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Introduktion – vad ska vi prata om idag?

 Varför är det så viktigt med en god datahantering?
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Intro – Vad ska vi prata om idag?

 Vad du kan göra för att förebygga problem av den här typen och för 

att jobba på ett säkert sätt.

 Viktiga lagar och begrepp.

 Vilka krav ställs på dig som forskare vid hantering av 

integritetskänsligt material?

 Praktisk datahantering – effektivisera det dagliga arbetssättet.

1-2 april 2019Sandra Eloranta: Spara tid och forska bättre                          

Kliniska Forskarskolan

4



Det större perspektivet

 Stora datamängder (ofta utan ”ägare”) finns sparade här och var 

och tar upp dyrbart lagringsutrymme.

 Multipla kopior av samma datamaterial och dålig kommunikation 

mellan forskare – olika personer arbetar på olika versioner av 

vad de tror är originaldata.

 Bristfällig dokumentation av filer (och hela projekt).

 Bristfälliga rutiner kring att skicka och ta emot data.

 Alla dessa punkter kan lätt leda till inkonsekvent och olaglig 

hantering av data (samt förlust av rådata)!

1-2 april 2019Sandra Eloranta: Spara tid och forska bättre                          

Kliniska Forskarskolan

5



Vad säger lagen om hanteringen av 

data för forskning?

”Personer som hanterar personuppgifter i forskningsprojekt 

måste skydda den lagrade informationen genom att vidta 

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder”
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Vad säger lagen om hanteringen av 

data för forskning?

Alla som arbetar med forskningsdata måste känna till hur rådande 

lagar och riktlinjer styr:

 IT-säkerhet (lagring av/tillgång till data)

 Dataöverföringar (remote access, kryptering, loggning) 

 Användningen av laptops 

 Hur datamängder som innehåller t.ex. personuppgifter får 

hanteras i det dagliga arbetet.
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Svenska lagar styr hur data får 

användas inom forskning

 GDPR

 Etikprövningslagen

 Offentlighets- och sekretesslagen

 Biobankslagen

 Arkivlagen

 Djurskyddslagen
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Allmänna dataskyddsförordningen 
(GDPR – Genaral data protection regulation)

 Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer 

som började gälla 25 maj 2018.

 Ett syfte med GDPR är att stärka rättigheterna för den enskilde när 

det gäller personlig integritet.

 Ersatte den tidigare personuppgiftslagen.

 Behandlar dock inte etikprövning och forskning

 Dataskyddslagen (SOU 2017:39)

 Forskningsdatalagen (SOU 2017:50 Personuppgifter för 

forskningsändamål)
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GDPR styr när personuppgifter får 

behandlas

 Syftar till att skydda individers personliga integritet och upprätthålla 

allmänhetens förtroende för forskning.

 Behandling är endast tillåten om det finns en rättslig grund för detta. 

De rättsliga grunder som finns för behandling av myndigheter är:

 Samtycke från den registrerade.

 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

 Rättslig förpliktelse

 Avtal med den registrerade.
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Viktiga begrepp

 Personuppgiftsansvarig: ägare av datamaterialet samt ansvarig för 

dess hantering och skydd – (Detta är aldrig en fysisk person!).

 Personuppgiftsbiträde: Den som utför personuppgiftsbehandling 

för den personupppgiftsansvariges räkning

 Personuppgiftsombud: Den faktiska person som utsetts av den 

personuppgiftsansvarige för att kontrollera efterlevnaden av GDPR 

(På KI är denna person Mats Gustavsson).

 Take-home message: Du som forskare äger aldrig dina data.
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Vad är en personuppgift?

 En personuppgift är varje uppgift som avser en identifierad eller 
identifierbar fysisk person som är i livet (kallas ”registrerad”).

 Namn och personnummer (direkt koppling).

 Data på individnivå där namn/personnummer ersatts med ett 
löpnummer i synnerhet om det finns en nyckel till kopplingen.

 Data som sammantaget innehåller detaljerad information om en 
person och som därför indirekt kan hänföras tillbaka till denna.

