kan lagras säkert på samma gång som full åtkomlighet
via webbgränssnitt kan uppnås. Dessutom förekommer lokala projekt vid
olika universitet för samlat digitalt bevarande av material som faller under
arkivlagen. BIBSAM har också ett projekt för bevarande av forskningsdata i
samband med elektronisk publicering. Säker slutarkivering innebär mycket
stora arbetsinsatser t.ex. för omformatering av data. För operationella onlinedatabaser ställs höga krav när det gäller sökmöjligheter och snabbhet som
inte säkert kommer att kunna uppfyllas av arkivdatabaserna. Det verkar
troligt att dessa databastyper kommer att behöva skiljas åt21. Däremot är det
viktigt att man vid design av forskningsdatabaser tänker på att data enkelt
ska kunna läsas ut till de format som accepteras av arkivdatabaserna. Här
krävs gott samarbete mellan databasansvariga och arkivarier.
Många forskare har poängterat att databasfrågan inte går att skilja från
frågan om datainsamling. Data från miljöövervakningsprogrammet kan inte
ersätta de data som samlas in i rent forskningssyfte och det ﬁnns stor anledning att säkra de långsiktiga vetenskapliga mätningarna. Det gäller inte
minst för de forskningsstationer som funnits i många år och där oersättliga
data om miljötillstånd och miljöförändringar har samlats in, t.ex. Tarfala,

20

Arovelius, 2005, Digitalt bevarande av forskningsmaterial, SLU, Slutrapport AGDA-gruppen.

21

Även ICSU skiljer mellan data centers som ger omedelbar access till data och information, och archives
som innebär permanent lagring och hantering av data och information.
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Abisko, och de marina forskningsstationerna. Flera av dessa saknar långsiktig ﬁnansiering av mätprogrammen. Det är också viktigt att tillvarata
mätningar från större experiment, t.ex. NOPEX-projektet. Forskningsvärdet av dessa typer av data är mycket högt och det är angeläget att säkra både
existerande data och den fortsatta insamlingen och databasuppbyggnaden.
De problem som har konstaterats avseende bristande tekniska och ﬁnansiella resurser inom forskningsprojekt talar för en centraliserad lagring av
data utanför institutionerna. Det ﬁnns dock olika omständigheter som försvårar en sådan lösning, t.ex. att olika typer av data kräver olika tekniska
lösningar; att underhåll och stöd till användare avseende komplicerade data
kräver sakkunskap vilket skulle tala för lagring nära källan; att det blir merarbete att rapportera till en extern databas; att forskare kan känna ovilja att
lämna ifrån sig data till en databas utanför den egna kontrollen.
Forskares benägenhet att dela med sig av data är i hög grad personberoende och varierar även i viss mån mellan olika discipliner. De ﬂesta forskare visar stor öppenhet i frågan medan det också ﬁnns ett antal forskare
som starkt betonar nödvändigheten av att skydda forskargruppens data. En
personlig reﬂektion är att högt renommerade forskare med stort internationellt utbyte visar stor öppenhet och insikt i denna fråga och att projekt
med stor öppenhet i datafrågan också tycks attrahera mycket samarbete och
internationellt renommé. Det är viktigt att en öppen attityd till datadelning
sprider sig i forskarsamhället. Forskningsrådens riktlinjer i frågan kommer
i hög grad att påverka denna attityd. De ﬂesta forskare anser att det är fullt
rimligt att forskningsråden ställer krav på att de data som samlas in med
hjälp av forskningsanslag görs fritt tillgängliga för andra forskare. Denna
typ av krav ställs av forskningsråd i många andra länder, och det förekommer att en mindre del av anslaget hålls inne tills alla data har rapporterats
in. Det vore emellertid oklokt att inte ta forskares oro i beaktande när man
utformar sådana regler för att inte riskera att forskarna prioriterar ner datainsamling i förhållande till andra uppgifter. Man skulle då riskera att vissa
typer av data inte längre kommer att samlas in. Givet nuvarande meriteringssystem kan det vara lämpligt att forskare har företrädesrätt till sina
data under en rimlig tid, t.ex. två till tre år, så att de hinner publicera sina
resultat. För vissa typer av långsiktiga mätningar där det är omöjligt att publicera resultat inom denna period kan ännu längre tid behöva ges.
Det är viktigt att vara framsynt och ha visioner för hur en infrastruktur
för forskningsdata ska byggas upp. En bra databas ger god reklam för verksamheten och uppmuntrar till användning och uppdatering. Många internationella databaser och projekt kan tjäna som goda exempel, t.ex. databaser
vid de amerikanska federala myndigheterna NOAA och NASA, nationella
forskningsinstitut som Oak Ridge National Laboratory, forskningscentret
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PANGAEA22, bara för att nämna några. Vi har även ﬂera goda exempel i
Sverige, t.ex. den svenska grenen av GBIF, som drivs av Naturhistoriska riksmuseet och syftar till att katalogisera både museisamlingar och miljödata
samt att tillgängliggöra miljöinformation via en portal23. Hög nivå på gränssnitt, standardisering, datasäkerhet, kvalitetssäkring, metadata och internationell rapportering är nödvändiga krav för professionella databaser. Det är
väsentligt att ta tillvara existerande erfarenheter, t.ex. den erfarenhet som
SMHI har uppnått när det gäller datavärdskap och standardisering för marina mätningar.
Många databaser erbjuder i dag god visualisering av data och har ofta
kartgränssnitt för att visa upp data i sin geograﬁska kontext. Vattenmyndigheternas nya Vattenkarta är ett exempel på hur myndighetsdata kan
visualiseras geograﬁskt. En idé vore t.ex. att direkt i Vattenkartan kunna
få upp symboler som visar var olika vetenskapliga mätningar eller undersökningar utförts. Det skulle stimulera till samarbete mellan myndigheter
och forskare. För att uppmuntra att forskare levererar till databaser är det
viktigt att bidragen erkänns och kan identiﬁeras. För t.ex. data lagrade i
PANGAEA ﬁnns en mekanism för detta genom att varje enskild datamängd
är försedd med en unik digital märkningskod (DOI, Digital Object Identiﬁer) vilket gör att den kan identiﬁeras. Data från PANGAEA laddas därmed
ner försedda med en komplett referens samt länkar till övriga vetenskapliga
referenser för just den datamängden. På så vis får varje bidrag till databasen
sitt erkännande.
För idéer och inspiration kan man även gå utanför den vetenskapliga världen och studera kommersiella lösningar, t.ex. databaser som hanterar mycket stora datamängder oerhört snabbt, som Google Earth. Öppna standarder
och databaser ger möjlighet till stor ﬂexibilitet. Det ﬁnns t.ex. GIS-program
som kan rita upp digital kartinformation direkt från ett stort antal öppna
databaser med fri kartinformation, ﬂyg- och satellitbilder. Man kan med enkel webbteknik bygga in funktionalitet så att t.ex. satellitbilder från Google
Earth eller annan fritt tillgänglig kartinformation kan visas som bakgrundskarta i ett webbgränssnitt för sökning av miljöinformation (Figur 2).
En infrastruktur för data består emellertid inte bara av databaser utan
också av ramverket runt dem. I ramverket ingår organisation, regler och
hårdvara som datanät och servrar. Utan dessa delar bedöms infrastrukturen
vara utsiktslös. Existerande kompetens i Sverige avseende datafrågor såsom

