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1 Inledning 
 
Forskningsdatahantering är ett arbetsområde under uppbyggnad inom biblioteks- och 
universitetsvärlden. Jag har i mitt arbete på ett högskolebibliotek fått delta i en gruppering 
för forskarstöd och observerat deras möten om forskningsdatahantering. Där har jag 
märkt att intresset för forskningsdata är stort, både från bibliotekariernas och forskarnas 
sida. Ämnet är intressant att undersöka av många anledningar - det är nytt, aktuellt och 
bibliotekspraktiken kring forskningsdatahantering är ännu inte formaliserad. Däremot 
finns det mycket internationell forskning att utgå ifrån och empiriskt undersöka i lokala 
sammanhang.  
 
Återanvändning av data är en del av forskningsdatahanteringen, och avser sekundär 
användning av insamlade data. Avsikten med denna uppsats är att undersöka vilka behov 
forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen har för att kunna återanvända data som 
samlats in för ett annat forskningsprojekt.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Denna uppsats handlar om återanvändning av forskningsdata, men för att kunna avhandla 
detta måste man först känna till de steg i forskningsdatahanteringen som föregår 
återanvändandet. 
 
Forskningsdatahantering är ett relativt nytt arbetsmoment i biblioteksvärlden, men det har 
länge varit varje lärosätes uppgift att bevara och arkivera forskningsdata. Trots det saknas 
ofta infrastruktur, resurser och kompetens för att genomföra arbetet (Vetenskapsrådet, 
2015). Högskole- och universitetsbibliotek arbetar idag med forskningsdatahantering i 
olika utsträckning, men tidigare har det varit arkivariers och IT-avdelningars uppgift att 
se över långtidsbevarande av data. Flera studier bekräftar att det numera oftast blir 
högskole- och universitetsbiblioteken som får ledarrollen i arbetet med 
forskningsdatahantering på lärosätena (Latham, 2017; Carlson, 2012). Bibliotekarier som 
yrkesgrupp besitter stora kunskaper i informationshantering och metadataarbete, och är 
därför lämpade även för forskningsdatahantering (Cox & Verbaan, 2016). I januari 2008 
bildades Svensk Nationell Datatjänst, SND, som en organisation som hjälper till när 
forskare frivilligt vill tillgängliggöra data.  
 
Initiativ till en nationellt sammanhållen forskningsdatapolicy togs i och med att 
Vetenskapsrådet 2013 fick i uppdrag av regeringen att se över open access-publicering 
och forskningsdata. Utredningen kommer att pågå till och med 2018 men redan 2015 kom 
Vetenskapsrådet med ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till 
vetenskaplig information. Där slår de fast att resultat av offentlig forskning ska vara öppet 
tillgängligt/open access. Detta gäller både publikationer och de forskningsdata de bygger 
på. All forskningsdata som tas fram med offentliga medel, antingen helt eller delvis, ska 
göras öppet tillgängliga så snart det är möjligt (Vetenskapsrådet, 2015). I samband med 
Vetenskapsrådets förslag utsågs SND till nationell samordnare för forskningsdata. 
Förutom att fungera som ett repositorium utbildar SND bibliotekarier och andra 
yrkesgrupper i forskningsdatahantering. I projektet BAS16 ingick teoretisk träning i 
datahantering och forskningspolitiska diskussioner, praktiska tillämpningar med forskare 
och test av en nationell databas (SND, 2016). 



 2 

 
Forskningsdatahantering kan tillämpas under alla stadier av ett forskningsprojekt. Innan 
projektet startar krävs ofta en datahanteringsplan av finansiärer, där forskaren redogör för 
sina avsikter för hanteringen av datan. Datahanteringsplanen är ofta den enda länken 
mellan forskaren och eventuella sekundäranvändare, det vill säga någon som använder 
data som samlats in av någon annan. Bibliotekarieyrket har länge arbetat med att beskriva 
informationsresurser och är således lämpade att överföra liknande kunskaper till 
forskarna. Under resten av forskningsprojektet är datahanteringsplanen ett levande 
dokument som kontinuerligt utökas. I projektets slutfas behövs underlag för både 
arkivering och tillgängliggörande av datan.  
 
Data ska alltid arkiveras på lärosätet där forskningen genomförts, och kan även 
tillgängliggöras antingen där, på webben eller i ett repositorium (SND, personlig 
kommunikation). Dessa repositorier kan vara nationella, internationella eller tillhöra ett 
lärosäte. Repositorierna, vilka kan vara offentliga såväl som kommersiella, är ofta 
ämnesspecifika, men det finns också flera ämnen som inte har några repositorier (Verbaan 
och Cox, 2014). 
 
Sedan 2015 finns alltså krav på att forskningsdata som producerats vid statliga lärosäten 
ska publiceras. Det finns dock ännu ingen nationell praxis för hur forskningsdata ska 
hanteras på högskolebibliotek. Däremot finns det många andra krav att förhålla sig till, 
exempelvis etisk prövning eller bestämmelser om känsliga data (Vetenskapsrådet, 2015). 
Utöver detta är det upp till varje lärosäte att avgöra hur datan ska hanteras, bevaras och 
tillgängliggöras.  
 
 
1.2 Problemformulering, syfte och avgränsning 
 
Vetenskapsrådets argument för att forskningsdata bör vara öppet tillgängligt är bland 
annat att de ska kunna användas för att främja demokrati och öka forskningens 
transparens, kunna ligga till grund för nya forskningsprojekt, ingå i andra forskningsfält 
och kunna valideras igen. Även citering och tillgång för allmänheten nämns som positiva 
argument (Vetenskapsrådet, 2015). Argument emot öppna forskningsdata från forskares 
perspektiv är att de förlorar kontrollen över sina data (även om de inte äger datan, enligt 
lag), att det kan leda till minskat samarbete och konkurrenskraft, eller till skadligt 
användande eller missförstånd (Vetenskapsrådet, 2015).  
 
Ett av argumenten för öppna forskningsdata är således att det ska bli lättare att 
återanvända existerande data för ny forskning. Detta är alltså det argument som framförs 
från Vetenskapsrådets sida, men hur tänker forskarna själva kring återanvändning av 
forskningsdata? Det saknas i den svenska forskningen studier om varför forskare väljer 
att använda data de inte själva samlat in. De som kan tänkas veta mest om vilka beslut 
som ligger bakom återanvändning är forskare som har använt sig av existerande 
forskningsdata i nya projekt. Föreliggande uppsats tar därför ett forskarperspektiv på 
hantering av forskningsdata. Uppsatsen kommer att fokusera på forskares upplevda 
fördelar och nackdelar med återanvänd data.  
 
Syftet med uppsatsen är därför att generera fördjupad kunskap om vilka behov forskare 
har för att kunna återanvända forskningsdata för ny forskning. Om bibliotekarierna som 
ska stötta forskarna inte vet vad dessa har för behov riskerar forskningsdatahantering att 
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komma att ses som ett störningsmoment eller administrativt extraarbete av forskarna. För 
att bibliotekarierna ska kunna vara drivande i forskningsdatahantering krävs att de kan 
argumentera för arbetets potentiella framtida nytta. Bibliotekarier behöver ha kunskap 
om detta på ett tidigt stadium, redan innan någon bestämmer sig för att återanvända data. 
 
Eftersom det varken är görbart eller önskvärt att undersöka hela forskarvärldens syn på 
återanvändning av forskningsdata, är denna uppsats avgränsad till forskare inom 
samhällsvetenskap. För att hålla beskrivningen av forskarnas projekt så pass vag att det 
inte går att identifiera dem nämns inte alltid exakt vilket område respondenterna är 
verksamma inom. Med ’forskare’ avses universitetsanställda, till exempel lektorer, lärare 
eller professorer, som bedriver forskning. Det behöver alltså inte vara deras främsta 
sysselsättning.  
 
 

 1.3 Forskningsfrågor 
 

• Varför väljer forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen att återanvända 
forskningsdata? 

 
• Vilka faktorer anser forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen vara 

betydelsefulla i sina bedömningar om återanvändbarhet av forskningsdata?  
 

• Vilka av datans egenskaper bedömer forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen 
vara avgörande för att den ska bli återanvändningsbar? 

 
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Begreppet data har många olika definitioner. Ett vanligt sätt att definiera data är att räkna 
upp material av olika slag, som kan användas som underlag för analyser eller 
undersökningar (se t. ex. Borgman, 2012). Inom forskningsvärlden skulle man kunna säga 
att data är material som samlats in och analyserats inom ett forskningsprojekt för att ge 
nya rön (Yoon, 2017). Datan kan vara sådan som man samlat själv genom empiriska 
studier, eller som man fått från andra källor, till exempel andra studier eller register. För 
denna uppsats definieras data dessutom som digitala data. När det gäller 
forskningsdatahantering brukar man nämligen tala om digitala data, dvs antingen data 
som genererats digitalt eller som digitaliserats i efterhand. Borgman (2012) definierar 
data i relation till återanvändning och delning. Data är digitala manifestationer av 
exempelvis text, ljud och bilder, samt material som behöver mjukvara eller datorprogram 
för att kunna läsas. Detta innefattar data som samlats både maskinellt och av människor, 
och kan bestå av såväl laboratorie- och observationsdata som socioekonomiska data. 
 
I denna uppsats används begreppen data och forskningsdata i stort sett synonymt. Det ska 
dock tilläggas att data inte nödvändigtvis behöver vara insamlat av forskare, utan även 
kan vara registerdata både från myndigheter och andra undersökningar. Datans ursprung 
är ofta disciplinspecifikt. Borgman (2012) delar in datan utifrån ursprung i tre 
övergripande delar. Inom fysik och biovetenskap produceras ofta datan av forskarna 
själva genom observationer eller experiment. Inom samhällsvetenskapen är det lika 
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vanligt att själv samla data som att ta den från officiella register. Inom humaniora utgörs 
datan oftast av artefakter, dokument eller arkivmaterial. 
 
SND (2017) definierar begreppet återanvändning på sin hemsida: ”Återanvändning av 
data kan vara till exempel sekundärstudier från andra forskare, inom samma fält eller ett 
helt annat, eller att studenter använder materialet för uppsatsarbeten.” Denna definition 
tydliggör att återanvändning inte nödvändigt behöver avse att datan används på samma 
sätt som den samlades in för. Om någon till exempel vill verifiera en tidigare studie eller 
återanvända sina egna data i nya studier räknas även det som återanvändning. Men för 
denna uppsats vill jag undersöka hur det går till när någon använder empiriskt material 
som samlats in av någon annan. En liknande term är sekundäranvändning av data, som i 
princip är synonym med återanvändning (Yoon, 2017). 
 
Ytterligare en aspekt av återanvändning av data är hur pass bearbetad den är. Det kan röra 
sig om rådata, som är datan så som den såg ut vid insamlingstillfället, exempelvis 
inspelningar av intervjuer, observationsanteckningar eller besvarade enkäter. Det kan 
även röra sig om bearbetade data, till exempel kodade transkriberade intervjuer eller 
digitaliserat material. Slutligen kan det vara tolkningar gjorda utifrån data samt 
publicerade resultat av datan. För denna uppsats begränsas definitionen av data till rådata 
och bearbetade data.  
 
Metadata är data om data. Kungliga biblioteket (2017) definierar metadata som 
”strukturerad information som beskriver, förklarar, lokaliserar eller på annat sätt 
underlättar åtkomst, användning eller administration av informationsresurser.” Metadata 
i sin renaste betydelse är allt som förklarar värdena i datafilerna. Det kan också ta en 
bredare betydelse och inkluderar då även administrativ information som förklarar 
kontexten, exempelvis insamling och användning. 
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2 Tidigare forskning 
 
2.1 Forskningsdata  
 
Internationellt har forskningen om forskningsdatahantering kommit lite längre än i 
Sverige, främst i USA och England. Men även där är forskningsdata ett relativt nytt fält 
för bibliotekarier (Cox & Verbaan, 2016). Det finns flera faktorer som inverkat på att 
forskningsdatahantering blivit allt viktigare för UH-biblioteken. Tenopir, Sandusky, 
Allard och Birch (2014) förklarar utvecklingen med att vi sedan ca 25 år tillbaka gått in i 
ett e-forskningsparadigm där vi i stor utsträckning förlitar oss på elektronisk infrastruktur. 
Frost och Ørsahl (2017) beskriver hur högskolebibliotek numera inte nödvändigtvis är 
kopplade till det fysiska biblioteket, utan lika stort fokus ligger på digitalt 
tillgängliggörande. Detta inbegriper forskningsdata, även om det har 
utvecklingspotential. Latham (2017) nämner att finansiärer av forskning nu allt oftare 
kräver att projektansökningar ska omfatta planer även för datahantering och -spridning. 
 