 I princip är alla uppgifter som lagras på individnivå inom 
forskning att betrakta som personuppgifter.
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Vad klassas 

som känsliga personuppgifter?

(Special categories of personal data i GDPR)

 Till känsliga personuppgifter hör:

• personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung,

• politiska åsikter, 

• religiös eller filosofisk övertygelse, 

• medlemskap i fackförening 

• personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv

 Enligt huvudregeln i personuppgiftslagen (samt GDPR) är det 

förbjudet att behandla känsliga personuppgifter.

 För känsliga personuppgifter är regler kring hanteringen särskilt 

strikt.
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Vad klassas 

som känsliga personuppgifter?

 Undantag ges för behandling av känsliga personuppgifter inom 

forskning .

 Förutsättning: 

 Uttryckligt samtycke från den registrerade (om ej nationell rätt 

föreskriver annat)

 Särskilda åtgärder för att skydda de registrerades grundläggande 

rättigheter och intressen finns. Etikprövning kan ses som en sådan 

skyddsåtgärd, därför ska det inom ramen för forskning vid KI alltid 

finnas ett eller flera etikgodkännanden för forskningsprojektet.

 Förbjudet att behandla känsliga data för forskningsändamål om 

syftet med behandlingen inte har blivit godkänt vid tillfället för 

datainsamlingen (data- och lagringsminimering)
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GDPR på KI

 Integritesskyddspolicy: Beskriver varför och hur vi behandlar 

personuppgifter.

 Registeranmälan: Kartlägger personuppgiftsbehandlingen på KI 

(ansvariga för rapportering är forskargruppsledare).

 Anvisningar om hur man ger korrekt information till den 

registrerade.

 Den registrerades rättigheter (information, tillgång, rättelse)

 Personuppgiftsbiträdesavtal (om personuppgifterna kommer att 

hanteras utanför KI).

 Rapportering av personuppgiftsincidenter.

Vid frågor kring detta eller för att få tillgång till mallar: kontakta 

juridiska enheten på KI.
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Testa dina kunskaper
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Håll er uppdaterade
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Etikprövningslagen

 Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning.

 Forskning får bara utföras om den har godkänts vid en 

etikprövning.

 Omfattar forskning på levande personer, men också forskning 

på avlidna och på biologiskt material från människor samt 

forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

 Forskning får utföras bara om forskningspersonen har samtyckt 

till den forskning som avser henne eller honom  (vissa undantag 

finns som beskrivs i lagen). 
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Vad avses med ett samtycke?

• Etikprövningslagen specificerar vad som är att betrakta som samtycke 

samt när det är nödvändigt att kräva det för ett givet forskningsprojekt

• Informerat

• Specifikt

• Uttryckt (”tysta” samtycken är inte ok)

• Individuellt

• Frivilligt

• Bevisbördan för att studiedeltagarna har givit sitt samtycke till 

deltagande ligger hos den som hanterar personuppgifterna
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Vilken information bör ingå i ett 

samtyckesformulär?

 Bakgrund och syfte 

 Förfrågan om deltagande 

 Hur går studien till? (sett ur forskningspersonens perspektiv )

 Biobanksprover

 Vilka är riskerna?

 Finns det några fördelar?

 Hantering av data och sekretess

 Ersättning?

 Frivillighet

 Ansvariga samt kontaktuppgifter

Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. 
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Exempel: Vilka lagar styr utlämnandet 

av registerdata idag?

Forskare vill ha ut 
registerdata som 
omfattar levande 

personer

Forskningen måste 
godkännas av en 

etikprövningsnämnd

En ansökan om 
data skickas till 

registerhållaren -
data skyddas av 
offentlighets och 
sekretesslagen

Prövning om att 
bryta sekretessen 
av data görs av 
registerhållaren.

Om ett utlämnande 
har stöd i 

Etikprövningslagen, 
GDPR samt 

offentlighets och 
sekretesslagen får 
ett utlämnande ske
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När måste man meddela 

Datainspektionen om sin studie?

 Generellt sett måste all hantering av personuppgifter 

rapporteras till Datainspektionen.