22

http://www.pangaea.de/

23

http://www.gbif.org/
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Figur 2.
Sökbart webbgränssnitt där
kartinformation integrerats
med Google Earth och
visas med satellitbilder som
bakgrund. Studentarbete
av Joakim Andersson och
Johan Hasselström, Lunds
universitet.
Kartunderlag: DigitalGlobe och Teleatlas 2007.

SNIC, DISC, biblioteken, arkiven m.ﬂ. behöver ingå i en närmare diskussion
kring infrastrukturens utformning. Jag har inte försökt bedöma hur rollfördelningen mellan dessa aktörer ska vara. Det ﬁnns vidare god anledning att
starta med en ambition som bedöms vara överkomlig på relativt kort sikt.
Med ﬂexibelt upplägg bestående av realistiska delmål enligt en genomtänkt
prioritetsordning kan infrastrukturen utökas efter hand.
Utifrån ovanstående diskussion kan följande förslag till åtgärder ges:
• En kommitté eller ett råd utses att ansvara för uppbyggnad av infrastrukturen.
Kommitténs uppgifter blir att:
– kommunicera med politiker och myndigheter i databasfrågor,
t.ex. genom uppvaktningar, policydokument, remisser, m.m.,
– verka för forskares deltagande i relevanta arbetsgrupper,
styrgrupper etc.,
– samverka med forskningsråd och större stipendiefonder avseende
regler för forskningsdata och stöd till databasprojekt,

