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0. Inledning

Min bakgrund:

- Mitt nuvarande arbete: chef för enheten Elektroniska arkiv 
(operativt mottagande, bevarande, tillgängliggörande och 
tillhandahållande av e-arkiv)

Utbildning:

- Filosofie licentiat inom datavetenskap, Linköpings 
universitet

Detta område ligger mig varmt om hjärtat!



0. Inledning (forts)

Arkivinstitutioner och forskningsdata

- Stark inriktning på handlingar i juridisk/administrativ 
mening

- Koncentration på framför allt ärende- och dokument-
hanteringssystem och "register"

- Visserligen kan allt som inkommit till myndighet vara 
"allmän handling"...

... men t ex en samling av mätvärden är ändå ganska 
väsensskilt från ett administrativt ärende.



0. Inledning (forts)

Arkivinstitutioner och forskningsdata (forts)

- Dessutom: arkivarier är ofta inriktade på humanistisk 
forskning, särskilt historia.

- Detta är bara en droppe i havet av all möjlig användning:

- - dels annan typ av forskning (medicinsk,                              
     naturvetenskaplig, teknisk, samhällsvetenskaplig,              
     statsvetenskaplig...)

- - dels kommersiell användning (PSI-direktivet, som              
     förmodligen kommer att modifieras)



1. Forskningsdata och PSI-direktivet

- "Förslaget innebär bl.a. att direktivets tillämpningsområde 
utvidgas till bibliotek, museer och arkiv..."

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-
om-EU-forslag1/ndring-av-direktiv-om-vidareu_GZ06FPM89/ 

- Riksdagens protokoll 2011/12:65, onsdagen den 1 februari

- Föreslås träda i kraft 2013-01-01

- Riksarkivets nuvarande inställning: tillgängliggörande är 
viktigt (och ska helst vara gratis), oavsett om lagen undantar 
oss eller inte



1. Forskningsdata och PSI-direktivet (forts)

Lärarundantaget

- Lärare, forskare och doktorander vid universitet och 
högskolor äger rätten till sina egna forskningsresultat. 

- Detta kallas för lärarundantaget och innebär ett undantag 
från den rätt som arbetsgivare enligt lag har till sina 
arbetstagares patenterbara uppfinningar.

- Kan även gälla rådata !?



2. Forskningsdata i akademisk forskning

- Riksarkivet har väldigt lite arkivmaterial från universiteten 

- Men det finns rådatabaser som kommer från andra 
myndigheter, och som används i olika forskningsprojekt     
(mycket sällan humaniora)

- Riksarkivet lämnar regelbundet ut informationsmängder 
(ofta avidentifierade) till akademiska forskares olika projekt



2. Forskningsdata i akademisk forskning (forts)

Exempel på rådata som tillhandahållits

- Inskrivningsregister för värnpliktiga: medicinsk forskning 
och angränsande områden (t ex rättspsykiatri, socialmedicin, 
tvillingstudier, men även ekonomi, samhällsvetenskap)

- Medicinskt register för Försvarsmaktens piloter: 
medicinsk forskning (epidemiologi)

- Verket för högskoleservice, antagningssystem 
(pedagogik)



2. Forskningsdata i akademisk forskning (forts)

Exempel (forts)

- Statistiska centralbyrån, Företagsräkningen (ekonomisk 
historia)

- Bostadsadresser och fastighetsnummer 
(samhällsmedicin och folkhälsa)



2. Forskningsdata i akademisk forskning (forts)

Exempel (forts)

Även utlämnanden till annat än akademiska projekt.

Exempel:

- Äldre geometriska kartor (till kulturmiljöenheten på en 
länsstyrelse)

- Folkbokföringsregister  (”Cold Case”)

- Fritidsbåtsregistret (polisen – akuta fall)



3. Forskningsdata som kulturarv

- Detta låter lite trivialt, men...

...allt blir kulturarv om X antal år!!!

- Vi får ibland höra att en del av de e-arkiv som vi tar emot är 
”tråkiga” - förmodligen för att det är ”samtidsdata”.

- Tänk om Axel Oxenstierna, Linné, Polhem och andra hade 
tänkt: ”Det här är det väl bara jag och likasinnade som är 
intresserade av – inget att spara till eftervärlden.”

- Vår egen nutid blir alltid någon annans historia.


