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Formas policy för öppen tillgång till forskningsdata  

Policy 
Formas rekommenderar tillgängliggörande av (meta)data för de 
forskningsprojekt som Formas finansierar, så länge det inte strider mot 
nationella lagstiftningen om personuppgifter.  
 

Bakgrund 
Syftet med att rekommendera tillgängliggörande av (meta)data för de 
forskningsprojekt som Formas finansierar grundar sig i behovet av att öka 
kunskapen om vilka data som finns samlade, samt bistå återanvändning och 
nyttiggörande av såväl forskningsdata som forskningsresultat. Varje beslut att 
tillgängliggöra data måste avgöras i relation till de bestämmelser som regleras 
i personuppgiftlagens bestämmelser (SFS 1998:204). 
 
Begreppsförklaring 

Metadata is data that defines and describes other data (and 
process). (OECD) 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är en förenklad definition av metadata 
data om data. Metadata beskriver innehållet och den tekniska strukturen hos 
ett datamaterial och är viktigt för att tolka mikrodatas innebörd, möjligheter 
och begränsningar (SCB, 2001, Det statistiska registersystemet. 
Utvecklingsmöjligheter och förslag). 
 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) (PuL) trädde i kraft 1998 och har till 
syfte att skydda den enskilde mot att dennes personliga integritet kränks när 
personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar 
insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. 
Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom  
 
 



 
 
EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande 
skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen. 
 
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan 
hänföras till en fysisk person som är i livet. Det innebär att uppgifter som 
knyts till namn eller personnummer alltid är personuppgifter. Även uppgifter 
som inte direkt pekar ut en individ kan vara personuppgifter om det på något 
annat sätt är möjligt att knyta dem till en specifik individ (SCB, 
Datainspektionen, m.fl., 2013, Personuppgifter i forskningen – vilka regler 
gäller?). 
 
 
 
 

Beslut: 
Generaldirektören beslutar att 

- Fastställa Formas policy för öppen tillgång till forskningsdata. 

 
 
Detta beslut är fattat av generaldirektören, Ingrid Petersson, efter 
föredragning av Linda Stridsberg. 
 
 
 
Ingrid Petersson 
 
  Linda Stridsberg 

 

 

 

 

 
Beslutet delges 
Ledningsgruppen 
 
 