DATA FÖR SVENSK KLIMAT- OCH MILJÖFORSKNING

43

FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR

– deﬁniera prioriteter för infrastrukturen, t.ex. vilka databaser som är
mest skyddsvärda,
– identiﬁera datavärdar,
– samverka med expertis inom datafrågor, t.ex. SNIC,
– koordinera verksamheterna med internationella initiativ, t.ex. inom
ESFRI, CODATA-kommittén inom ICSU, och EU:s ramprogram samt
– ansvara för att ett datacentrum utses eller etableras med en metadatabas och egen databaskapacitet.
Utredningen tar inte ställning till om en ny kommitté behöver utses eller
om en utbyggnad av kapaciteten inom t.ex. DISC kan göras. Långsiktighet
liksom god förankring inom klimat- och miljöforskningen är emellertid
viktiga faktorer att ta i beaktande. De viktigaste av ovanstående punkter
diskuteras nedan:
• Forskningsﬁnansiärer enas med stöd av datakommittén om regler för bevarande och inrapportering av data. Krav på säker datalagring och inrapportering av värdefulla data behöver skrivas in i de forskningskontrakt där en
substantiell del av ansökan berör datainsamling. En plan för databashanteringen måste upprättas i samförstånd mellan forskare, datakommitté
och datavärd, och denna avrapporteras på samma sätt som den övriga
forskningen vid projektets slut. Rimliga regler för datadelning behöver
deﬁnieras, t.ex. att den som samlat in data ges exklusivt tillträde till sina
data under en tidsperiod av två till tre år, varefter tillgången till data blir
fri för övriga forskare och myndigheter. Det är viktigt att dessa principer blir generellt giltiga för alla forskningsﬁnansiärer, helst också större
privata fonder. Det är också viktigt att krav på inrapportering åtföljs av
experthjälp och stöd till forskarna så att inte de nya kraven blir ett hinder
som missgynnar forskare som sysslar med datainsamling. Datakommittén
bör tillse att krav och stöd balanserar varandra.
• Ett system för datavärdskap för forskningsdatabaser sätts upp. Datavärdar
för viktiga forskningsdatabaser utses i samråd mellan datakommittén och
forskare bland tidsstabila organisationer. Exempelvis kan viktiga atmosfärsdata lagras hos SMHI, geologiska data hos SGU, biologiska data hos
Naturhistoriska riksmuseet, marina data hos SMHI alternativt ett föreslaget nytt havsmiljöinstitut24 o.s.v. Datalagringen ska standardiseras enligt
datakommitténs riktlinjer, ha gemensam standard för metadata och vara
kopplad till ett forskningsdatacentrum så att nedladdning av data kan ske

24
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därifrån. Om en stabil identiﬁerad internationell datavärd ﬁnns kan man
tänka sig att denna kan fungera för data som främst är av intresse i ett
internationellt sammanhang.
Stöd ges för att säkra nuvarande databaser och infrastruktur. Vissa viktiga
databaser som är i ett utvecklingsstadium passar bäst att utvecklas vid
sina nuvarande organisationer. Dessa behöver då ett stöd för att kvalitén på databasarbetet ska garanteras. Databaser som nått en viss nivå av
”mognad” eller stabilitet kan senare överföras till en mer tidsstabil organisation. Stöd bör också ges till datacentrum som har en samordnande
roll vid universiteten, t.ex. de centrum för geograﬁsk information som på
senare tid utvecklats vid ﬂera universitet. Stöd bör också kunna ges till internationella datainfrastrukturprojekt, t.ex. inom ESFRI och CODATA,
som gynnar svenska forskningsprojekt.
En begränsad forskningsdatabas byggs upp och expertis tillhandahålls för att
omhänderta vissa vetenskapliga data. Detta gäller sådana data som inte
lämpar sig för någon annan datavärd. Exempel är nya miljömätningar som
initieras vid institutioner med dålig kapacitet att lagra data på ett säkert
sätt men där det potentiella vetenskapliga värdet är stort och där det är
troligt att en framtida överföring till datavärd kan ske. Det kan också gälla
värdefulla mätningar där det är ovisst om fortsatt ﬁnansiering kommer
att kunna garanteras eller där man bedömer att ingen lämplig datavärd
kan identiﬁeras.
En metadatabas över data från olika forskningsprogram byggs upp. Denna
fungerar som ett register och innehåller grundläggande metadata för
identiﬁkation av data, förekomst i tid och rum, grov innehållsbeskrivning
och organisatorisk hemvist. Databasen ska vara sökbar från Internet, ha
kartstöd samt möjlighet till sökning efter nyckelord, geograﬁska koordinater och tidsintervall. Metadatabasen ska följa en erkänd standard för
metadatabaser och bör samordnas med andra, t.ex. den föreslagna metadatabasen för miljöövervakningsdata. Efter hand uppgraderas metadatabasen så att data kan laddas ner direkt ifrån den.
Ett datacentrum skapas. Detta centrum blir värd för metadatabasen och
den egna forskningsdatabasen samt utgör en servicefunktion för forskare.
Vidare driver den en portal med t.ex. länkar till myndighetsdata och ett
forum för diskussioner avseende datakvalitet, standarder och andra frågor.