 Undantag från denna regel sker då:

• Samtycke har givits av studiedeltagarna

• Det finns ett personuppgiftsombud på arbetsplatsen (som 

man istället gör en registeranmälan till)

 Ansvaret att insamlade data hanteras korrekt ligger fortfarande 

hos den personuppgifteansvarige myndigheten.
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Att flytta sina data utanför den egna 

organisationen 

 Antag att du har samlat in data till ett forskningsprojekt som du nu 

vill dela med dig av till dina samarbetspartners (ex forskare på ett 

annat universitet) – Vad gäller?

 Skriv ett biträdesavtal – ett kontrakt mellan personuppgiftsansvarig 

(dvs universitetet där du är verksam) och personuppgiftsbiträdet 

(den person som skall hantera materialet utanför den egna 

organisationen).

 Kontraktet bör specificera på vilket sätt personuppgiftsbiträdet 

kommer att se till att personuppgifterna skyddas. 

 Se KIs hemsida för mallar
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Hur kan du forska på ett säkrare sätt?

 Börja med att undersöka/fundera på:

1. Finns det någon allmän IT-säkerhetspolicy i din organisation?

2. Vilka risker associerar du med ditt nuvarande sätt att arbeta?

 Åtkomst av känsliga data (grundläggande IT-säkerhet)

 Förlust av information

 Reproducerbarhet av forskningresultat (vardagligt arbetssätt)
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Råd för att minska risken för intrång

Tänk på att:

 inte skriva upp lösenord och byt ut det regelbundet.

 logga ut när du lämnar arbetsplatsen.

 inte dela användaridentitet med andra personer.

 inte ha bildskärmen vänd så att obehöriga kan läsa 

informationen.

 inte dela med sig information till någon annan utan att vara säker 

på att den personen är behörig att få ta del av informationen.

 inte skriva ut känslig information på en skrivare som obehöriga 

har eller lätt kan skaffa sig tillgång till.
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Råd för att minska risken för intrång

 Om du jobbar från en laptop – se till att den är krypterad.

 Undvik att e-posta data som innehåller känsliga personuppgifter –

säkra överföringsalternativ finns (kryptering).

 Undersök om det finns säkerhetsavtal med externa reparations- och 

servicetekniker om din dator behöver ses över av personer utanför 

den egna organisationen. 

 I första hand bör du alltid diskutera frågor gällande din dator med din 

institutions interna IT-support.
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Råd för att minska risken för förlust av 

information

Du behöver ett välfungerande back-up system.
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Råd för att minska risken för förlust av 

information

 Back-up = säkerhetskopior

 Gärna automatiserat och som spar flera generationer av dina filer.

 Spara inte dina säkerhetskopior på samma ställe som dina 

originalfiler.

 Undvik löstagbara lagringsmedier (USB, externa hårddiskar etc) så 

långt det är möjligt.

 Se till att ha ett bra skydd mot skadliga program som riskerar att 

förstöra information på din dator.
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Molntjänster – Vad gäller?

Kortfattat gäller:

 Den som är personuppgiftsansvarig fortsätter att vara det.

 Molntjänstleverantören (och dess eventuella underleverantörer) 

är personuppgiftsombud.

 Ett personuppgiftsbiträdesavtal måste upprättas med 

molnleverantören.
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Molntjänster- Vad gäller?

Den personuppgiftsansvarige måste (innan ett avtal upprättas):

 ta ställning till om det finns risk för att personuppgifter kan komma 

att behandlas för andra ändamål än de ursprungliga.

 ta ställning till om molntjänstleverantören kan komma att lämna över 

personuppgifter till ett så kallat tredjeland.

 bedöma vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas för att skydda de 

personuppgifter som behandlas.

 beakta annan lagstiftning (ex. sekretesslagstiftning)
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KI Box – Vad är det?

 Molntjänst som tillhandahålls av KI för att underlätta för

medarbetare att dela filer med varandra.

 Till skillnad mot andra molntjänster som omnämnts tidigare har

KI Box högre säkerhet.

