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Föreståndarbeslut om bevarandeplan för forskningsmaterial vid
Stressforskningsinstitutet
Enligt SU:s regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet ska
primärmaterial från forskning gallras tio år efter projektets/motsvarande avslutande såvida inte skäl
finns för längre bevarande.
Vid beslut om gallring eller bevarande efter de tio årens utgång ska arbetsinsatsen, kostnaden och
olägenheten av bevarande vägas mot de skäl som kan tala för bevarande:
1. Möjligheten att utreda forskningsfusk och oegentligheter i forskningen, att kunna uppdaga
oegentligheter och att kunna motbevisa grundlösa påståenden om forskningsfusk.
2. Möjligheten att genomföra ytterligare studier baserade på projektets primärmaterial, med
särskild hänsyn tagen till eventuell nytta av långtidsuppföljningar.
3. Den eventuella nyttan av att inkludera materialet i metaanalyser som inkluderar såväl
publicerade som opublicerade data för att motverka publikationsbias.
Vidare ska vägas in om data finns i elektronisk form eller ej. Om omfattande enkätmaterial matats
in som datafiler ska det finnas starka skäl att bevara pappersenkäterna.
Följande rutiner gäller från och med 2017-07-01:
• Om berörd enhetschef efter samråd med projektledaren beslutar att materialet inte ska gallras
efter tio år ska projektledaren eller enhetschefen skriva en kort redogörelse för materialets art,
projektets syfte och en motivering varför materialet av vetenskapliga eller andra skäl ska
bevaras. Motiveringen ska omfatta maximalt en A4-sida, laddas upp i W3D3 (diariesystemet)
under projektets diarienummer och läggas i projektets akt i pappersarkivet.
• Beslut om bevarande kan fattas och ett fattat beslut kan ändras fram till tio år efter att materialet
arkiverats.
• Arkivering av datafiler ska ske i samråd med universitetsbiblioteket för att garantera långsiktig
överlevnad och maskinläsbarhet samt för att tillse att metadata finns för att möjliggöra tolkning.
Att den enskilde forskaren har tillgång till data innebär inte att det anses arkiverat.
Beslut i detta ärende har fattats av föreståndare Hugo Westerlund efter beredning av institutets
ledningsgrupp och föredragning av administrativ chef Carina Johansson.
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