Nackdelarna med ovanstående system för datavärdskap är att databaserna
är decentraliserade vilket kan innebära svårighet med standardisering av
gränssnitt för dataåtkomst. Flera stora tänkbara datavärdar har ett eget utvecklingsarbete för tillgängliggörande av data och det är inte säkert att dessa
gränssnitt är helt lämpade även för forskardata. Det kommer också att krä-
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vas förhandlingar mellan datakommittén och olika myndigheter gällande
datavärdskap, vilket kan vara tidsödande och komplicerat. En centraliserad
lösning skulle innebära full kontroll över alla databaser.
Fördelarna med förlaget är att stabila organisationer med lång erfarenhet och hög kapacitet inom databasområdet utnyttjas. Dessa har kapacitet att följa utvecklingen av standarder inom sina områden och deltar
oftast redan i internationella nätverk. Det är inte troligt att ett enskilt
centrum skulle kunna upprätthålla kapacitet och expertis inom alla olika ämnesområden som berör miljö och klimat. Systemet med datavärdar är beprövat och fungerar inom den nationella miljöövervakningen.
Goda exempel ﬁnns också från andra länder, t.ex. datavärdssystemet för
oceanograﬁska forskardata i Storbritannien. Dessa lagras hos The British
Oceanographic Data Center (BODC). När brittiska forskare ansöker om
nationella eller EU-forskningsmedel som inkluderar fartygsmätningar så
går en viss procentsats till BODC som ﬁnansierar datavärdskap samt expertis som följer med på expeditionen för att säkra datakvalitén. Data
lagras och rapporteras vidare till internationella nätverk. En annan fördel med den ﬂexibla modellen är att de databaser som bedöms behöva
ligga kvar nära forskarna kommer att kunna fortsätta göra det, samt att
en alternativ kapacitet byggs upp för att tillvarata data med oklar hemvist. Man undviker en komplicerad standardiseringsprocess där alla typer
av data behöver assimileras, genom att standardiseringen begränsas till
metadata. Förslaget är ﬂexibelt genom att den egna databaskapaciteten
kan vara tämligen blygsam till en början för att gradvis byggas ut om det
bedöms som behövligt. Takten på överföringen av forskardata kan regleras av datakommittén.
Tidsmässigt bör metadatabasen ha hög prioritet på kort sikt. Dess syfte
är inte bara att samla informationen utan också att verka som en stimulans
för forskare att bidra med data till de existerande databaserna genom att
efterfrågan på data ökar. Den kommer att på kort sikt innehålla ﬂer referenser till data än vad som ﬁnns tillgängligt hos datavärdarna, och därför
kommer den att fylla ett viktigt informationsbehov. När data rapporteras
till datavärdar görs de nedladdningsbara direkt från metadatabasen, som på
det sättet efter hand uppgraderas till en virtuell dataserver.
REKOMMENDATION 3: Vetenskapsrådet bör utse en kommitté eller ett råd
som ansvarar för uppbyggnad av en infrastruktur för forskningsdata inom
klimat- och miljöområdet. Regler för bevarande och rapportering av data
deﬁnieras i samverkan med forskningsråden. Ett ﬂexibelt system förordas
där forskningsdata lagras antingen hos datavärdar, lokalt vid universitet
eller i en egen databas. Stöd ges till att säkra existerande databaser och
infrastrukturer. En metadatabas läggs upp över tillgängliga data med möj-
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lighet till nedladdning direkt från datavärdarna. Ett datacentrum skapas
som står som värd för metadatabasen, den egna databasen och en portal
på Internet.
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En utvecklad infrastruktur för data inom klimat- och miljöområdet saknas
i dag i Sverige, men är nödvändig om forskningen ska kunna klara att tillgodose kunskapsbehovet inför de snabba förändringar av klimat och miljö
som vi står inför. Både myndigheter och forskare måste vara beredda på nytänkande och samarbete för att ﬁnna lösningar på problemen. Modellansatser och nya angreppssätt har i dag ökad betydelse inom forskningen, men
ställer också större krav på datatillgänglighet.
Utredningen har visat att forskare upplever att stora brister ﬁnns i datatillgänglighet. Dessa begränsningar avser både myndighets- och forskningsdata och leder till fundamentala svårigheter: vetenskapligt syntesarbete
försvåras, reproducerbarheten försvinner, resurser slösas bort, viktiga kontaktytor mellan vetenskapen och myndigheternas miljöarbete minskar, och
värdefulla data går förlorade för all framtid. På detta sätt går Sverige miste om
viktig forskning och information om miljön. Bristande vilja att dela på data
och därmed utnyttja skattemedel optimalt kan leda till att allmänhetens
vilja att betala till forskning och myndighetsarbete minskar. Olika myndigheter behöver visa stor öppenhet för datadelning, inte minst med tanke på
att försäljning till forskningen i dag inbringar mycket liten förtjänst.
Samtidigt har en ökande tillgänglighet av internationella databaser betytt
mycket för klimat- och miljöforskningen, vilket visar den stora potential
som ﬁnns i en eﬀektiv datainfrastruktur. Det råder ingen tvekan om att en
förbättrad nationell tillgång av både myndighets- och forskardata kommer
att kunna föra den svenska forskningen framåt. Konkurrenskraftig forskning av i dag kräver god datatillgång.