 Avsett för projektdokument (forskningsplaner, analysplaner, 

mötesanteckningar etc) 

Studiedata får aldrig sparas i KI Box
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Hur hittar man till sin KI Box

http://ki.box.com
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FAQs relaterade till användning av 

KI Box

Vem ansvarar för filer som laddats upp på KI Box?

Du som användare är ansvarig för allt innehåll i din KI Box.

Finns det ett back-up system om man råkar slänga bort en fil?

Nej, inte på samma sätt som om document lagras på din institutions servrar. 

Filer som slängs (med avsikt eller av misstag) finns kvar i papperskorgen i

30 dagar.

Vilka filer får man inte ladda upp på KI Box?

All information som klassas som konfidentiell och därav kräver att man 

vidtar “lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder” för att skydda

den får ej sparas i Box.
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Forskningsdokumentation på KI

 Från och med 1 januari 2019 blev det obligatoriskt för KI:s 

forskare att dokumentera sin forskning elektroniskt i av KI 

godkända system

 Ett sådant system är KI ELN (Electronic notebook)

 Andra system kan dock användas om det uppfyller centralt 

ställda krav.

 Under 2019 kommer alla institutioner erbjudas hjälp med 

övergången till elektronisk forskningsdokumentation. 

 Det arbetas för närvarande med att tas fram ett elektroniskt 

system för dokumentation av registerstudier.
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Forskningsdokumentation på KI
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Forskningsdokumentation på KI

 KI är ansvarig för all forskning som sker på universitet.

 Du förväntas att dokumentera ditt arbete så att medarbetare och 

utomstående med fackkunskaper kan följa och granska ditt arbete.
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Praktisk datahantering
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Bra referensverk
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Våra data är värdefulla!

 God datahantering handlar om mer än att bara ha koll på vilken

datafil som är den mest aktuella.

 Vi måste se till att:

• Forskning kan utföras på ett effektivt sätt och ofta av flera personer

samtidigt.

• Forskning kan utföras utan felaktigheter och slarv.

• Vi kan upprätthålla allmänhetens förtroende så att forskningen kan

bedrivas på ett bra sätt även i framtiden.

Vi har en laglig skyldighet att ta hand om våra data!
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KVIPREMPHRT

 Antag att vi har en doktorand, Lars, som har undersökt 

 följande hypotes: 

Löper kvinnor som har fått hormonersättning (HRT) innan

övergångsåldern en högre risk att utveckla bröstcancer? 

 Lars analyserar data som han fått från sin handledare och

inser att han kommer att behöva skapa flera nya variabler. 

 För detta kommer han på ett kreativt system för att namnge de nya 

variablerna. T.ex. har han en variabel som indikerar om en kvinna 

fått HRT innan klimakteriet:

KVInnaPREMenoPausalHRT
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KVIPREMPHRT

 Lars får sin studie publicerad i en fin tidskrift, försvarar sin 
avhandling och flyttar till en ny stad för att börja på ett nytt jobb.

 Ett år senare kommer en ny doktorand, Lena, som skall 
disputera inom samma område som Lars, och som således tar 
över hans gamla filer från deras gemensamme handledare.

 Lena öppnar Lars data och möts av:

……..  KVIPREMPHRT........???
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Kopior av ett dataset – ett datahanteringsproblem

Varje forskare tenderar att addera ny information till 

befintliga data under projektets gång. Vad ska 

dokumenteras och sparas – och av vem?

Kalendertid

Forskare 1

Forskare 2

Forskare 3

Forskare 4
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Hur löser man problemet?

 Använd en gemensam filarea för stora projekt, där flera

(behöriga) forskare har tillgång till samma rådatamaterial (som

är skrivskyddat och uppbackat).

 Koordinera dokumentationen av alla originaldatafiler och

standardisera dokumentationen i delstudier som använder

samma rådata.

 Om datamängderna är omfattande eller komplexa, överväg att

lägga in dem i en databas.

 Upprätta en lista över alla personer som har åtkomst till data 

och skapa loggböcker som beskriver dataflödet.
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Så, var börjar man?