Cox och Verbaan (2016) har studerat bibliotekariers syn på forskning, och kommer fram 
till att bibliotekarier ser på forskare antingen som låntagare eller lärare vid lärosätet. 
Eftersom forskningsdatahantering har fört dessa yrkesgrupper närmare varandra, 
bedömer de att vi närmar oss ett arbetssätt där bibliotekarier är partners till forskare 
snarare än bara stöd. Deras slutsats är dock att bibliotekarier saknar reell förståelse för 
forskares arbete och att det finns ett glapp mellan hur de olika yrkesgrupperna ser på 
forskning och data. Det finns från forskarnas sida även en farhåga att 
forskningsdatahantering kommer att bli ett arbetsmoment som tvingas på dem från 
bibliotekets håll (Cox & Verbaan, 2016). 
 
I ett blogginlägg från 28/8 2017 skriver Jonas Fransson (2017) vid Malmö Högskola om 
forskningsdatans tre dimensioner. Forskare, lärosäten som myndigheter och yttre krav 
från exempelvis finansiärer eller förlag representerar tre skilda synsätt på vad 
forskningsdata är och hur det bör hanteras. Forskare ser data som material som ska 
analyseras, och ofta anses det vara ’deras’ data. Lärosäten ser data som allmänna 
handlingar, som ägs och arkiveras av lärosätet. För de yttre intressenterna är data 
återanvändningsbart råmaterial som bör vara öppet tillgängligt. 
 
De tjänster som högskole- och universitetsbibliotek kan erbjuda i samband med 
forskningsdatahantering är enligt Shen (2017) att göra data sökbar genom strukturering 
av data och metadata. Latham (2017) definierar bibliotekariers roller och utmaningar med 
forskningsdatahantering på ett mer praktiskt plan. Bibliotekarier kan hjälpa forskare 
genom att instruera dem i best practices för datahantering och hur man skapar metadata, 
samt genom att bygga repositorier för data. Detta sker främst genom hjälp med att 
konstruera forskarnas datahanteringsplaner. Hittills beror utbudet av tjänster mer på 
bibliotekariernas kompetens än på forskarnas faktiska behov. I nuläget sker bibliotekens 
stöd för datahantering främst genom hjälp att hitta och få tillgång till dataset, snarare än 
hantering av själva datan. Utmaningar inkluderar finansiering för arbetet och samarbete 
med andra grupper (Latham, 2017).  
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2.2 Återanvändning av data 
 
För att data ska kunna återanvändas måste den först delas. Borgman (2012) har undersökt 
delning av data och kommer fram till att det inte är en särskilt vanligt förekommande 
företeelse, som dessutom varierar kraftigt mellan olika forskningsdiscipliner och 
forskningstraditioner. Detta gör att data kan vara svåra att tolka utanför sin 
ursprungskontext, vilket kan innebära ett hinder för datadelning över ämnesgränser. 
Ytterligare problematik står att finna i frågor om intellektuella rättigheter och 
finansiering. Delning av data kan dessutom ske på flera olika sätt, antingen direkt mellan 
forskare, eller genom ett repositorium eller en webbplats. Det kan röra sig om både rådata 
och bearbetade data.  
 
Shen (2015) fokuserar på akademisk forskning i allmänhet, och föreslår som framtida 
forskning att man istället ser till specifika discipliner. Shens resultat visar att akademiska 
forskare anser att deras egna data ofta är intressanta för återanvändning, men trots det 
delas sällan data. Anledningarna till att inte dela liknar Borgmans (2012), men främst rör 
det sig om att de inte vill lägga ner tid på att beskriva sina data, och att de saknar 
incitament och finansiering (Shen, 2015). Likaså är det få som återanvänt andras data. 
Detta beror på att användbara data är svåra att hitta och integrera med sina 
forskningsfrågor, samt möjliga att misstolka. Lösningen blir att låta forskarna reflektera 
över återanvändning både ur ett skapar- och ett användarperspektiv.  
 
För att data ska kunna användas måste det först hittas, och för att hittas måste det vara 
sökbart, annars är det bara en väldigt liten del av forskarsamhället som vet att de finns. 
Ofta saknas det etablerade standarder för forskningsdatahantering, med resultat att 
metadatan blir hopsnickrad på egen hand av forskaren. Bibliotek kan vara avgörande i att 
guida forskare till korrekta taxonomier och existerande metadatastandarder (Shen, 2015).  
 
I sin undersökning av ekologers datadelning kommer Zimmerman (2008) fram till att det 
är problematiskt med standardförfaranden inom forskningsdatahantering. Det finns ingen 
universell lösning som kan komma att gälla alla discipliner. Det kan även finnas så pass 
stora skillnader mellan grupper inom en disciplin, så kallade communities of practice, att 
det kan vara svårt att återanvända andras data, exempelvis enligt Zimmerman mellan 
teoretiska ekologer och fältekologer. Till detta kommer den informella delningen av 
kunskaper, som sker mellan kollegor och grundar sig på tyst kunskap, som alla inom 
gruppen förväntas ha.  
 
Tenopir et. al. (2015) har gjort en uppföljande undersökning av en tidigare enkätstudie av 
forskares villighet att dela sina data. Resultaten visade att det både finns en ökad positiv 
inställning till att dela sina data, men även ökad medvetenhet om dess risker, till exempel 
misstolkningar på grund av data som håller dålig kvalitet. Unga är mer positiva till att 
dela data, men gör det inte lika ofta som äldre. Det fanns vissa skillnader mellan attityder 
till delning beroende på vilken disciplin forskarna tillhörde. En tydlig gräns gick mellan 
de som undersökte mänskliga subjekt och de som inte gjorde det. Bland de som 
undersökte människor (t.ex. samhällsvetenskap, medicin och psykologi) var de mindre 
villiga att dela data, och erbjöd färre beskrivande metadata till sina data.  
 
Faniel, Barrera-Gomez, Kriesberg och Yakel (2013) jämför samhällsvetares och 
arkeologers praktiker kring återanvändning av data. Trots att dessa forskare verkar inom 
olika discipliner har de ändå ofta liknande behov av information om kontexten kring 
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insamlandet av datan för att kunna återanvända den. De använde sig också av 
mellanhänder och bibliografier för att hitta lämpliga data, om än på olika sätt. 
Samhällsvetare vände sig till mer erfarna kollegor för att hitta och avgränsa data, medan 
arkeologer förlitade sig på kollegor och museer för att identifiera kontexter och data.  
 
Om den svenska forskningsmiljön skriver Eltén och Hörnlund (2009) i sitt 
konferenspaper om hur forskningsdata oftast sprids informellt bland forskare i slutna 
sammanhang. Forskningsdata kan potentiellt vara av intresse för andra forskare för att se 
hur det forskats inom ett ämne, eller rent av fungera som data fler gånger. För att kunna 
lagra, sprida och återanvända datan behövs det fungerande system, vilket ofta blir en 
kostnadsfråga. Carlson (2012) skriver att när forskningsdata flyttas över till repositorier 
förlorar forskarna sin status som gatekeepers. 
 
Yoon (2017) har applicerat begreppet förtroende (trust) på återanvändning av 
forskningsdata. Vanligen inbegriper definitioner att förtroende associeras med troliga 
positiva påföljder för en själv utifrån någon annans handling; risktagande i att våga förlita 
sig på någon annans handling; tro på den andres goda vilja; samt en relation mellan 
förutsägbarhet och förtroende. Yoon (2017) konstaterar att förtroende inte är ett statiskt 
tillstånd, utan en dynamisk process, där man kan förlora förtroende i varje steg. Även 
Kelton et. al. (2008) har undersökt förtroende, fast för data i stort. De listar tre 
förutsättningar för att förtroende ska kunna uppstå: osäkerhet, sårbarhet och beroende. 
När dessa övervinns har förtroende uppstått. 
 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att delning och återanvändning av 
forskningsdata ännu inte är särskilt vanligt inom de flesta discipliner. Det är också stora 
skillnader mellan både användning och återanvändning av data mellan disciplinerna. 
Några av de hinder som associeras med återanvändning är brist på tid och pengar, 
intellektuella rättigheter, brist på kontroll och svårigheter att hitta data. Det saknas 
standardförfaranden för datadelning, och det är mycket vanligt att data istället delas 
informellt mellan kollegor.  
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3 Teori 
 
Det teoretiska ramverket bygger på en sammanslagning av begrepp från två teorier. Dels 
används delar av den konceptuella modell om delning och återanvändning av data som 
beskrivs i Dallmeier-Tiessen, Darby, Gitmans, Lambert, Matthews, Mele, Suhonen, och 
Wilson (2014). Denna teori kommer hädanefter refereras till som Datadelningsmodellen. 
Som komplement används även begrepp från Faniel, Kriesberg och Yakel (2016), som 
skrivit om samhällsvetenskapliga forskares nöjdhet med data. Detta kommer refereras till 
som Nöjdhetsteorin. 
 
Dallmeier-Tiessen et. al. (2014) har utvecklat datadelningsmodellen för att förstå delning 
av data ur flera intressenters perspektiv. Modellen är bred och täcker även in 
återanvändning av data som det sista steget efter upptäckt av data och hantering av data. 
Modellen sammanfogar stegen i en idealiserad forskningsprocess med de steg som 
forskningsdatan samtidigt genomgår. Datadelningsmodellen räknar sedan upp de 
intressenter som är inblandade i forskningsdataprocessen: policyskapare, finansiärer, 
forskare, forsknings- och utbildningsinstitutioner (inklusive bibliotek), repositorier, samt 
tidskriftsutgivare. Till finansiärer räknas både forsknings- och infrastrukturfinansiärer; 
forskare anses vara både producenter och konsumenter av data; som datahanterare räknas 
även leverantörer av infrastrukturer.  
 
Själva modellen är dock inte lika intressant för föreliggande uppsats som de faktorer som 
sägs driva på och hindra utvecklingen, samt de faktorer som möjliggör pådrivning och 
motverkar hinder. De pådrivande faktorerna, eller fördelarna, beskrivs utifrån vilken 
sektor de gagnar. Sektorerna är samhället, den akademiska världen, forskningen i stort, 
den egna organisationen eller individen själv. Även hindren delas in i större kategorier: 
avsaknad av en infrastruktur för hållbart bevarande, datans trovärdighet och 
användbarhet, upptäckt av data för återanvändning, akademisk försvarsställning, 
finansiering, anonymitet och konfidentialitet av personuppgifter, samt lagar. Dessutom 
kan incitament på ett rent personligt plan inverka på villighet att dela sina data. 
Sammantaget påverkar dessa faktorer i slutändan även återanvändning, enligt Dallmeier-
Tiessen et. al. (2014). 
 
Relationen mellan de båda teorierna bygger på att de analyserar återanvändning av data 
på olika nivåer. Datadelningsmodellen kan sägas representera ett makroperspektiv på 
återanvändning av data, från samhället i stort ner till individnivå. De sektorer och 
intressenter som finns med i datadelningsteorin tar ett helhetsgrepp på empirin, för att 
svara mot forskningsfrågorna om varför data återanvänds och vilka faktorer som är 
avgörande för återanvändning av data. Nöjdhetsteorin i sin tur presenterar faktorer som 
kompletterar de som identifierats i datadelningsteorin, och är därför användbar i 
uppsatsens teoriram. Den appliceras istället på ett mindre utsnitt av det empiriska 
materialet, nämligen hur datans egenskaper är avgörande för återanvändning. 
Nöjdhetsteorin används för att undersöka den sista forskningsfrågan, och fokuserar 
således på respondenternas utsagor om vad forskare behöver känna till om själva datan 
för att den ska bli återanvändningsbar. 
 