För att råda bot på situationen krävs insatser på ﬂera områden. En kommitté som samordnar dessa insatser bör utses med uppgift att verka för att
relevanta myndighetsdata delas med forskningen samt samråda med t.ex.
Naturvårdsverket så att tillgängligheten till miljöövervaknings- och inventeringsdata förbättras. Ett samarbete i positiv anda kan leda till vinster för
alla parter och bättre utnyttjande av samhällets resurser.
Kommittén ska vidare ansvara för att en infrastruktur för forskningsdata byggs upp. I detta arbete är det nödvändigt att ta hänsyn till de orsaker
till problemen som utredningen har konstaterat, och som är av strukturell
snarare än teknisk karaktär. Dagens forskningsinstitutioner har minskande
basﬁnansiering, stort beroende av korta anslag och låg kapacitet för systematiskt och långsiktigt databasarbete. De ﬂesta forskare har en positiv attityd
till datadelning, medan vissa fruktar att deras kapital i form av forsknings-
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data kommer att gå förlorat. Datakommittén och forskningsråden måste
fastslå grundprincipen att samhällsﬁnansierade data ska vara tillgängliga för
alla forskare, men att forskare har exklusiv tillgång till sina data under en
övergångsperiod.
Att ﬁnna en enkel teknisk lösning för hantering av alla klimat- och miljödata i Sverige är inte realistiskt. I utredningen föreslås istället en ﬂexibel
lösning där man stegvis bygger ut kapaciteten. Den bygger på utnyttjande
av den stabilitet, erfarenhet och kapacitet som ﬁnns inom de stora organisationerna för att handha data. Dessa utnyttjas som datavärdar för att ta hand
om viktiga databaser. Fungerande kapacitet som ﬁnns inom universiteten
stärks så att existerande infrastruktur utnyttjas på bästa sätt tills vidare. Databaskapacitet byggs samtidigt upp för att ta hand om data från projekt som
saknar egen kapacitet eller beﬁnner sig i ett uppbyggnadsskede. En standardiserad metadatabas ser till att information om existerande miljömätningar
ﬁnns tillgänglig, och upprätthåller länkar till de viktigaste databaserna. För
att systemet ska fungera är det viktigt att datakommittén hjälper till med
prioriteringarna. Ett datacentrum driver metadatabasen och forskningsdatabasen samt har en portal med länkar till datavärdarnas databaser. Denna
kommer att kunna bli en viktig mötesplats för forskare och myndigheter,
och uppmuntra till användning och bidrag till databaserna.
Att bygga en fungerande infrastruktur för forskningsdata är en stor men
viktig utmaning som är nödvändig att anta om den svenska forskningen ska
kunna utvecklas för att eﬀektivt kunna tackla framtidens snabba klimatoch miljöförändringar.
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BILAGA 1 – FÖRKORTNINGAR
BODC
CODATA
CTH
DISC
DMN
DOI
ECMWF
EEA
ESFRI
FOI
GBIF
GEOSS
GIS
GMES
GOOS
GU
HELCOM
ICES
ICSU
INSPIRE
IOC
IODE
IPCC
IVL
KFI
KTH
LiU
LU
NASA
NECC
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British Oceanographic Data Center
Committee on Data for Science and Technology
Chalmers Tekniska Högskola
Database InfraStructure Committee
Databas Miljö och Natur
Digital Object Identiﬁer
European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts
European Environment Agency
European Strategy Forum on
Research Infrastructures
Totalförsvarets forskningsinstitut
Global Biodiversity Information Facility
Global Earth Observation System of Systems
Geograﬁska Informationssystem
Global Monitoring for Environment and Security
Global Ocean Observing System
Göteborgs Universitet
The Helsinki Commission
International Council for the
Exploration of the Sea
International Council for Science
Infrastructure for Spatial Information in Europe
Intergovernmental Oceanographic Commission
International Oceanographic Data and
Information Exchange
Intergovernmental Panel on Climate Change
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kommittén för forskningens infrastrukturer
Kungliga Tekniska Högskolan
Linköpings Universitet
Lunds Universitet
National Aeronautics and Space Administration
Nordic Centre for Studies of Ecosystem
Carbon Exchange and its Interactions
with the Climate System
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NOAA
NOPEX
OSPAR
PSI
SCB
SGI
SGU
SLU
SMHI
SNIC
SOU
SU
ULI
UmU
UNESCO
UU
VISS
WIS
WMO
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National Oceanic and Atmospheric Administration
Northern Hemisphere Climate Processes
Land- Surface Experiment
Oslo-Paris-Kommissionen
Public Sector Information
Statistiska Centralbyrån
Statens Geotekniska Institut
Sveriges Geologiska Undersökning
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Swedish National Infrastructure for Computing
Statens Oﬀentliga Utredningar
Stockholms Universitet
Utvecklingsrådet för Landskapsinformation
Umeå Universitet
United Nations Educational, Scientiﬁc
and Cultural Organization
Uppsala Universitet
Vatteninformationssystem
WMO Information System
World Meteorological Organization
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BILAGA 3 – INTERVJUADE PERSONER
Flertalet personer har intervjuats vid personliga möten, några per telefon,
och några har bidragit med information per e-post.
Katarina
Thomas
Berit
Renata
Johan
Anna-Lena