När du startar ett nytt projekt:

1. Skapa en effektiv mappstruktur i din dator där all information om 
projektet sparas.

2. Ta för vana att regelbundet dokumentera det dagliga arbetet i 
projektet (mötesanteckning, formella beslut, hypoteser, personer 
som är delaktiga i projektet, vilka analyser som gjorts etc etc.)

3. Dokumentera dataflödet i projektet (vilka ingår i studien, varifrån 
kommer data). Detta är särskilt viktigt för att du ska kunna 
reproducera dina resultat vid ett senare tillfälle.
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Att strukturera sin dator

Få kontroll på dina elektroniska dokument genom att:

1. Upprätta en bra mappstruktur

2. Arbeta effektivt och systematiskt med enkel dokumentation

(det ska inte ta längre tid att dokumenta din studie än det

skulle ta att göra om allt från scratch…..)

3. Spara inte på dokument som inte längre är aktuella – arkivera

regelbundet och gör gallringar.
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Förslag på en bra mappstruktur –
Dela upp ditt projekt i flera hanterbara delar

Projekt
Delstudie 1

Data

Dokument

Logg

Output

Program
Delstudie 2
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Förslag på en bra mappstruktur –
Använd utrymmet klokt

Projekt

Delstudie 1

Data

Dokument

Logg

Output

Program
Delstudie 2

Rådata
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Förslag på en bra mappstruktur –
Dela upp ditt projekt i flera hanterbara delar 

 Data (rådata, analysdata, dokumentation av data - kodböcker).

 Dokument (forskningsplan, etiktillstånd, manuskript, 

korrespondens med tidskriften, dokumentation av det dagliga 

arbetet).

 Logg (Loggar från statistiska analyser).

 Output (tabeller, figurer)

 Program (statistiska program som användes för att generera 

forskningsresultaten)
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51

Skriv README-filer (readme.txt)

 Textfil som ger kortfattad, grundläggande information om projektet

och hur dokumentationen kring det är upplagd.

 Jämför med ett register i en pärm.

 Readme-filer sparas högst upp i mappstrukturen
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Readme.txt - exempel

Name:

Date:

E-mail:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This document provides explanations regarding the folders included in the Folder “PhD project” for the period: 
start date – end date, when I was a PhD student at X.

Main tutor: Name:, Department:, Address:, E-mail: 

Other tutors: Names, Departments, Addresses, Emails

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLDERS:

Paper 1:This folder includes datasets, programs, and drafts for the case-control study on xxx cancer based on 
data from the xxx Register. 

PIs for this study are:  Name, Department, e-mail: 

You can also contact:  Name, Department, e-mail:

DOCUMENTATION:

The folder "Original_data" includes the original files delivered from Statistics Sweden

The files logbook.rtf and codebook_filename.rtf describe all programs, original and created datasets, and the 
format of the variables.

The program “master.sas, stored in the folder “Programs”, runs all the statistical programs required to reproduce 
the published results.

The folder "Manuscript x" includes the drafts for the article xxx et al. in journal xxx year.
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Förslag på en bra mappstruktur
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Genomtänkta undermappar ger struktur
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Tumregel för vetenskaplig forskning

 Alla publicerade resultat måste gå att verifiera och att

reproducera.

 Det måste vara möjligt att se visa kopplingen mellan samtliga

siffror i t.ex. publicerade tabeller och de faktiska individerna som

fanns med i rådatamaterialet (enkäter, patientjournaler, 

registerdata etc.)

 Hela datahanteringskedjan måste därför dokumenteras.
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Originaldata

(ex enkätdata, 

registerdata)

Datafil

Analys-

program

Publicerad 

artikel

Datafil

Datafil
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Originaldata

(ex enkätdata, 

registerdata)

Datafil

Analys-

program

Publicerad 

artikel

Datafil

Datafil

Analysplan

Kodbok

Kodbok

Kodbok
Annoterad

enkät

Loggbok
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Viktiga redskap för en bra 

datahantering

 Utöver de statistiska (syntax) program som genererar resultaten kan 
följande fyra dokument anses utgöra kärnan i dokumentationen.

1. Analysplan

2. Loggbok

3. Kodbok

4. Annotaterad enkät (endast om man använder enkätdata)

 För experimentell/preklinisk forskning sker dokumentationen via 

labböcker.