Faniel, Kriesberg och Yakel (2016) har i sin enkätundersökning av forskare analyserat 
datadelning och återanvändning utifrån sin nöjdhetsteori (satisfaction). Nöjdhetsteorin är 
applicerbar på hela återanvändningsprocessen och fokuserar på de faktorer som är 
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avgörande för att forskare ska vara nöjda med datan de återanvänt. För att nöjdhet ska 
kunna uppstå måste datan vara fullkomlig, tillgänglig, användbar, trovärdig och bra 
beskriven. Dessa faktorer gäller både själva datan och dess tillhörande metadata. Faniel, 
Kriesberg och Yakel (2016) fokuserade på återanvändning av data från repositorier. 
Koncepten är intressanta att applicera på återanvändning av data även från andra källor, 
som i denna uppsats, eftersom begreppen i sig inte är kontextuella, och därigenom är 
direkt överförbara till vilken kontext som helst. 
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4 Metod 
 
Som ingång till studien valdes en kvalitativ approach. Valet beror på att målet var att få 
djuplodande svar, resonemang och argumentationer, snarare än underlag för 
generaliseringar. Eftersom återanvändning av data inte är så vanligt hade det dessutom 
varit svårt att få tag i ett så pass omfattande empiriskt underlag att det kunde möjliggöra 
en bredare kvantitativ studie. Genom att använda kvalitativa metoder går det att få svar 
på forskningsfrågorna, som mer fokuserar på varför data återanvänds än på hur det 
används. 
 
 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
 
För att samla in empiriskt material valdes intervjuer som metod. Eftersom dessa fokuserar 
på just respondenternas perspektiv, passade det bättre än andra insamlingsmetoder. För 
att inte styra respondenten för mycket men ändå kunna hålla intervjuerna inom ämnet 
valdes semistrukturerade intervjuer. 
 
Luo och Wildemuth (2017) beskriver två typer av intervjuer, timeline och critical 
incident. Den första innebär att respondenten får beskriva en situation, och utifrån denna 
ställs sedan frågor om vad som hände i varje steg, för att kunna fokusera på hur 
respondenterna förstår sitt eget beteende. Critical incident däremot tar avstamp i en 
extrem situation (till exempel den mest lyckade) som respondenten beskriver och sedan 
ställs följdfrågor för att kunna få detaljer om denna situation. För intervjuerna som 
genomförts i denna studie valdes ett mellanting, som dock har mest gemensamt med 
critical incident. I början av intervjun fick respondenten beskriva ett exempel på en 
lyckad återanvändning av forskningsdata. Därefter ställdes uppföljningsfrågor om 
beteende och reflektioner i både de specifika situationerna och mer generella 
sammanhang. Det rör sig därför inte om renodlade critical incident-intervjuer, utan 
snarare var det forskningsfrågorna som avgjorde vilka frågor som ställdes. Termen 
critical incident används trots det i fortsättningen ändå om den situation intervjuerna 
utgick ifrån, i brist på bättre term. 
 
Intervjuguiden (se Bilaga 1) består efter Kvale och Brinkmann (2014) av överordnade 
ämnen utifrån forskningsfrågorna. Under varje ämne finns förslag till frågor. Dessa är av 
varierande typ enligt Luo och Wildemuth (2017): essentiella frågor som behandlar 
studiens centrala fokus; omformulerade frågor för att förtydliga eller ställa samma fråga 
utifrån ett annat fokus; frågor för att byta fokus; eller djupdykningar som används för att 
be respondenten förklara närmare.  
 
 

4.2 Materialinsamling och empiri 
 
Det empiriska underlaget har samlats in från forskare inom samhällsvetenskap som har 
erfarenheter, både positiva och negativa, av återanvändning av data och kan belysa de 
aspekter av processen som har påverkat deras upplevelse. Urvalet av informanter var inte 
slumpmässigt. Det har varit svårt att ur litteraturen utläsa inom vilka ämnesområden som 
återanvändning av forskningsdata sker, eftersom de flesta källorna är anglocentriska och 
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inte direkt överförbara till en svensk kontext. Därför kontaktades SND för att få tips om 
vilket ämnesområde som kunde lämpa sig för en undersökning. På SND tipsade de om 
sociologi, varpå sökningar utifrån detta gjordes för att hitta respondenter.  
 
För att hitta relevanta personer att intervjua gjordes sökningar i databaserna ProQuest, 
Sociological Abstracts, Scopus och Sage Journals. Sökorden var sociology, secondary 
analysis eller secondary data och Sweden. En kompletterande sökning gjordes även i 
SND:s katalog på sökorden sociologi och sociology. Sökningarna begränsades 
tidsmässigt till 2014–2017, för att vara relativt färska. Det visade sig dock svårt att hitta 
respondenter inom sociologi, vilket beskrivs närmare i avsnitt 4.5. Istället breddades 
ämnesområdet till samhällsvetenskap. När ämnesområdet samhällsvetenskap valts ut var 
nästa steg att ur sökresultaten välja ut forskningsprojekt där data hade återanvänts. 
 
När ett tjugotal tänkbara projekt hittats lästes artiklarnas abstract och metodavsnitt 
igenom för att säkerställa att det rörde sig om återanvändning av data som samlats in av 
någon annan än artikelförfattaren. Av dessa artiklar visade sig åtta stycken ha återanvänt 
data på ett sätt som kvalificerade dem för denna studie. Det rörde sig om antingen 
återanvändning av data från ett tidigare forskningsprojekt, eller om registerdata som 
använts i ett forskningsprojekt.  
 
De åtta tänkbara respondenterna kontaktades via mail i november 2017. I det inledande 
mailet informerades de om studiens syfte, intervjuns längd och etiska aspekter rörande 
anonymitet. I mailet bads de även tipsa om andra forskare med erfarenhet av 
återanvändning. Det dök upp några tips, men ingen nämnde någon annan forskare vid 
namn. Den ursprungliga tanken var således att använda snöbollsurval, men då detta inte 
fick önskad effekt kan urvalet istället sägas vara icke-slumpmässigt. I det slutgiltiga 
urvalet ingick fyra av de åtta forskarna. Två av dessa har återanvänt forskningsdata och 
två har använt sig av registerdata. Skillnaderna mellan datatyperna beskrivs nedan i 
avsnitt 5.1.  
 
De fyra intervjuerna, på mellan en halvtimme till en timme vardera, ägde rum under 
november och början på december 2017. De genomfördes antingen på plats hos forskarna, 
via telefon eller via Skype, främst beroende på geografiskt avstånd. Vid intervjuernas 
början bads om lov att spela in ljudet. På grund av att det var svårt att få tag i informanter, 
och att det slutgiltiga urvalet var rätt litet till antalet, genomfördes ingen pilotintervju. 
Efter den första genomförda intervjun modifierades istället intervjuguiden genom att en 
fråga togs bort, men resultaten från intervjun ingår i det empiriska materialet.  
 
 

4.3 Etiska aspekter 
 
Flera aspekter har beaktats när det kommer till etik. Först och främst söktes informerat 
samtycke. Informanterna informerades om studiens syfte både vid den initiala kontakten 
och vid intervjuns början. De fick upplysning om att de kunde dra sig ur studien när som 
helst. Detta inbegrep att de kunde dra tillbaka sina intervjusvar även efter att intervjun 
genomförts.  Dessutom bads om tillstånd att få spela in intervjuerna.  
 
När det gäller konfidentialitet lovades respondenterna anonymisering utifrån sitt 
deltagande i intervjuerna. På grund av det kommer deras forskningsprojekt att beskrivas 
i vaga termer för att se till att de inte kan komma att identifieras. Som en ytterligare åtgärd 
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för anonymisering samt för att tillse att respondenternas svar tolkats korrekt validerades 
intervjuerna genom respondentvalidering genom hela studien. Under intervjuernas gång 
sammanfattades svaren och respondenterna frågades om sammanfattningen var korrekt. 
Efter intervjuerna fick respondenterna möjlighet ta del av de delar av det transkriberade 
materialet som troligtvis skulle komma att användas, tolkningen av detta samt 
beskrivningarna av respondenterna och deras dataåteranvändning.  
 
 
4.4 Kvalitativ innehållsanalys 
 
Den metod som valts ut för att analysera det empiriska materialet är kvalitativ 
innehållsanalys. Enligt Zhang och Wildemuth (2017) är kvalitativ innehållsanalys en 
systematisk klassificeringsprocess applicerat på kvalitativt empiriskt material. Avsikten 
är att genom kodning identifiera mönster och teman. På så vis kan man nå förståelse kring 
informanter på ett subjektivt och vetenskapligt sätt.  
 
Kvalitativ innehållsanalys görs utifrån textunderlag. Därför transkriberades intervjuerna 
från inspelningarna på mobiltelefon till textdokument i dator, för hand. Eftersom det 
centrala för analysen var innehållet i respondenternas berättelser, inte hur de sade det, 
lades fokus på att göra läsbara och sökbara transkriptioner. Alla hummanden och 
harklingar uteslöts, och orden skrev i stort sett grammatiskt korrekt, såtillvida det inte 
inverkade på utsagan.  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes genom upprepad närläsning av de 
transkriberade intervjuerna. Först lästes texten förutsättningslöst, så att preliminära 
kategorier fick framträda enbart utifrån utsagorna. Därefter jämfördes dessa kategorier 
med koncepten i de båda teorierna, varpå teman konstruerades. Sedan gjordes ett 
kodschema utifrån dessa teman som hela det empiriska underlaget kodades med. Ett 
exempel på hur materialet kodades är att ett textstycke som handlade om hur datan var 
beskriven först fick kategoribeteckningen ’datans beskrivning’. Efter att ha konsulterat 
teorierna kodades textstycket under temat ’användbarhet’, ett begrepp som förekommer i 
både datadelningsmodellen och nöjdhetsteorin. På samma sätt fick texterna som först 
kallades ’karriär’ senare beteckningen ’akademisk försvarsställning’, från 
datadelningsmodellen. 
 
 

4.5 Kritisk metodreflektion 
 
Trots att urvalet av forskare var tänkt att begränsas till sociologi, och det var på den 
grundvalen de söktes fram, valdes i slutändan ändå samhällsvetenskapligt inriktade 
forskare. Det visade sig vara svårt att hitta rent sociologiska forskningsprojekt där data 
från andra hade använts. Snarare rör det sig om tre forskare inom samhällsvetenskapliga 
ämnen, och en sociolog. Detta fick som konsekvens att intervjuerna istället för att 
fokusera på företeelser som var specifika för sociologi, kom att resonera utifrån mer 
generella samhällsvetenskapliga omständigheter. Varför deras artiklar ändå dök upp i 
sökresultatet är svårt att uttala sig om. Detta har bidragit till att studien fått en annan 
inriktning än det först var tänkt. Bland annat blev det inte avgränsat till en enda disciplin, 
vilket var den ursprungliga avsikten. 
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Genomförandet av intervjuerna skilde sig åt, vilket inte är idealiskt vid jämförelser av 
svaren. Två av informanterna intervjuades via Skype, och en på sitt kontor. Alla dessa 
intervjuer spelades in och transkriberades. Den fjärde intervjun genomfördes via telefon 
och kunde inte spelas in. Istället antecknades intervjun ner under tiden, vilket inte gick 
att göra ordagrant. Detta kunde ha påverkat resultatet och analysen, men motverkades 
genom att låta respondenten validera resultatet innan det skrevs ner.  
 
Alla citat och referat som kunde komma att användas skickades till respondenterna för 
översyn, godkännande och eventuellt även komplettering. På så vis kunde referaten 
ibland ersättas med citat från mailkontakten. Även risken för identifiering av 
informanterna motverkades genom respondentvalidering. Genom att låta informanterna 
själva få läsa igenom beskrivningar och citat kunde de upptäcka sådant som skulle kunna 
göra dem identifierbara, som jag själv inte hade samma möjlighet att känna till. 
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5 Resultat och analys  
 
Resultatdelen av uppsatsen är indelad i fyra avsnitt. Först beskrivs respondenterna och 
deras respektive återanvändning av data. I avsnitt 5.2 presenteras analysen av empirin 
utifrån datadelningsmodellen, och i avsnitt 5.3 analyseras utsagorna om datans 
egenskaper utifrån nöjdhetsteorin. Avslutningsvis fokuserar avsnitt 5.4 på 
respondenternas yttranden om bibliotekens roll i återanvändandet av data.  
 