Abrahamsson
Alerstam
Arheimer
Arovelius
Axell
Axelsson

Lars
Olof
Ronny
Svante
Thorsten
Kristina
Göran
Hans
Hans Henrik
Lars
Raul
Reinhold
Deliang
Torben

Bengtsson
Berglund
Berntsson
Björk
Blenchner
Blennow
Boberg
Borg
Bruun
Bärring
Carlsson
Castensson
Chen
Christensen

Gia

Destouni

Holger
Sam
Urban
Ann-Soﬁ
Göran
Per-Anders

Dettki
Ekstrand
Emanuelsson
Eriksson
Eriksson
Esseen

Marcus
Johan

Flarup
Fransson
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Analytisk kemi, GU
Zooekologi, LU
SMHI
Juridik och dokumentation, SLU
FOI
Skoglig resurshushållning & Geomatik, SLU
Teknisk vattenresurslära, LU
Limnologi, LU
Teknisk vattenresurslära, LU
Kvartärgeologi, LU
Geovetenskap, UU
Sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Rymdstyrelsen
Tillämpad miljövetenskap, SU
Växtekologi, LU
SMHI/LU
Datavetenskap, CTH
Tema vatten, LiU
Geovetenskap, GU
Naturgeograﬁ och ekosystemanalys,
LU
Naturgeograﬁ och kvartärgeologi,
SU
Skoglig zooekologi, SLU
IVL
Centrum för biol. mångfald, SLU
Sveriges Kommuner och Landsting
Skoglig zooekologi, SLU
Skoglig resurshushållning &
Geomatik, SLU
SMHI
Skoglig resurshushållning &
Geomatik, SLU
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Michael
Wilhelm
Anders
Jon Petter
Leif
Sture
Lars

Graf
Granéli
Grimvall
Gustafsson
Hallbäcken
Hansson
Harrie

Jörgen
Johan

Hartnor
Holmgren

Susanne
Per
Mats

Holmgren
Holmlund
Högström

Ola
Martin
Mats
Per Erik
Peter
Ulf
Christer
Anders
Jan
Johan
Erland
Mari
Harry

Inghe
Jacobsson
Jansson
Jansson
Jansson
Jensen
Johansson
Karlqvist
Karlsson
Kleman
Källén
Källersjö
Lankreijer

Bo
Mats

Lind
Lindegarth

Sune
Margareta
Anders

Linder
Lindquist
Lindroth

Åke
Sara
Katrin
Anders

Lindström
Ljung
Lundstedt-Enkel
Lundström
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Naturhistoriska riksmuseet
Limnologi, LU
Matematisk statistik, LiU
Mark- och Vattenteknik, KTH
Miljödata, SLU
Systemekologi, SU
Naturgeograﬁ och ekosystemanalys,
LU
Lantmäteriet
Skoglig resurshushållning &
Geomatik, SLU
Zoologi, GU
Naturgeograﬁ och kvartärgeologi, SU
Skoglig resurshushållning &
Geomatik, SLU
Naturvårdsverket
Geologi och geokemi, SU
Naturgeograﬁ, UmU
Mark- och Vattenteknik, KTH
Naturgeograﬁ och kvartärgeologi, SU
Fastighetsvetenskap, LU
Tillämpad miljövetenskap, SU
Polarforskningsinstitutet
Naturgeograﬁ, UmU
Naturgeograﬁ och kvartärgeologi, SU
Meteorologi, SU
Naturhistoriska riksmuseet
Naturgeograﬁ och ekosystemanalys,
LU
Statens Geotekniska institut
Tjärnö Marinbiologiska laboratorium,
GU
Sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Lantmäteriet
Naturgeograﬁ och ekosystemanalys,
LU
Zooekologi, LU
Juridiska enheten, LU
Ekotoxikologi, UU
Skoglig resurshushållning &
Geomatik, SLU
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Thomas
Donal
Mats

