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Rekommendation för bevarande och gallring
av forskningshandlingar
Vetenskapsrådet har granskat SUHFs förslag till Rekommendation för
bevarande och gallring av forskningshandlingar 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.
Myndigheten har särskilt beaktat sitt regeringsuppdrag att samordna det
nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata.
Vetenskapsrådet ser positivt på att öppet tillgängliga forskningsdata ses som
integrerade i rekommendationen för bevarande och gallring av
forskningshandlingar.
Det vore enligt Vetenskapsrådets uppfattning önskvärt med ett förtydligande
om informationstyper ”öppet tillgängliga data” respektive ”öppet tillgängliga
metadata” avser endast forskningsdata, dvs information som skapats under
forskningsprocessen eller öppet tillgängliga data mer generellt.
Avseende definitioner och informationsmaterial som syftar på
forskningsdata och öppet tillgängliga forskningsdata vore det bra med
hänvisningar till det aktuella arbetet i Sverige och internationellt. Vad öppen
tillgång till forskningsdata innebär tydliggörs och beskrivs bland annat i
kapitel 1.1 i Vetenskapsrådets statusrapport från 2020, ”Samordning av
öppen tillgång till forskningsdata” 1 samt i Vetenskapsrådets
rekommendation om öppen tillgång till forskningsdata. 2
Forskningsdata definieras i EU-direktivet, s k Öppna data-direktivet 3 och på
den europeiska nivån pågår arbete relaterat till öppen tillgång till
forskningsdata bland annat inom ramen för EOSC, det europeiska
forskningsmolnet, European Open Science Cloud. 4 Även inom arbetet med
”EOSC Glossary” definieras forskningsdata enligt ovan definition (något
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modifierat) 5. För forskningsdata generellt är det även viktigt att det finns en
koppling till de s k FAIR-principerna. 6
När det gäller öppet tillgängliga data vore det önskvärt om det i den
föreslagna rekommendationen kunde förtydligas kring om det som avses
med ”bör bevaras under tiden data är öppet tillgängligt” syftar på
tillgängliggjorda kopior av forskningsdata vars original finns vid lärosätets
arkiv.
Vad gäller öppet tillgängliga metadata så står det ”kan vara länkade eller
skördade data” Det vore bra med ett förtydligande kring dessa begrepp, om
det exempelvis innebär att metadata kan tillgängliggöras någon annanstans
än data genom att skördas och/eller att metadata kan innehålla länkar till
annan information.
För informationstyp ”Uppgift om licens för användning av forskningsdata
och programkod” vore det bra om informationstyp, förutom licens, även
omfattade rättighetsmärkning, för de fall där villkor för användning
tydliggörs med en annan typ av rättighetsmärkning än licens
Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström efter
föredragning av forskningssekreterare Sanja Halling. Vid den slutliga
handläggningen har även rådsdirektören Maria Thuveson och chefsjuristen
Anna Hörnlund deltagit.
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