 

5.1 Respondenter  
 
Respondent 1 är samhällsvetenskaplig forskare vid högskola/universitet och har 
återanvänt data i ett externt finansierat projekt. Datan bestod av digitaliserat material som 
analyserades kvalitativt. Respondent 1 har validerat beskrivningar och citat i uppsatsen.  
 
Respondent 2 är anställd på en högskola som lektor och forskar inom sociologi. Hen har 
vid flera tillfällen använt sig av sekundärdata. För den critical incident som låg till grund 
för intervjun avsågs äldre registerdata för longitudinella studier i form av kohortstudier 
för en viss grupp av befolkningen. Datan hade samlats in av en akademisk institution med 
hjälp av enkäter och intervjuer. Tidigare har hen även återanvänt enkätdata och data från 
databaser. Respondent 2 gör främst statistiska analyser av data. Hen valde bort 
deltagarvalidering.  
 
Respondent 3 är anställd på en högskola som lektor och forskare inom ett 
samhällsvetenskapligt ämne.  Hen har återanvänt data i form av digitaliserade videofiler. 
Till datan fanns även publicerat material som användes som kontextuell metadata. Datan 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Respondent 3 har validerat beskrivningar 
och citat i uppsatsen.  
 
Respondent 4 är anställd på en högskola som professor och forskar inom 
samhällsplanering. Hen har flera gånger återanvänt både kvantitativt och kvalitativt 
material, i form av register- och undersökningsdata, samt enkäter och intervjuer. 
Respondent 4 har validerat beskrivningar och citat i uppsatsen.  
 
 

 
Tabell 1 – Data som återanvänts (inom parentes, använd data utanför critical incident) 

 
 
Informanterna har återanvänt data på skilda sätt (se tabell 1). Respondent 1 och 3 har 
liknande erfarenheter och har återanvänt data från forskningsprojekt, som de har fått tag 
på genom personliga kontakter med de institutioner som äger datan. Respondent 2 
använder främst officiella registerdata och för critical incident-studien fick hen kontakta 
ägarinstitutionen och sedan göra både en forskningsansökan och en etikansökan. Sedan 
fick materialet studeras på plats på institutionen. Respondent 4 använder sig främst av 

			 Datatyp Hur	hittades	datan? Hur	analyserades	datan?
R1 Digitaliserad	data Personliga	kontakter,	okänt	innan Innehållsanalys
R2 Registerdata,	(databas,	enkäter) Personliga	kontakter,	kände	till Statisktik,	longitudinell
R3 Digitaliserade	videofiler Personliga	kontakter,	okänt	innan Innehållsanalys
R4 Enkäter,	(intervjuer,	register	etc) Letar	data	utifrån	forskningsfråga Statistisk
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kvantitativa data som hen kan ladda hem eller köpa från institutioner. För critical 
incident-studien hade data från en enkätstudie återanalyserats. Datan fanns i offentligt 
tillgängliga, publicerade rapporter. Ingen av informanterna hade alltså fått tag på sina data 
från något repositorium, utan har antingen kontaktat ägarna eller hittat offentligt 
tillgängliga data. 
 
Både typen av använd data och hur den analyserats skiljer sig åt. Respondent 1 har använt 
sig av digitaliserade data, respondent 2 har främst använt registerdata, men även databaser 
och enkäter, respondent 3 har använt digitaliserade videofiler och respondent 4 har använt 
databaser, enkäter och intervjuer. Respondent 1 och 3, som är samhällsvetenskapligt 
inriktade, använde sig båda av innehållsanalys. Respondent 2 och 4 gjorde statistiska 
analyser. Det går således en skiljelinje mellan informanternas återanvändningspraktiker. 
Respondent 1 och 3 kan sägas representera en mer kvalitativ linje, medan respondent 2 
och 4 snarare är kvantitativa i sina tillvägagångssätt. De kvantitativa studierna har alltså 
gjorts på registerdata, medan innehållsanalyserna gjorts på andra sorters data. 
 
Informanterna var mer eniga när det kommer till hur datan har hittats. För respondent 1, 
2 och 3 var det personliga kontakter som var den avgörande faktorn för att de fick 
kännedom om att datan existerade. Respondent 2 hade hört talas om datan via kollegor, 
och både respondent 1 och 3 fick frågan från den institution som äger datan om de ville 
analysera den. Respondent 4 är den som sticker ut, och letade istället aktivt efter data 
utifrån sina forskningsfrågor. 
 
Detta stämmer väl överens med vad tidigare forskning indikerar. Eltén och Hörnlund 
(2009) har upptäckt att forskare delar sina data i den svenska forskningsvärlden mellan 
kollegor snarare än exempelvis genom repositorier, och Faniel, Barrera-Gomez, 
Kriesberg och Yakel (2013) skriver att detta sätt att upptäcka data är vanligt inom 
samhällsvetenskapen i stort. Dallmeier-Tiessen et. al. (2014) argumenterar för att 
upptäckten av data dessutom kan delas in i upptäckt av och tillgång till datan, vilket 
belyser vikten av ett system med discovery-funktion för data. Även Shen (2015) 
argumenterar för att datan måste kunna bli sökbar. 
 
Trots att informanterna gärna ställde upp i studien var det vissa som värjde sig mot 
begreppet återanvändning av data. Respondent 1 kände sig obekväm med att prata om sitt 
material som återanvända data: ”Jag har aldrig sett det så utan det är lika mycket som det 
är återanvändning av forskningsdata så är det ett (…) källmaterial.” Inte heller respondent 
2 är helt säker på att det rör sig om återanvändning: ”Men det beror ju lite på vad man 
menar med återanvänt faktiskt. Jag har ju gjort undersökningar med registerdata, som väl 
är nånting man har samlat in för andra syften och så.” Trots det ser respondenterna 
fördelar med återanvändning, vilket återkommer nedan.  
 
 
5.2 Avgörande faktorer för återanvändning 
 
I detta avsnitt analyseras de faktorer på vilka forskare bygger sina beslut om 
återanvändning. Den teori som ligger till grund för analysen är datadelningsmodellen, 
som ser till de yttre faktorer som leder till att forskare väljer att återanvända data. 
Underrubrikerna, hämtade från datadelningsmodellen, är begrepp som utgör några av de 
vanligaste faktorerna för återanvändning. Avsnittet sammanfattas med en genomgång av 
fördelar och hinder för återanvändning av data som framkommit i modellen och empirin. 
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5.2.1 Etik och osäkerhet 
 
Flera av informanterna talar om de etiska aspekterna kring återanvändning i termer av 
osäkerhet, eller rent av rädsla. När det gäller anonymisering och risk för identifiering av 
informanter i respondenternas forskningsprojekt har dessa ofta föregåtts av antingen en 
etisk prövning eller samtal med jurister.  Först när det säkerställts att inga informanter 
kan identifieras har studierna fått genomföras. Respondent 2 fick genomföra en etisk 
prövning för sitt återanvändningsprojekt, vilket är vanligt för registerstudier. Etiska 
prövningar och tillståndsansökningar anser hen vara en garant för att inga risker 
förekommer för återanvänd data. Respondent 3 nämner identifiering av informanter och 
informerat samtycke som etiska risker. Hen exemplifierar med det uppmärksammade 
Gillberg-fallet1 vid Göteborgs universitet: ”…på det sättet kan jag förstå Gillberg, att han 
känner sig väldigt lojal med de informanter han har haft och att han vill skydda dem, så 
att då skulle man ju verkligen vilja ha supermycket garantier för att det hanteras på samma 
etiskt korrekta sätt och inte används för liksom politiska syften.” Även respondent 1 
nämner att juridiken och etiken ibland motsäger varandra, exempelvis vid skydd av 
informanters identitet, och det är där spänningar kan uppstå. 
 
Osäkerheten kommer även till uttryck när det gäller vem som äger och har tillgång till 
datan. Respondent 1 säger om ägarskap: ”…och jag tror att många upplever det som sin 
data, och man vill inte släppa ifrån sig, skydda de personer (…) vars förtroende man har 
fått.” Respondent 2 nämner att ägarinstitutioner inte alltid vill dela med sig av data, men 
ibland tvingas göra det ändå. Respondent 3 är inne på samma spår och menar att forskare 
upplever att de förlorar kontrollen över sina data när andra får tillgång till dem. Hen vill 
gärna ha tydligare regler kring delning av och tillgång till data. Enligt respondent 4 är 
ägarinstitutioner noggrannare idag är tidigare med hur de lämnar ut data, exempelvis 
genom att kräva etiskt tillstånd, där man vill veta hur datan kommer att användas. 
 
Respondent 4 talar om etik i termer av rädsla snarare än osäkerhet. Detta gäller både för 
identifiering av informanter, missbruk av datan och förlorad kontroll över den. 
Respondent 3 känner sig osäker på vem som kan få tillgång till data och menar att det är 
lätt att avidentifiera informanter i skrivprodukten, men inte i själva datan. Respondent 1 
har motsatt sig att datan eventuellt skulle tillgängliggöras för allmänheten, med argument 
att det kan gå att identifiera vissa informanter.  
 
Kelton et. al. (2008) skriver att osäkerhet är en förutsättning för att förtroende ska kunna 
uppstå. Yoon (2017) skriver på samma sätt att förtroende baseras på att man tar risker. 
Denna osäkerhet är något man kommer över när förtroende väl uppstått, även om den kan 
förloras sedan. Det är således intressant att respondenterna ändå fortsatt att tala om 
osäkerhet och rädsla när de väl valt att använda datan.  
 
Det respondenterna ger uttryck för finns även med som hinder i datadelningsmodellen. 
När det gäller anonymitet och konfidentialitet av personuppgifter saknas det enligt 
modellen standardförfaranden inom datahantering, och de olika intressenterna har även 
olika syn på lagar. Borgman (2012) nämner intellektuella rättigheter som en problematik 

                                                
1 Cristopher Gillberg är en forskare som 2002 anklagades, och senare dömdes, för 
forskningsfusk när han vägrade lämna ut sina forskningsdata för granskning åt andra 
forskare. Anledningar till att materialet inte lämnades ut sades vara patientsekretess. 
Datan förstördes sedan olovligt. (Ström, 2012) 
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förknippad med återanvändning av data. Tenopir et. al. (2015) tar upp etiken kring 
mänskliga studiesubjekt som en annan problematik för återanvändning av data inom just 
samhällsvetenskaplig forskning.  
 
5.2.2 Forskningspraktik 
 
Ett tema som framkommit i intervjuerna är synen på forskning i stort. Forskning beskrivs 
av respondent 1 som en långsam process. På frågan om man är beredd att ändra 
forskningsfrågor utifrån datan svarar alla att forskningsfrågorna ständigt anpassas efter 
det material man utgår ifrån, vilket gäller all forskning de genomför. Respondent 3 menar 
att samhällsvetenskapliga forskare letar efter forskning som inte gjorts förut, där det finns 
en kunskapslucka. Respondent 4 menar att det är positivt att kunna validera andras data 
genom att återanvända den.  
 
Flera av respondenterna tar upp skillnaden mellan samhällsvetenskap och 
naturvetenskap.  Alla säger att de inte ägnar sig åt traditionell naturvetenskaplig 
hypotesprövning, utan istället är tolkande forskare. Respondent 1 jämför sin egen 
samhällsvetenskapliga forskning med medicin, där det är viktigare att validera andras 
forskning. Även respondent 3 jämför med medicinsk forskning, där studier inte anses 
etablerade förrän de blivit validerade genom upprepning. Respondent 3 anser att det 
behövs liknande samarbete där man bygger vidare på varandras forskning och står på 
varandras axlar även inom samhällsvetenskapen.  
 
5.2.3 Akademisk försvarsställning 
 
Det som i datadelningsmodellen kallas för akademisk försvarsställning kan hänföras till 
de hinder för återanvändning eller delning av data som forskare upplever inom karriär 
och publicering. När datan väl är publicerad finns det alltid en risk för att någon annan 
upptäcker fel i datan eller tolkningen av dem. Det finns också en rädsla för att andra 
forskare ska kunna dra nytta i sin karriär av det hårda arbete som någon annan lagt ner på 
att samla in data. Dessa rädslor går igen hos respondenterna. 
 