Lyrholm
Murtagh
Nilsson

Jörgen
Maj-Liz
Svante
Lennart

Nilsson
Nordberg
Nyberg
Olsson

Anders
Juni
Lars
Lennart
Honor
Johan
Miguel
Mats
Håkan
Åke
Benjamin

Ormstedt
Palmgren
Persson
Persson
Prentice
Rodhe
Rodriguez Medina
Rundström
Rydin
Sivertun
Smith

Henrik
Magnus
Lars Kristian
Sture

Smith
Stenbeck
Stölen
Sundqvist

Erik
Martin

Swietlicki
Sykes

Jan
Fredrik
Michael
Kalle
Jacob
Stefan
Markus

Szaron
Tersmeden
Tjärnström
Wahlin
Walve
Wastegård
Åhman
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Naturhistoriska riksmuseet
Radio- och Rymdvetenskap, CTH
Skoglig resurshushållning &
Geomatik, SLU
SMHI
Naturgeograﬁ och kvartärgeologi, SU
Systemekologi, SU
Lund University Center for
Sustainability Studies, LU
Oceanograﬁ, GU
KFI:s e-Science-kommitté
SGU
Akvatisk ekologi, UmU
Växtekologi, LU
Oceanograﬁ, GU
Systemekologi, SU
Kvartärgeologi, LU
Växtekologi, UU
Datavetenskap, LiU
Naturgeograﬁ och ekosystemanalys,
LU
Miljövetenskap, LU
DISC
SGU
Skoglig resurshushållning &
Geomatik, SLU
Kärnfysik, LU
Naturgeograﬁ och ekosystemanalys,
LU
SMHI
Arkiv och Registratur, LU
Meteorologi, SU
Matematisk statistik, LiU
Systemekologi, SU
Naturgeograﬁ och kvartärgeologi, SU
IVL
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SUMMARY IN ENGLISH
Introduction
Global warming and future environmental changes that await humankind
place extreme challenges on the ability of society to cope with rapid changes.
There will be a need for a transformation in our way of thinking and an ability to work together within both the research community and the other sectors of society in order to meet the challenges. Today we have the technical
capacity and tools for making the advanced model calculations required for
studying causal relationships and linkages among systems. The major changes confronting us accentuate the need for an eﬀective infrastructure for
satisfying the data requirements of climate and environmental research.
The purpose of this study is to illustrate how authorities and researchers
satisfy the need for accessibility and the permanent archiving of data for
research within the areas of climate and the environment. Information has
been assembled by interviewing researchers as well as representatives for
some of the various data-generating authorities. More that 90 people have
been interviewed during the course of the inquiry, primarily in Alnarp, Göteborg, Linköping, Lund, Norrköping, Stockholm, Umeå and Uppsala.

Laws
The most important laws governing the database area are freedom of the
press regulations, copyright law, secrecy law, law governing personal information and archive law. Diﬀerent authorities have diﬀerent points of view
on the right to protect their data, sometimes asserting copyright protection
and sometimes referring to ”catalogue” protection of information. Various
contractual terms also apply to data. Certain previous inquiries recommend
review of parts of the legal provisions.

Data of government authorities
Data from various central government authorities constitutes the base
within Swedish environmental research. Important basic data exists within
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the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), the National Land Survey, the Geological Survey of Sweden (SGU), Statistics Sweden
(SCB), the Swedish Geotechnical Institute (SGI) and the Swedish Defence
Research Agency (FOI) as well as within the Swedish programmes for environmental monitoring and inventory. Diﬀerent government authorities
have diﬀerent policies and pricing of their products.
The primary problems researchers encounter with basic data from government authorities are:
• Excessive costs. Few research projects have the ﬁnancial resources to cover
their data requirements. There is no allowance for major data purchases
in research applications.
• Complicated acquisition of data and limitations on use. Lengthy procedures and licensing conditions impede the utilisation of data.
• Secrecy, regarding depth data, for example, aﬀects marine ecological research.
To circumvent the problems, researcher use free data from international databases to a great extent, which leads to inferior research quality. When data is
not available, the research is moved or another type of research is carried out.
Data from national and regional environmental monitoring programmes is generally readily available. The fundamental problems regarding data
from environmental monitoring established by the inquiry are primarily:
• Shortage of information on which measurements were carried out.
• Poor access to databases.
• Inconsistent documentation and quality rating.
• Lack of standards and uniformity.
• Insuﬃcient quality and coordination.
These problems lead to unnecessary expenditures of resources on information gathering and inferior research quality.

