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Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge
stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga
vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten har i sin roll
som forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare.
När det gäller förslaget till lag om öppna data och vidareutnyttjande av
information från myndigheter och offentliga företag vill Vetenskapsrådet lämna
följande synpunkter.

1 kap. 3 § 2 st.
I utredningen saknas resonemang kring vad som avses med att ett
forskningsprojekt delvis är finansierat av offentliga medel. Det behövs enligt
Vetenskapsrådet uppfattning en bättre beskrivning av när detta kriterium är
uppfyllt. Om lagstiftningen är tillämplig eller inte får t.ex. betydelse för under
vilka förutsättningar en offentlig forskningsutförare kan acceptera finansiering
från privata aktörer.
Vetenskapsrådet delar inte utredningens uppfattning att man med begreppet
"institutionellt eller ämnesbaserat register" enligt gängse uppfattning avser en
infrastruktur för lagring och tillgängliggörande av digitala forskningsresultat.
Begreppet bör omformuleras eller förtydligas eftersom det är viktigt att det är
tydligt när lagen är tillämplig.

1 kap. 5 §
Av den förslagna definitionen av forskningsdata går det enligt Vetenskapsrådets
uppfattning inte att utläsa att endast information som skapats under
forskningsprocessen, d v s inte befintliga data från andra aktörer som använts,
omfattas. Detta framgår av författningskommentaren. Vetenskapsrådet anser att
avgränsningen bör framgå i lagtexten för att inte missförstånd om lagens
tillämpningsområde ska uppstå.
Vidare vill Vetenskapsrådet i anledning av den valda definitionen av öppna data
saint det resonemang som förs i kapitel 9.1.9. påpeka följande. När det gäller
forskningsdata är sparbarheten (genom t.ex. källhänvisning) viktig för att kunna
skapa möjligheter till citering av forskningsdata i annan forskning, vilket kan
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bidra till att stärka incitament för forskare att skapa öppen tillgång till
forskningsdata, samt kan underlätta framtida granskning av slutsatser som
bygger på dessa data.

Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av
rådsdirektören Maria Thuveson, chefsjuristen Anna Hörnlund, administratören
Isabella ForsAn och juristen Victoria Söderqvist, föredragande.
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