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– generella regler och principer
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Varför arkivera forskningsdata?

• För att forskningsdata vid ett statligt universitet utgör en del av 
myndighetens allmänna handlingar, och…

• … för att ”en myndighets arkiv bildas av de allmänna 
handlingarna från myndighetens verksamhet” (Arkivlagen 3 §).

I detta avseende finns det ingen principiell skillnad mellan 
forskningsdata och andra allmänna handlingar vid Lunds 
universitet.



Varför arkivera över huvud taget?

”Myndighetens arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas 
så att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, 
och
3. forskningens behov.” 

(Arkivlagens portalparagraf)



Lagar och regler rörande arkiv

• Tryckfrihetsförordningen

• Arkivlagen (1990:782)
(& Offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen m m)

• Arkivförordningen (1991:446)

• Riksarkivets föreskrifter (RA-FS & RA-MS)

• Lokala tillämpningsbeslut



Bevarande är grundregeln

• Bevarande är regeln – gallring undantaget

• I praktiken gallras dock c:a 85% av alla offentliga 
handlingar i Sverige (avser tidigt 2000-tal)

• Därför är urvalet av vad som bevaras oerhört viktigt!

• Därför får heller ingen gallring ske utan grund i beslut!



Om gallring

Skäl till gallring
• Integritet
• Utrymme

Vad får gallras?
• ”Allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för 

myndighetens verksamhet.”
• I övrigt i enlighet särskilda beslut i RA-FS, RA-MS och 

därpå baserade lokala tillämpningsbeslut. 
• Arkivlagens portalparagraf ska alltid beaktas!



Dokumenthanteringsplanen

• Ett försök att förteckna alla 
typer av handlingar som 
förekommer vid LU och ge 
anvisningar om hur dessa ska 
hanteras.

• Utgör LU:s samlade lokala 
tillämpningsbeslut om 
bevarande och gallring.

• Uppdateras 1 à 2 gånger/år.
• Indelad i 5 ”verksamhets-

områden” där ”Bedriva 
forskning” är nr 4.



Verksamhetsområdet ”Bedriva forskning”



RA-FS 1999:1

• Reglerar specifikt ”gallring av handlingar i statliga 
myndigheters forskningsverksamhet”.

• Tillkommen på initiativ från universitetsvärlden

• Lämnar förhållandevis stort utrymme för lärosätena 
själva att göra urval. 



RA-FS 1999:1

Reglerar forsningshandlingar i stort, d v s:

• Administrativa och ekonomiska handlingar kring 
projektet

• Redovisning av projektets syfte och resultat

• Själva forskningdatan (dock ej organiskt material)



RA-FS 1999:1 om gallring

Från gallring…

• … SKALL alltid undantas handlingar som innehåller 
grundläggande uppgifter om syfte, metod och resultat i 
resp. forskningsprojekt.

• … BÖR även undantas handlingar som speglar projektets 
kontext avseende t.ex. ekonomiska förutsättningar och 
externa kontakter, samt visar eventuella förändringar i 
inriktning under arbetets gång. (RA-FS 1999:1, § 6)



Exempel på sådant som skall bevaras

• ansökan och beslut om beviljade medel
• protokoll eller motsv. anteckningar från styrgrupps- och / eller 

referensgruppsmöten
• beslut eller utlåtande av etisk kommitté eller av myndighet eller 

annat organ som enligt lag eller praxis har att meddela tillstånd 
för visst försök 

• laboratorie- eller annan projektdagbok 
• slutrapport 
• andra rapporter och papers
• ekonomisk slutredovisning 
• viktigare korrespondens



Exempel på sådant som bör bevaras

• handlingar som utgör särskilt omfattande primärmaterial, insamlat 
genom försök, mätningar, enkäter, intervjuer o.s.v., som är unikt eller 
som endast med stor möda kan återskapas

• register och databaser avseende data med särskilt hög täckningsgrad 
och kontrollerbarhet 

• handlingar som belyser en vetenskaplig disciplins historiska utveckling 

• handlingar som belyser den akademiska miljön i ett kulturhistoriskt 
perspektiv 

• handlingar som belyser en bemärkt persons verksamhet 

• handlingar rörande forskning som rönt stor uppmärksamhet i den 
allmänna debatten, eller som kan förväntas göra det när 
forskningsresultaten når vidare spridning



LU:s interna gallrings- och 
bevarandeplaner

• ”Myndighetens beslut bör utformas som gallrings- och 
bevarandeplaner för olika ämnesområden. Sådana planer bör 
innehålla uppgifter om gallringsfrist eller gallringstidpunkt för 
olika handlingsslag. Gallring kan även beslutas av myndigheten 
efter prövning i varje enskilt fall” (RA-FS 1999:1, 8 §).

• LU har en generell plan för ”gallring av forskningshandlingar 
inom Lunds universitet” (senast ändrad 2019)

• Härutöver har HT-, S- och M-fakulteterna fastställt egna lokala 
bevarande- och forskningsplaner

• Finns på Medarbetarwebben: 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-
dokument-och-arendehantering-samt-
dataskydd/dokumenthantering/arkivering/forskningshandlingar

https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering-samt-dataskydd/dokumenthantering/arkivering/forskningshandlingar


Medicinska fakultetens plan

• Fastställd 2016 (dnr V 2016/1945). Gäller från 2107-01-01.

• Upprättad i samarbete med representanter för medicinsk 
forskning, forskningsledning och forskningsadministration inom 
M fak.

• Föreskriver totalbevarande av handlingar (inkl data) från 
forskningsprojekt inom befolkningsstudier och 
sjukdomsgrundande studier.

• I övrigt bedömning från fall till fall utifrån RA-FS 1999:1. 
Bedömningen görs av projektledare och forskare.



Krav på säker förvaring

Arkiv skall förvaras så att de skyddas mot ”förstörelse, skada, 
tillgrepp och obehörig åtkomst” (Arkivlagen § 6:3).

Detta gäller även ”aktuella” arkivhandlingar!

De principiella kraven är desamma för pappershandlingar och för 
digitalt material – men de praktiska/tekniska kraven kan förstås se 
väldigt olika ut. 
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