En av de viktigaste förutsättningarna för vetenskap är publicering av forskningsresultat. 
Respondent 1 är missnöjd med hur samhällsvetenskapliga forskare ständigt måste 
anpassa sig till tidskrifterna: ”…när man publiceras internationellt så finns det fortfarande 
en sån naturvetenskaplig jargong i när man ska beskriva sina metoder och sånt där som 
är jättetjatig, för det är inte så vi jobbar.” Respondent 2 bedriver gärna studier på äldre 
data, men menar att tidskrifterna föredrar nyare data som det är lättare att skapa intresse 
kring.  Respondent 4 menar att det är lättare att publicera om ingen annan har publicerat 
något likande tidigare, och det finns ett värde i att utgå ifrån ett nytt dataset. Men om man 
publicerat är man rädd för att andra ska hitta fel, vilket leder till att man inte vill dela data.  
 
När det gäller karriärmöjligheter inom forskning kan respondenterna se både fördelar och 
nackdelar med återanvändning av data. Respondent 3 väger forskningens uppdrag att 
vetenskapligt granska andras forskning mot negativ inverkan på den egna karriären för 
den som delar datan. Att meritera sig på någon annans arbete utan att erkänna det 
bakomliggande insamlingsarbetet eller ”att det var kul att använda din data” anser hen 
vara fel. Respondent 4 anser att andras feltolkningar av ens data kan påverka karriären 
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negativt. Detta gäller speciellt när datan redan är publicerad och man själv har förlorat 
kontrollen över dess tolkning.  
 
I datadelningsmodellen hålls även personliga incitament som ett av hindren för 
återanvändning. De nämner bland annat att det inte ges några pengar för arkivering av 
data. Men hos respondenterna, som ju har återanvänt data, märks även just värnande om 
den egna karriären som ett av de personliga hindren för återanvändning och delning av 
data.  
 
5.2.4 Pengar och tid 
 
Av datadelningsmodellen framgår att finansiering är ett av hindren för återanvändning av 
data. För respondenterna var det direkt avgörande att de fick pengar för sina respektive 
projekt, eftersom alla respondenterna fick externa medel. Vissa av respondenterna har 
också upplevt att inte få medel för andra projekt, vilka då inte har kunnat genomföras. 
För respondent 2 och 4 gäller kostnaderna ofta variabler som måste köpas till. Det är ofta 
svårt att få pengar från finansiärer till att köpa kompletterande data. 
 
Respondent 4 anser att det läggs ner mycket pengar från samhällets sida på att skapa data, 
som skulle kunna användas till annat. Enligt respondent 3 sparar återanvändning pengar 
eftersom man inte behöver lägga ner tid på själva insamlandet. Enligt respondent 4 
minskar kostanden exponentiellt för varje gång data återanvänds. Hen tycker därför att 
det vore önskvärt att få pengar inte enbart för att publicera sin artikel utan även för att 
tillgängliggöra sina data. 
 
En annan faktor som är nära förknippad med pengar är tid. Respondent 2 upplevde att 
projektet drog över tid på grund av etiska komplikationer. Respondent 3 ansåg att det tog 
lång tid att sortera datan för egen del. Trots det upplever båda informanterna att 
återanvändning av data är tidsbesparande. Respondent 3 jämför sitt eget projekt med 
sådana typer av analyser som bygger på tillgängliga data, vilket sparar tid i att inte behöva 
samla in dem själv. Detta känns bara delvis igen från tidigare forskning. Latham (2017) 
nämner främst finansiering som en utmaning inom forskningsdata. Shen (2015) tar också 
upp både tid och pengar som hinder för återanvändning. Främst beror det på att forskare 
inte vill lägga tid på att beskriva sina data. I intervjuerna nämns tid mest när det gäller 
insamling av data. 
 
5.2.5 Fördelar och hinder  
 
Som tabell 2 visar finns det flera upplevda eller potentiella fördelar med återanvändning 
av forskningsdata. Det som inte framgår av tabellen, men som avhandlats ovan, är att alla 
respondenter nämnde att återanvändning sparar pengar. En intressant iakttagelse är att 
respondenterna utöver pengabesparing ger ganska olika svar sinsemellan. Både 
respondent 1 och 2 nämner stora datamängder, medan respondent 3 och 4 nämner att det 
kan ge nya perspektiv.  
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Tabell 2: Fördelar med och hinder för återanvändning 

 
 
När det gäller hinder för återanvändning är informanterna mer överens. Det mesta handlar 
om huruvida datan går att förstå. Detta inbegriper till exempel om datan eller dess 
metadata vore dåligt beskriven. Respondent 2 anser att ett av de största hindren för 
återanvändning är när institutioner inte vill lämna ut data de äger, vilket kan bero på 
juridisk-etiska komplikationer, till exempel individers spårbarhet. Även respondent 3 
nämner etiska tveksamheter som ett hinder. Respondenterna talar även om hinder för 
delning av data, vilket föregår återanvändningen.  Det gäller då främst hur datan kan 
komma att användas, exempelvis om slutsatserna från datan är felaktiga, eller om datan 
missbrukas utifrån exempelvis rasistiska syften. Respondent 4 nämner även rädsla för att 
någon annan ska hitta fel i datan, eller feltolka den, som hinder för delning av data.  
 
Dessa exempel på hinder stämmer väl överens med tidigare forskning. Både Zimmerman 
(2008) och Borgman (2012) skriver att ett hinder för återanvändning är om datan är svår 
att tolka, vilket ofta är fallet med data från andra discipliner. Andra hinder är enligt 
Borgman (2012) juridik och finansiering. Tenopir et. al. (2015) nämner etiska hinder som 
speciellt vanliga inom de samhällsvetenskapliga studier där mänskliga subjekt är föremål 
för undersökningen. Rädslan som respondent 4 uttrycker svarar mot vad Carlson (2012) 
skriver om forskarnas förlorade status som gatekeepers. 
 
 

5.3 Nöjdhet med datans egenskaper 
 
I detta avsnitt analyseras en mindre del av det empiriska underlaget utifrån nöjdhetsteorin, 
nämligen datans inneboende egenskaper och dess metadata. Det fanns även liknande 
begrepp om just datans egenskaper inom en del av datadelningsmodellen, och därför 
nämns även denna i analysen. Det ställdes inga direkta frågor i intervjuerna om vad som 
krävdes för att respondenterna skulle vara nöjda med de data som återanvänts, utan detta 
är ett tema som har framkommit i analysen av intervjusvaren. Underrubrikerna i detta 
avsnitt är begrepp hämtade från nöjdhetsteorin. 
 

			 Fördelar Hinder
Respondent	1 Stör	färre	människor Dåligt	beskriven	data

Finns	mycket	underanalyserad	data Saknas	kontextuell	data
Etik Teknik

Respondent	2 Mer	data	än	man	kan	samla	in	själv Institutitoner	vill	inte	dela	data
Data	för	långa	tidsperioder Juridik

Respondent	3 Tidsbesparingar Saknas	delar	av	datan
Nya	rön Etik
Perspektiv	på	egna	tiden Dåliga	data

Felaktiga	slutsatser
Respondent	4 Ökat	värde	åt	datan Rädsla	för	feltolkning

Validering	av	resultat Rädsla	för	att	fel	hittas
Nya	teorier	på	gammal	data
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Tabell 3: Teoretisk jämförelse av begrepp kring datans egenskaper 

 
 
5.3.1 Användbarhet 
 
Som tabell 3 indikerar är ett av kriterierna för nöjdhet att datan är så pass bra beskriven 
att den går att förstå. Det är först när datan är väl dokumenterad som den alls blir 
användbar. Det är även viktigt att datans format är lättförståeligt. Detta stämmer överens 
med vad som framkommit i intervjuerna.  
 
Respondent 1 anser att datan var välorganiserad och bra beskriven. Det fanns metadata 
att tillgå som kunde förklara både datan själv och kontexten kring den ursprungliga 
datainsamlingen, vilket respondenten upplevde som lika viktiga faktorer. Respondent 3 
använde sig av vissa publicerade dokument som metadata: ”Eller [datan] kan stå för sig 
själv, men när jag förstod sammanhanget så blev det enklare.” Även respondent 2 tyckte 
det var viktigt med väl beskrivna data. Vid registerstudier är det dock viktigare med 
information om datan än om kontexten, men det är ändå bra att känna till 
insamlingsomständigheterna för att kunna veta om datan är valid, enligt respondent 2. 
Också enligt respondent 4 är själva datan, det vill säga statistiska variabler, det viktigaste 
för hens typ av analyser. Kontextuella metadata är sekundära, men ändå viktiga. När man 
själv gör metadata blir man ofta hemmablind, men för att en utomstående ska kunna förstå 
datan vid återanvändning är kontexten avgörande, förklarar respondent 4. 
 
Alla informanterna är eniga om att det inte finns någon övre gräns för hur mycket 
metadata som behövs. Enligt respondent 2 kan det finnas: ”…fel också i den här typen av 
dataset som är lite odokumenterat, så att ju mer information det finns, ju bättre.” 
Respondent 3 säger att metadatan avgör vilka analyser som kan göras. Respondent 4 
menar att så mycket evidens som möjligt är bra, men metadatans mängd är direkt relaterad 
till datans komplexitet. Att det inte kan finnas för mycket metadata, varken kontextuell 
eller om själva datan, känns igen bland annat från Zimmerman (2008), och Borgman 
(2012) som menar att data är svår att tolka utanför den kontext den tillkommit i. 
 
I datadelningsmodellen är datans format avgörande för dess användbarhet. Detta kom 
även fram i vissa av intervjuerna. Respondent 1 ansåg att hens data var i ett begripligt 
format, digitaliserade filer som gick att ladda ner. Respondent 2 tycker däremot inte att 
det tekniska formatet är viktigt: ”Och de flesta av de där moderna programmen kan 
konvertera hur det än ser ut. Så det brukar inte vara några problem egentligen.” För 
respondent 3 var det viktigt att datan var digital. Förutom formatet är det även viktigt om 
man har tillgång till rådata eller bearbetade data, vilket avgör vad man kan göra med datan 
menar respondent 3, som även tar upp teknikens snabba utveckling och vikten av att data 
lagras i format som ständigt uppdateras. För respondent 4 är det viktigt att kunna 
omvandla datan eftersom många databaser är klumpiga att tanka över data från, och 
efterlyser teknisk hjälp från bibliotekarier med det. 

Teman	i	empirin Datadelningsmodellen Nöjdhetsteorin
Datans	beskrivning	och	metadata Användbarhet Lätthet	i	användande,	Dokumentation
Datans	karaktär	och	kvalitet Trovärdighet Fullkomlighet,	Trovärdighet
Datans	geografiska	ursprung
Datans	ålder
Datans	tillgänglighet Tillgänglighet
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5.3.2 Trovärdighet 
 
I både nöjdhetsteorin och datadelningsmodellen används begreppet trovärdighet, och i 
den tidigare även fullkomlighet, vilket kan relateras till när respondenterna talar om 
datans karaktär och kvalitet. Datans karaktär sägs ofta vara av stor vikt. Det är avgörande 
för om det är möjligt att svara på forskningsfrågorna. Samtidigt menar respondent 2 att 
man får vara mer flexibel vid användning av sekundärdata eftersom man själv inte ställt 
frågorna. Återanvändbara data ställs av respondenterna ofta i jämförelse med exempel på 
oanvändbara data, exempelvis etnografiska anteckningar som inte kan återanvändas 
eftersom de är så subjektiva. 
 
Även kvaliteten på datan betyder mycket. Respondent 4 exemplifierar med dålig 
registrering av data och brist på kvalitetskontroll, vilket i slutändan kan leda till dålig 
forskning och felaktiga slutsatser. Om delar av datan hållit dålig kvalitet har den fått utgå. 
Respondent 4 tycker att datans kvalitet är det allra viktigaste för om den kan användas. I 
datadelningsmodellen förespråkas att följa en datahanteringsplan för att kunna säkerställa 
kvaliteten genom hela forskningsprocessen, eftersom det annars saknas sätt att avgöra 
kvalitet på data. Tenopir et. al (2015) skriver om dålig kvalitet på data som ett hinder och 
grund för feltolkningar. 
 