Data generated within the research community
The general situation for research data within the climate and environmental
area is characterised by insuﬃcient coordination with regard to collection,
storage and documentation. Resources, knowledge and in some cases motivation are lacking to a great extent with respect to the professional stewardship of data. A great deal of important data is lost as a result. Researchers
often have a poor overview of the data that exists, sometimes even within
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their own organisation or research ﬁeld. The exchange of data is often limited and generally is based on personal contacts. Diﬃculties in the custody
and accessibility of research data are associated with the following factors:
• Small groups that lack resources for professional data management.
• Weak basic ﬁnancing and an ever greater dependence on project support.
• Diﬃculty of getting grants for long-term data collection and archiving.
• Insuﬃcient motivation among researchers to collect and store information because there is a lack of carrots in the system.
• Researchers’ fear of losing control of their data since this is often critical
for qualiﬁcation and for getting grants.
This leads to a number of negative consequences for research, of which the
most important are:
• Valuable data gets lost for all time.
• The replication of research disappears.
• Large resources are devoted to ﬁnding data or carrying out unnecessary
measurements.
• Scientiﬁc synthesis work such as modelling, validation and cross- and
multi-scientiﬁc studies is prevented.
• Access to scientiﬁc results and data diminishes for other government entities and the public.
Additional problems that can be cited are the fact that researchers often belong to diﬀerent national and international networks. Coordination among
them does not always takes place. Large amounts of data without a real
domicile as well as older non-digital data exist that need to be preserved for
the future and made available for research.

Recommendations
In formulating solutions, it is important to consider the special needs and
character of research as well as the small-scale and relatively dispersed research structure within the ﬁeld.

RECOMMENDATION 1: The Swedish Research Council should see that the data
needed for climate and environmental research are provided by the agencies
and closely monitor the development of, for example, INSPIRE and geodata
strategy. Any fees and licences ought to be handled by a central agreement.
Furthermore, eﬀorts should be made to ensure that the research community
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is represented within committees and other bodies that have inﬂuence over
future strategies in the data area.

RECOMMENDATION 2: The Swedish Research Council should promote greater coordination and exchange among research and Swedish environmental
surveillance. If metadatabases for environmental monitoring data and research data come into being, they should be coordinated.
RECOMMENDATION 3: The Swedish Research Council should appoint a committee or a council that is responsible for establishing an infrastructure for
research data in the climate and environmental area. The rules for safeguarding and reporting data will be deﬁned in conjunction with research councils.
A ﬂexible system will be recommended whereby research data will be stored
either at data hosts, locally at the university or at a separate database. Support will be provided for securing existing databases and infrastructures.
A metadatabase will be set up with available data oﬀering the possibility
of downloading directly from the data host. A data centre will be created
to act as a host for the metadatabase, a separate database and a portal on
the Internet.
The inquiry does not take a position on whether or not a new committee
needs to be appointed or if capacity within DISC, for example, can be expanded. Among the committee’s assignments are the following tasks:
• to communicate with politicians and authorities on database questions,
• to promote the participation of researchers in relevant working groups,
governing bodies, etc.,
• to cooperate with research councils and larger scholarship funds regarding rules for research data and support for database projects,
• to deﬁne priorities for infrastructure, for example, which databases are
most worth protecting,
• to identify data hosts,
• to collaborate with expertise, such as SNIC, on matters related to data,
• to coordinate activities in connection with international initiatives such
as ESFRI, the CODATA-committee within ICSU, and the EU’s framework programs and
• to assume responsibility for establishment of a data centre with a metadatabase and separate database capability.
A ﬂexible model is recommended through which research data is stored
among data hosts at organisations with staying power, locally at universities or in a separate database, depending on how “mature” the database is.
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A data centre will be created with a metadatabase encompassing available
data. This oﬀers the possibility of searches for identifying databases as well
as the possibility of downloading directly from the data host. Support will
be given to secure existing databases and infrastructures at research institutions.
This report’s main conclusion is that a developed infrastructure within
the climate and environmental area is lacking in Sweden today, but such an
infrastructure is necessary if research is going to be able to satisfy the need
for knowledge in the face of the rapid changes in climate and the environment that are confronting us. Both government authorities and researchers
must be prepared for innovative thinking and cooperation in order to ﬁnd
solutions to these problems.
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Forskningen om klimatet och vår miljö är beroende av tillgång på data för att utveckla och kontrollera
modeller. Dessa modeller visar vad som väntar oss i framtiden och hur vårt agerande idag påverkar hur
klimatet och miljön utvecklas med tiden. En förståelse som är viktig för att anpassa samhället till att
minska vår belastning på miljön och för att möta de förändringar som vi vet kommer att ske.
Denna rapport har varit ett viktigt beslutsunderlag för hur Vetenskapsrådet ska stödja svenska forskares
tillgång till data för klimat- och miljöforskning nu och i framtiden. Utredaren, Docent Lars Eklundh vid
Lunds universitet, bygger sina slutsatser på intervjuer med mer än 90 forskare och myndighetsföreträdare
och Vetenskapsrådet har valt att i stor utsträckning följa hans rekommendationer.
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