5.3.3 Tillgänglighet 
 
Nöjdhetsteorins sista förutsättning för nöjdhet med datan är tillgänglighet. Detta talar 
även informanterna om. En förutsättning för tillgänglighet är att man vet om att materialet 
finns. Respondent 1 hade bara ett visst begrepp om vad datan bestod av när hen sökte 
medel för den, medan respondent 2 känt till materialet ett tag och hört om det från flera 
kollegor. Respondent 2 och 3 nämner även att det finns mycket data som ingen 
utomstående känner till, och upptäckten är ofta slumpmässig.    
 
När det gäller tillgänglighet kan det ses dels ur ett individperspektiv. En viktig del av 
datahanteringen för respondent 1 och 3 har varit möjligheten att kunna transportera datan 
från ägarens lokaler till sitt eget arbetsrum, genom att ladda ner och strömma digitala 
filer. Respondent 2 har för sin critical incident istället suttit i ägarens lokaler och studerat 
datan, vilket varit både bra och dåligt. Det var bekvämare att kunna ta datan till sitt 
arbetsrum, men på plats kunde hen få tillgång till personal som känt till datan och kunnat 
ge teknisk hjälp. I andra fall har respondent 2 kunnat få datan på CD eller fått en 
inloggning till datan på webben. Enligt respondent 4 är ett av de största problemen att det 
finns mycket data i Sverige som ingen använder för att den är svårtillgänglig genom långa 
fysiska avstånd eller för att den är svår att ladda ner. 
 
Tillgänglighet kan också ses utifrån forskarvärlden i stort. Flera av respondenterna 
nämner att det finns mycket data som inte återanvänds för att ingen känner till den. Detta 
kan bero på att datan inte anses vara lämplig att tillgängliggöras för alla. Om tillgänglighet 
i allmänhet anser respondent 4 att det är bra när man skapar en egen databas och gör den 
tillgänglig för andra, vilket forskare är dåliga på i Sverige. Tillgänglighet kan vara 
beroende av flera saker, exempelvis tid, geografi, språk och programspråk. Även 
bibliotekariernas utbildning inom datahantering kan påverka datans tillgänglighet för 
forskarna, menar respondent 4. 
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Uppdelningen i vem som drar nytta av tillgänglighet stämmer delvis överens med hur 
datadelningsmodellen delat in de påverkade sektorerna. Det verkar dock varit enklare för 
informanterna att utifrån sin egen critical incident tala för sig själva eller om forskning i 
stort eller inom sina ämnen.  
 
5.3.4 Datans geografiska ursprung och ålder 
 
Det har även under intervjuerna framkommit egenskaper som inte nämns i de teoretiska 
koncepten, men som till viss del var avgörande för nöjdheten med datan. Dessa 
egenskaper nämns heller inte i den tidigare forskningen.  
 
Datans geografiska ursprung varierar i viktighetsgrad för respondenterna, från att inte 
vara viktig alls till att vara avgörande för vilka slutsatser man kan dra. Respondent 1 talar 
hellre om kulturella språkliga ursprung än geografiska, medan respondent 2 väger vikten 
av geografisk spridning mot svarsfrekvens från småorter.  
 
När det gäller datans ålder var respondenterna överens om att data sällan kan bli för 
gammal. Flera av respondenterna föredrar att använda äldre material och menar att när 
data blir gammal blir den istället intressant som historiska data. Enligt respondent 2 är 
data över långa tidsperioder önskvärd vid longitudinella studier. Respondent 4 är den 
enda som nämner gallring av data. Hen säger också att den data som är känslig idag blir 
mindre känslig i framtiden, exempelvis om informanter inte längre kan identifieras.  
 
 
5.4 Bibliotek och återanvändning av data 
 
När det gäller bibliotek har alla respondenter positiva upplevelser och intryck av 
biblioteken på deras respektive lärosäten eller vid andra relevanta institutioner. Alla 
använder regelbundet biblioteket, men inte så ofta för just datahantering. Istället används 
det för att hitta annan information för projekten, till exempel fjärrlån av relevant material. 
Respondent 2 brukar använda det egna lärosätets bibliotek för litteraturöversikter, men 
har även tagit hjälp av SCB:s bibliotek just när det gäller data. Respondent 4 har flera 
gånger använt biblioteket till att få tag på data från andra institutioner. 
 
Respondent 1 kommer börja arbeta med en datahanteringsplan, men vet i nuläget inte hur 
det kommer att ske. Hen tror att biblioteket skulle kunna hjälpa till med detta. Respondent 
2 tycker att biblioteken skulle kunna bistå forskare främst med att få tillgång till data. Hen 
exemplifierar med en engelsk hemsida där forskningsdata tillgängliggörs, och menar att 
biblioteken skulle kunna skapa en svensk motsvarighet. Respondent 3 tror också att 
biblioteket skulle kunna informera forskare om vad för data som finns tillgänglig, och 
även om olika program för datahantering. Respondent 4 har kunskap om data sharing 
och big data, som påverkar datahantering. Hen anser att biblioteket kan hjälpa forskare 
att hantera och dela data och att göra egna databaser. 
 
En aspekt på bibliotekens arbete med datahantering som kom fram i intervjuerna är att 
det måste var utformat just som ett stöd till forskarna. Respondent 1 menar att det saknas 
förståelse från bibliotekens sida om vad forskare gör och deras kontext: ”Som jag kan bli 
lite trött på ibland när bibliotekets mål blir viktigare än våra mål fast de är tänkta som en 
stödfunktion.”  Respondent 1 skulle också gärna vilja ha mer stöd när det gäller juridik, 
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men känner sig osäker på om biblioteken har eller ens kommer att få den kompetensen. 
Respondent 4 anser att det är viktigt att bibliotekarier utbildas i datahanteringssäkerhet 
och -etik. Först då kan bibliotekarier fungera som ett stöd för forskare, och hjälpa dem att 
motverka rädslor att dela sin data. Hen efterlyser en infrastruktur där forskare kan lämna 
in sina data med tillhörande metadata, direkt till biblioteket för tillgängliggörande.  
 
Franssons (2017) blogginlägg tar upp just skillnaderna mellan synen på forskning mellan 
biblioteken, forskarna och andra intressenter. Även Cox och Veerban (2016) slår fast att 
det finns ett kunskapsglapp från bibliotekariernas sida om vad forskare gör. Latham 
(2017) skriver att datahantering sker på bibliotekariernas villkor, eftersom deras 
kompetenser får styra arbetet. Enligt datadelningsmodellen är bristen på tillgång till en 
infrastruktur för hållbart bevarande ett hinder för återanvändning. Forskare är enligt 
Dallmeier-Tiessen et. al. (2014) inte så bra på att beskriva sina data och saknar förståelse 
för standardförfaranden vid bevarande av data.  De skriver: ”A large part of the problem 
of standards is making the researchers themselves understand the fundamental 
importance of sharing data at all, before they begin to consider how data can be shared 
most efficiently” (Dallmeier-Tiessen et. al, 2014, s. 37). 
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6 Diskussion 
 
Diskussionskapitlet är indelat i rubriker som följer ordningen i resultatkapitlet ovan. Först 
diskuteras i avsnitt 6.1–6.4 de teman som är sprungna ur analysen utifrån 
datadelningsmodellen. Därefter följer i avsnitt 6.5 en diskussion utifrån nöjdhetsteorin. I 
avsnitt 6.6 resoneras slutligen kring biblioteken och återanvändning av forskningsdata. 
 
 
6.1 Brist på infrastruktur – hur ska data kunna hittas? 
 
När det gäller var forskarna i studien fått tag på de data de återanvänt var det vanligaste 
sättet för informanterna att hitta data via personliga kontakter, vilket även märks i den 
tidigare forskningen. Att flera av respondenterna och delar av den tidigare forskningen 
hellre ville tala om datan som källmaterial än återanvänd data är ytterligare en indikator 
på att data för återanvändning är svår att hitta. Detta kan bero på att det saknas en 
infrastruktur för datahantering. Inga respondenter hade hittat datan i ett repositorium. Alla 
respondenter är dessutom överens om att det finns mycket data som få känner till och som 
inte går att hitta utan att använda sig av personliga kontakter. Om det hade varit lättare 
att hitta data hade det säkerligen också varit lättare att definiera återanvändning, och 
således enklare att tala i samma termer.  
 
Orsakerna till varför data för återanvändning är svår att hitta bottnar ofta i att man annars 
inte känt till datan alls. Alla respondenterna är överens om att det finns mycket mer data 
i lärosätenas arkiv än som hittills har använts. Varför är det så? Ett svar på den frågan är 
att data inte prepareras för att kunna delas. En annan är att det saknas en infrastruktur för 
upptäckt av tidigare insamlade data över huvud taget. SND är den nationella samordnaren 
för forskningsdata och ett nationellt repositorium för vissa typer av data, och samarbetar 
dessutom med internationella aktörer. Ingen av informanterna hade dock använt sig av 
dem för att finna sina data. Flera av informanterna kände däremot till att de finns och vad 
de gör.  
 
En konsekvens av att data inte delas kan ses i illustration 1 och 2, som jag konstruerat för 
att visa på två typer av forskningsprocesser. I nuläget är forskningen linjär (se illustration 
1). Med detta menar jag att datan används i det projekt som det samlades in för och sedan 
arkiveras utan att vara särskilt lätt att hitta för någon annan. Om det istället funnits en 
fungerande infrastruktur för bevarande och upptäckt av data blir forskningsprocessen 
cyklisk (se illustration 2), i och med att datan blir sökbar för andra. Datan har då större 
chans att återupptäckas och återanvändas, och blir så att säga levande data, som kommer 
att ingå i ett kretslopp av återanvändning. Illustration 2 är mer lik den idealiserade 
forskningsprocess som målas upp i datadelningsmodellen. 
 

 
Illustration 1: Linjär forskningsprocess 
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Illustration 2: Cyklisk forskningsprocess 
 
 
Ytterligare en problematik finns i att tänkbara metadata som är av vikt inom vissa 
forskningsområden kan komma att prioriteras bort, om man använder sig av 
standardiserade metadataformat för alla sorters forskningsdata. Det är därför nödvändigt 
att se över varje område för sig, snarare än att komma på universella lösningar. Men om 
varje disciplin gör på sitt eget sätt innebär det i sin tur att möjligheterna att upptäcka och 
få tillgång till användbara data inom ett annat fält minskar drastiskt. Den tidigare 
forskningen är tudelad i frågan. Zimmerman (2008) ogillar standardförfaranden eftersom 
varje disciplin har sina egna tillvägagångssätt. Dallmeier-Tiessen et. al (2014) menar 
dock att olika sorters data kräver olika standarder, men om alla olika discipliner har sina 
egna sätt att hantera data kommer det bli problematiskt för repositorier att kunna hantera 
dem alla. Det är i nuläget en prekär balansgång mellan de båda alternativen, och det 
kommer krävas diskussioner med alla intressenter för att komma fram till en lösning för 
hållbar interoperabilitet. För att få klarhet i vad som passar bäst för samhällsvetenskaplig 
forskning krävs ytterligare studier.  
 
 
6.2 Etik – hur motverkas osäkerheten? 
 
I datadelningsmodellen beskrivs juridik, och speciellt personuppgifter, som svårigheter 
inom just samhällsvetenskap. Etik och juridik är ett hinder för återanvändning på alla 
nivåer av datadelningsmodellens sektorer. Att det ändå behandlas som en egen rubrik är 
på grund av sättet respondenterna talar om det, nämligen utifrån osäkerhet, som 
genomsyrar alla aspekter av etik.  
 
I grund och botten stammar osäkerheten troligtvis i en känsla av förlorad kontroll över 
datan när den tillgängliggjorts. När kontrollen över datan övergår till någon annan 
intressent, exempelvis ett repositorium eller en tidskrift, är den öppen för granskning. 
Tenopir et. al. (2015) skriver att forskare som studerar mänskliga subjekt är mindre villiga 
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att dela sina data. Detta säger även de respondenter som har återanvänt data med 
identifierbara informanter, med specifikt syftet att skydda av informanterna från att 
identifieras. Respondenterna var även osäkra på ägarskap av och tillgång till datan. De 
talar om etik både för egen del och forskningen i stort, samt utifrån de institutioner som 
äger datan.  
 
Rubriken ovan ställer frågan hur denna osäkerhet kan motverkas. Detta ligger egentligen 
utanför uppsatsens avgränsning, så här konstateras endast att etisk osäkerhet är en av de 
mest avgörande faktorerna för återanvändning av data. Att respondenterna var så osäkra 
tyder på att detta är något som framtida forskning om forskningsdatahantering bör 
prioritera. En av respondenterna uttrycker även att bibliotekarier troligtvis också saknar 
insikt i juridiska frågor, precis som forskarna själva, och därför inte kan avhjälpa 
osäkerheterna. Även detta indikerar att ytterligare forskning är behövlig. 
 
 

6.3 Forskningspraktik – på vems villkor? 
 
Under denna rubrik diskuteras analysresultaten från både avsnitt 5.2.2 och 5.2.3. Den 
akademiska försvarsställningen kan sägas vara en underkategori till temat om 
forskningspraktik, och dessa båda kategorier diskuteras därför bäst tillsammans.  
 
Denna undersökning har indikerat att trots att det empiriska materialet rör forskare 
verksamma inom samhällsvetenskapliga ämnen finns det ändå olika förutsättningar för 
deras respektive återanvändning av data. Beroende på vilken typ av data man vill 
använda, vilken analys man vill göra, och ett flertal andra faktorer, skiljer sig 
datahanteringspraktikerna åt.  
 
Som ofta inom forskning verkar det gå en skiljelinje mellan kvantitativa och kvalitativa 
forskningsmetoder och analyser. De båda inriktningarna representeras i min empiri av 
respondent 2 och 4, med sina statistiska undersökningar, och respondent 1 och 3 med sina 
kvalitativa analysmetoder. Denna skillnad har inverkat på hur de ser på sina återanvända 
data, exempelvis vad gäller validering. Eftersom samhällsvetenskaplig forskning är 
tolkande istället för hypotesprövande blir den enligt respondenterna även mindre villig 
att validera andras forskningsrön. Det är också bara de kvalitativt inriktade 
respondenterna som jämför sig med medicin angående just validering.  
 
Respondent 1 och 3, som använt data som inte varit offentliga, har varit mer beroende av 
kontextuella beskrivningar än respondent 2 och 4. När data tagits fram i ett 
forskningsprojekt är det viktigt att känna till alla omständigheter kring insamlandet för 
att kunna använda datan. Registerdata tas kanske inte fram på akademiska grunder, men 
den samlas ofta systematiskt, av institutioner med lång erfarenhet av just sådana 
aktiviteter. När det gäller registerdata finns det också mer etablerade sätt för delning, där 
data och variabler kan fås eller köpas. Registerdata verkar också lämpa sig bättre för 
statistisk än kvalitativ analys. Sett utifrån datadelningsmodellens intressenter går alltså 
denna uppdelning igenom hela forskarsamhället, från policyskaparna, det vill säga 
Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen, ända ner till individnivå. Biblioteken borde i 
sitt arbete med datahanteringen ha denna uppdelning i åtanke. 
 
Typen av data som återanvänts kan eventuellt alltså sägas vara viktigare för 
datahanteringen än inom vilket ämne forskaren verkar. Det är stor skillnad mellan vilka 
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analyser man kan göra på datan, men inte alls så stor skillnad på hur den har upptäckts. 
Däremot var det skillnad på sättet att få tillgång till datan, beroende på om det var 
registerdata eller annan data. För de bibliotekarier som jobbar med forsknings-
datahantering kan det rent praktiskt innebära att det är viktigare att dokumentera datan 
utifrån vilken typ den är, än att alla projekt inom ett ämne ska dokumenteras på samma 
sätt.  
 
När det gäller karriär i samband med data, går vissa av respondenterna gärna in i just 
akademisk försvarsställning, och beskriver risken för att andra drar nytta av ens eget 
arbete som en risk för att dela och återanvända data. Respondenterna upplever även att 
publicering inverkar på deras arbete. De måste anpassa sina studier efter vad som kan 
tänkas vara intressant att publicera, även om de gärna hade undersökt andra saker, till 
exempel äldre data. En tänkbar framtida konsekvens av Vetenskapsrådets nya krav på att 
forskningsdata ska tillgängliggöras är att det uppstår nya publiceringsalternativ som inte 
är så bundna till de traditionella tidskrifterna.  
 
 

6.4 Fördelar och hinder – vilka och varför? 
 
Tabell 4 är en vidareutveckling av tabell 2, där de fördelar och hinder som framkommit i 
intervjuerna utökats med de påverkade sektorerna från datadelningsmodellen. Här har 
även tillkommit fördelar och hinder från datadelningsmodellen som inte uttryckligen 
nämnts av respondenterna, men som kan tolkas in i svaren om man läser mellan raderna.  
 
 

 
Tabell 4: Hinder och fördelar för återanvändning av data utifrån sektor, efter Dallmeier-Tiessen 

(2014) 

Påverkad	sektor Fördelar Hinder
Samhället Ekonomi Lagar

Stör	färre	människor Etik
Använda	redan	existerande	data

Akedemiska	världen Ökat	förtroende	för	forskning Brist	på	infrastruktur	för	bevarande
Finns	mycket	underanalyserad	data Brist	på	infrastruktur	för	upptäckt

Forskningen Validering	av	resultat Risk	för	invalidering	av	resultat
Nya	rön Anonymisering	av	data
Nya	teorier	på	gammal	data Teknik
Kombinera	dataset Institutitoner	vill	inte	dela	data
Perspektiv	på	egna	tiden
Ökat	värde	åt	datan

Organisationen Sparar	tid	och	pengar Kostar	pengar	att	bevara	data
Individen Karriär Saknas	delar	av	datan

Etik Saknas	kontextuell	data
Mer	data	än	man	kan	samla	in	själv Dåliga	data
Data	för	långa	tidsperioder Dåligt	beskriven	data

Oacceptabla	argument	på	datan
Annan	kan	dra	nytta	för	sin	karriär
Får	inga	pengar	till	bevarande
Missbruk	av	data	kan	skada	insamlaren
Rädsla	för	att	fel	hittas
Rädsla	för	feltolkning
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Pengar och tid kan sägas vara de båda överordnade faktorerna. Alla andra faktorer är 
direkt avhängiga att man får sitt forskningsprojekt finansierat. Fördelarna som finns i 
tabellen kan förvisso tänkas vara argument vid en finansieringsansökan för 
återanvändning av data, men är oftast inte i sig avgörande för projektets vara eller icke-
vara. En intressant aspekt på finansiering är att det är både en fördel och ett hinder. Att 
inte få pengar hindrar projektet, men när man väl fått pengar för att återanvända data 
sparar det istället pengar, på alla nivåer i datadelningsmodellens sektorer.  
 
Förutom besparingar och tid är fördelarna främst på samhälls- och forskningsnivå, men 
bara några få på individnivå. Det motsatta gäller när man ser till hindren för 
återanvändning, där mer än hälften av hindren är på just individnivå. Det verkar vara 
lättare för respondenterna att generalisera om fördelar, medan hindren är mer kopplade 
till deras egna critical incident. Detta pekar på att det är viktigare att i framtida studier 
undersöka sätt att överkomma hindren, än att försöka komma på fler fördelar. För 
bibliotekarier som jobbar med forskningsdatahantering kan det dock vara bra att försöka 
identifiera fördelar på individnivå, för att göra datahanteringen så relevant som möjlig. 
 
En intressant aspekt på fördelarna och hindren som räknats upp av respondenterna är att 
de alla är så sinsemellan olika i sina svar (se tabell 2). Endast respondent 1 nämner att det 
stör färre människor, bara respondent 2 talar om data för långa tidsperioder etc. Det som 
nämnts av mer än en respondent, utöver tid och pengar, är stora datamängder, nya 
perspektiv och validering av data som fördelar, samt brist på infrastruktur för upptäckt 
och juridiska svårigheter som hinder. 
 
Ytterligare en aspekt på hinder för återanvändning är sättet respondenterna talar om 
återanvändning, eller snarare att vissa av dem inte vill tala om det. Återanvändning av 
data är ingen självklar term för respondenterna. Som nämnts i avsnitt 6.1 beror det 
troligtvis på att det ännu inte finns något etablerat sätt att dela och återanvända data, och 
därför är det inget som diskuteras ofta. Sedan visar respondent 4 att andra har mycket god 
kännedom om datahantering, vilket möjligtvis tyder på att personligt intresse är en faktor 
för att tala om återanvändning av data. 
 
 

6.5 Nöjdhet – en del av det hela? 
 
Analysen av respondenternas nöjdhet med datan utifrån nöjdhetsteorin utgör en 
mikroanalys inbäddad i datadelningsmodellens övergripande ramverk. Makroanalysen 
tar in samhälleliga, institutionella och individuella aspekter, medan nöjdhet istället 
avspeglar datans inneboende egenskaper, vilka verkar mest på individnivå. Detta visade 
sig vara ett bra komplement, eftersom nöjdhetsteorin går djupare in på detaljnivå än 
datadelningsmodellen, om just egenskaper. 
 
Både datadelningsmodellen och nöjdhetsteorin håller användbarhet och trovärdighet som 
förutsättningar för återanvändning, medan de senare även räknar in fullkomlighet och 
tillgänglighet. Alla egenskaperna måste vara positiva för att datan ska vara 
återanvändningsbar. När det gäller tillgänglighet talar informanterna själva ur två 
perspektiv, dels ett individperspektiv om deras egen åtkomst av datan, dels ett 
övergripande forskarperspektiv om delning och tillgänglighet till data i stort. Det verkar 
således som att tillgänglighet är en överordnad kategori vid nöjdhet, se illustration 3. 
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Illustration 3: Egenskapers hierarki inom nöjdhet 
 
 
Denna studie bekräftar i flera avseenden nöjdhetsteorin, om att förutsättningarna måste 
vara uppfyllda för att forskare ska vara nöjda med datan vid återanvändning. Det fanns 
viss oenighet, bland annat om vikten av datans format. Det har dock tillkommit två 
egenskaper i mina intervjuer som teorin inte tar upp, nämligen datans ålder och 
geografiska ursprung. Dessa egenskaper verkar dock inte vara lika viktiga för 
respondenternas bedömningar av nöjdhet, utan kan istället sägas utgöra underkategorier.  
På ett sätt kan de dock samtidigt sägas vara avgörande, eftersom de indirekt påverkar 
datans tillgänglighet. I tabellen ovan har de placerats underst eftersom de är nya begrepp, 
men i själva verket pågår en växelverkan mellan alla egenskaperna i illustration 3. När 
det gäller ålder kom det fram att data inte kan bli för gammal för att kunna användas. Det 
är således ett argument för att bevara och dela data, eftersom man aldrig kan säga säkert 
vad som kan bli intressant för framtidens forskare. Om synen på datans ålder är speciellt 
för samhällsvetenskap eller inte är omöjligt att avgöra på grund av urvalets storlek och 
utan att jämföra med andra discipliner, men det har inte framkommit i den tidigare 
forskningen. 
 
 

6.6 Bibliotekens roll i forskningsdatahantering – stödja eller 
störa? 
 
Det avslutande temat rörde bibliotekens roll i återanvändning av data. Bibliotekens stöd 
är en faktor, som inte upplevts som avgörande av respondenterna, men har stora 
möjligheter att bli det framgent. 
 
Biblioteken på högskolor och universitet är en stödfunktion för studenter, lärare och 
forskare. De används flitigt av respondenterna, men ännu inte så mycket i just 
datahantering. Detta beror troligtvis på att forskningsdatahantering är väldigt nytt på de 
flesta universitets- och högskolebibliotek. Både vissa av respondenterna och tidigare 
forskning föreslår att det saknas förståelse mellan bibliotekarier och forskare om just 
datahantering. Detta är ett av de viktigaste hindren som bibliotekarier måste överbrygga. 
Innan det ens blir tal om att använda andras data måste man kunna tala med forskarna om 
deras egna data, på ett sätt som inte upplevs som att man sätter bibliotekets 
arbetsuppgifter före forskarens. Bibliotekarierna borde samtidigt kunna hänvisa till 
fördelarna med återanvändning, eftersom forskarna själva kanske inte alltid ser dem. Det 
finns dessutom regler och krav från regeringen och Vetenskapsrådet, som både bibliotek 
och forskare måste följa. 
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7 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning  
 
Trots att urvalet är så pass litet att det inte går att generalisera utifrån, vilket aldrig var 
meningen eftersom detta är en kvalitativ studie istället för en kvantitativ, är det ändå 
möjligt att dra en rad slutsatser utifrån min empiri. Som vi sett av analysen och 
diskussionen är återanvändning av data en komplex process, med många problem och 
tänkbara lösningar, som ibland motsäger varandra. För att sammanställa mina slutsatser 
svarar jag först på några av de frågor som ställts i rubrikerna i diskussionsavsnittet, för 
att sedan övergå till att besvara forskningsfrågorna. I avsnitt 7.1 följer de slutsatser jag 
drar utifrån metod och teori i uppsatsen, och slutligen ges i avsnitt 7.2 förslag på hur 
fortsatt forskning kan se ut.  
 
Jag undrade ovan hur data för återanvändning ska kunna hittas på bästa sätt. Min slutsats 
är att detta kommer att ske först när det finns en fungerande infrastruktur för delning och 
upptäckt av data. När återanvändning av data ingår i den cykliska forskningsprocess som 
visas i illustration 2, kan den delas och upptäckas systematiskt.  
 
Frågan om hur osäkerheten på etiska aspekter motverkas kunde inte besvaras i denna 
uppsats, utan behöver istället beforskas ytterligare. Detsamma gäller på vems villkor 
forskningspraktiken existerar. Samhällsvetenskapen är mångfacetterad och bör 
undersökas utifrån mer specifika discipliner för att kunna utgöra underlag för 
forskningsdatahantering. Här kan dock tilläggas att i nuläget upplevs att återanvändning 
av data ibland sker på andras villkor än forskarens, exempelvis tidskriftsutgivare och 
bibliotekarier. Det är därför viktigt att forskningsdatahanteringen förankras hos forskarna 
själva för att inte upplevas som ytterligare yttre krav.  
 
Nästa fråga, om vilka fördelar och hinder det finns för återanvändning, har en lång rad 
svar. De främsta fördelarna och hindren är pengar och tid, vilka både avgör projektets 
existens och besparar forskarna arbete. De vanligaste hindren har diskuterats under egna 
rubriker, nämligen brist på infrastruktur för upptäckt, samt etik. Hindren är mer 
intressanta för framtida studier än fördelarna, eftersom det förhoppningsvis leder till sätt 
att göra hindren överstigliga. 
 
Slutligen undrade jag om bibliotekets roll är att stödja eller störa forskarna? Naturligtvis 
är svaret att stödja, annars kommer ingen forskare vilja använda bibliotekets tjänster, 
exempelvis hjälp med datahanteringsplan eller att få tillgång till data. Samtidigt har 
högskolor och universitet, med bibliotekarier i spetsen, i uppdrag att arbeta för att 
implementera de krav på tillgängliggörande som kommit från Vetenskapsrådet. En av de 
viktigaste slutsatserna jag drar utifrån denna studie är att det saknas ömsesidig förståelse 
för hur datahantering och återanvändning av forskningsdata sker på bästa sätt. Utifrån 
den tidigare forskningen står det klart att forskare anses sakna förståelse för hur data bör 
hanteras för att bli återanvändningsbar för andra forskare, och på så sätt kunna föra 
forskningen framåt. I intervjuerna uttryckte vissa av respondenterna oro för att biblioteket 
slutar vara en stödfunktion. Det finns då en risk för att forskningsdatahantering blir något 
som sker på bibliotekens villkor. En av de största utmaningarna för bibliotekarier inom 
forskningsdatahantering blir att balansera mellan att delge forskare förståelse för varför 
datahantering är ett moment som blir allt viktigare, samtidigt som de inte försöker ge 
forskarna arbetsuppgifter som kan upplevas som onödiga.  
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Nu när dessa frågor har besvarats återkopplar jag till forskningsfrågorna: 
 

§ Varför väljer forskare att återanvända forskningsdata? Enligt respondenterna 
finns det en rad fördelar med att återanvända forskningsdata. Det ger tillfälle att 
studera data ur nya synvinklar och ge nya insikter och kan också validera tidigare 
studier. Det främsta argumentet är dock att det sparar både tid och pengar, både 
för forskarna själva men även för forskningen och samhället.  

  
§ Vilka faktorer anser forskare vara betydelsefulla i sina bedömningar om 

återanvändbarhet av forskningsdata? Främst är det tid och pengar som avgör om 
datan går att återanvända. Det är de faktorer som är mest betydelsefulla för 
forskning överlag, enligt respondenterna. Ett av de största hindren för 
återanvändning är att det inte finns något bra sätt att upptäcka data, trots att det 
enligt respondenterna finns stora mängder underanalyserade data. Problemet som 
de upplever det är att nästan ingen känner till att den datan finns. Ett annat hinder 
är den osäkerhet kring etik-juridiska frågor som nämns av respondenterna.  

 
§ Vilka av datans egenskaper bedömer forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen 

vara avgörande för att den ska bli återanvändningsbar? Den viktigaste 
egenskapen hos data för återanvändning är att den är tillgänglig, eftersom den 
påverkar både forskarna själva och forskningen i stort. Ibland är kontextuella 
metadata viktiga, men detta beror på vilken typ av analys som ska utföras. Ett 
hinder för återanvändning är om datan själv eller dess metadata är dåligt 
beskriven.  

 
 
7.1 Metodologiska och teoretiska slutsatser 
 
Forskningsfrågorna och avgränsningen har fungerat bra till att ringa in ett ämne som varit 
intressant att undersöka och som har gett upphov till analyserbar empiri. Också valet av 
intervjuer som metod har fungerat väl, även om jag i efterhand funderat på vilka 
skillnader som hade uppstått om jag valt exempelvis fokusgruppsintervjuer. 
 
Urvalet av respondenter till denna uppsats hade kunnat förbättras. Ursprungligen valdes 
sociologi ut, men detta fallerade då nästan inga informanter inom ämnet hittades.  Trots 
att sökningarna genomfördes på sociologi hittades dock flera informanter inom 
samhällsvetenskap, varpå urvalskriterierna ändrades till just samhällsvetare. Det hade 
kanske gått att göra sökningen på andra ord, men när jag uppmärksammade detta 
bedömde jag att tiden inte räckte till. Det hade också varit önskvärt om 
intervjusituationerna varit mer likartade för alla respondenter. 
 
Datadelningsmodellen har lånat begrepp till min analys, både om påverkad sektor vid 
fördelar och hinder för återanvändning, och om de intressenter som verkar inom 
återanvändning av forskningsdata. Respondenterna talade mest utifrån sig själva, vilket 
var väntat med tanke på valet av critical incident-intervju som metod, men talade även 
utifrån samhällsnivå och om forskning i stort.  
 
Nöjdhetsteorins antaganden stämde förhållandevis väl överens med det som framkom i 
min empiri. Enligt min åsikt kan dock tillgänglighet ses som ett överordnat begrepp, 
medan de två nya begreppen ålder och geografi kan läggas till som underordnade termer. 
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Illustration 3 ovan, som jag gjort själv, visar hur nöjdhetsmodellen skulle kunna se ut med 
dessa nya termer och viss hierarki. 
 
Det är svårare att uttala sig om huruvida min studie bekräftar eller motsäger teorierna 
utifrån datadelningsmodellen, eftersom jag bara delvis använde mig av deras begrepp, 
snarare än hela deras modell. Dallmeier-Tiessens et. al (2014) undersökning var dessutom 
mycket större, i och med att den inkluderade empiri från alla intressenter, inte bara 
forskare. Jag upplevde dock de teoretiska begreppen som användbara även på detta 
mindre underlag.  
 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett par förslag till fortsatt forskning har redan berörts, till exempel ämnesspecifika 
undersökningar. Ovan nämnde jag att samhällsvetenskapen är mångfacetterad. Det är 
därför viktigt att undersöka de olika ämnena var för sig för att kunna avgöra vilken typ 
av forskningsdatahantering som är lämplig för varje ämne, och för att närmare förstå 
situerade problem och möjligheter. Detta kompliceras av att typen av data som 
återanvänts verkar vara viktigare än vilket ämne forskningen sker inom. Men även detta 
är bara en indikation, som behöver bekräftas eller förkastas av framtida studier. 
 
Ytterligare ett område som vore intressant att undersöka närmare är hur man överkommer 
hindren för återanvändning. Specifikt de etiska och juridiska aspekterna behöver 
undersökas för att utröna hur man bäst kan stödja forskare för att motverka deras 
osäkerhet. Detta kan göras både utifrån forskarna själva, eller med fokus på 
bibliotekspraktiker. En annan intressant aspekt på återanvändning och datahantering blir 
införandet av den nya dataskyddsförordningen 2018, speciellt med tanke på data som 
innehåller personuppgifter. Detta bäddar också för jämförelser med EU och resten av 
världen. 
 
Det vore även intressant, med tanke på återanvändningens beskaffenhet, att undersöka 
fenomenet ur ett hållbarhetsperspektiv. En av mina slutsatser efterfrågar en cyklisk syn 
på forskningsdata, som passar väl in i hållbarhetstänket. Detta hade gett en bredare ingång 
till ämnet. 
 
De flesta av mina rön går i samma linje som den tidigare forskningen. Men eftersom 
denna studie är kvalitativ är det omöjligt att med säkerhet uttala sig om vad som är 
specifikt för just samhällsvetenskap. För att kunna uttala sig säkert om den saken krävs 
ytterligare studier på ett generaliserbart underlag, exempelvis genom enkätstudier eller 
fokusgruppsintervjuer. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Introduktion 
 
Välkommen till intervjun! 
Jag påminner om studien, dess syfte och avgränsningar. 
Jag påminner om samtycke, rätt att dra sig ur, anonymitet, rätt att spela in. 
 
Inledande fråga 
 

• Berätta lite om det projekt där du återanvänt data. 
 
Tema 1 Varför återanvända data? 
 

• Hur kom du på iden att använda existerande data?  
– Beskriv vad som lockade med datan. 

• Vad bestod återanvändandet av?  
– Använde du den på samma sätt/inom samma ämne som insamlaren? 

• Vilken typ av data återanvände du? 
• Hur hittade du datan?  

– Repositorium, delad av kollega/annan forskare, annat?  
• Behövde du kontakta originalinsamlaren eller gick det att hämta datan direkt?  

– Varför? 
• Fanns det några yttre krav på återanvändning?  

– Vilka krav? Varifrån? (finansiärer, lärosäten) 
 
Tema 2 Avgörande faktorer  
 

• Vad finns det för fördelar med att återanvända data, generellt sett?  
 

Jag skulle nu vilja ta upp vad man behöver veta för att kunna återanvända data.  
 

• Vad för slags metadata behövs för att datan ska bli användbar, förklaringar av 
datan och kontextuella beskrivningar? 
– Om datans värde/förklaringar av själva data? Om insamlingskontexten? 

• Hur mycket metadata behövs? 
• Hur viktigt är datans:  

- tekniska format  
- karaktär  
- geografi  
- ursprung?  

• Vilka andra faktorer spelar in vid återanvändning?  
– Pengar, tid, juridik? 

• Hur viktigt är möjligheten att kunna exportera, sovra och omvandla datan?  
– Tillgänglighet? 

• När blir data (inom ditt område) ”för gammal” för att bli återanvändningsbar? 



 

 
Tema 3 Hinder för återanvändning 
 
Om vi ser till anledningar att inte återanvända data… 
 

• Har du velat använda någon data, men funnit att det inte gick?  
- Varför?  

• Vad har fått dig att välja bort att återanvända data? / Vad skulle hypotetiskt få 
dig att välja bort återanvändning? 

• Finns det studier/data du skulle säga är olämpliga för återanvändning?  
– Varför?  

• Finns det typer av projekt eller studier där det vore olämpligt med 
återanvändning? 

• Är du beredd att ändra forskningsfrågor för att passa data? 
 
Tema 4 Bibliotek 
 
Slutligen har jag ett par frågor om bibliotekets eventuella inblandning… 
 

• Har du tagit hjälp av ditt lärosätes bibliotek i något steg i återanvändandet?  
- Och i så fall hur, varför och i vilket skede? 

• Vad tror du biblioteket skulle kunna hjälpa till med? 
 
Avslutning 
 
Jag sammanfattar, frågar om den stämmer. 
Informerar om att jag kan skicka transkribering och tolkat material för 
respondentvalidering. 
Ev. frågor från respondenten. 
 

• Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