1. Electronic laboratory notebook (ELN)

Se exempelvis KI´s handbok för forskningsinformation för mer 
information kring dokumentation i ELN.
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Analysplanen -
Din dokumentationsdagbok

 Koncept lånat från läkemedelsindustrin (SAP)

 SKILLNAD: Uppdateras regelbundet under projektets gång.

 Huvudsakliga dokumentationen av projektet (syfte, hypotes, vilka 

utgör studiepopulationen, statistiska analyser, mötesanteckningar 

och beslut).

 Skiljer sig från forskningsplanen/studieprotokollet!

 Kommer att utgöra stommen för den vetenskapliga artikeln.
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Lämpliga rubriker i en analysplan 

1 BAKGRUND OCH HYPOTES(ER)

2 STUDIEPOPULATION

I. INKLUSIONSKRITERIER

II. EXKLUSIONSKRITERIER

3 VIKTIGA VARIABLER

I. UTFALLSVARIABEL

II. HUVUDSAKLIG EXPONERING

III. CONFOUNDERS

IV. INTERAKTIONSEFFEKTER

4 STATISTISKA ANALYSER

5 DATAHANTERING

6 MEDFÖRFATTARE (KONTAKTUPPGIFTER)

 APPENDIX 1: MINNESANTECKNINGAR

 APPENDIX 2: RESULTAT + KÄNSLIGHETSANALYSER

 APPENDIX 3: ANALYSLOGG
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ANALYSPLANEN: 
BAKGRUND OCH HYPOTES(ER)

Kort sammanfattning av bakgrunden till studien. 

 Vad är anledningen till att studien görs och vilka är de 

vetenskapliga hypoteserna som skall testas?

 Förutsätter en exakt formulering av vad som ska undersökas.

Denna information utgör ofta stommen till introduktionen i din 

artikel.
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ANALYSPLANEN: 
STUDIEPOPULATION

• Vad är det för typ av studie som ska göras (kohort, fall-kontroll, 

tvärsnittsstudie?)

• Hur är urvalet gjort? – Inklusionskriterier, totalt antal 

observationer.

• Vilka exkluderades av olika anledningar – antal samt anledning 

till exkluderingen.

Denna information sammanställs så småningom i materialdelen i 

din artikel.
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ANALYSPLANEN: 
VIKTIGA VARIABLER

 Utfall 

 Exponering (exempelvis huvudsaklig riskfaktor)

 Övriga variabler av intresse (exempelvis confounders)

 Ange om dessa variabler är originalvariabler eller om de är härledda, 

samt hur de är kodade.

AGE_DIAG_BCA: Ålder vid bröstcancerdiagnos

(härledd ur original ALDER)

1=< 50

2 = 50-59

3 = 60-69

4 = > 69
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ANALYSPLANEN: 
STATISTISKA ANALYSER

 Ange vilka statistiska metoder som kommer att användas.

 Vid regressionsmodellering, beskriv vilka variabler som 

analyserna är justerade för.

 Ange var resultat från analyserna kan hittas (sida i analysplanen 

samt under vilket namn logg-filen från analysen har sparats i 

logg-mappen). 

Detta stycke kommer att ligga till grund för statistiska metoddelen i 

din artikel.
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ANALYSPLANEN: 
MEDFÖRFATTARE

 Kan tyckas trivialt men är viktigt inför arkiveringen.

 Kontaktuppgifter till personer som är inblandade i projektet.

 Vilka roller har de olika personerna (PI, statistiker etc), vem har den 

ledande rollen för att skriva artikeln – formulera gärna detta tidigt 

under projektets gång.
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ANALYSPLANEN: 
APPENDIX

• Här kan man lägga in saker som är ”bra att ha”.

• Mötesanteckningar : Viktigt att sammanställa dem så att alla vet 

vad som har beslutats (samt varför).  Ta gärna med 

analysplanen till möten så att ni snabbt kan kolla upp eventuella 

tidigare beslut.

• Resultat: Oftast gör man fler analyser än de som kommer med i 

artikeln – spara viktiga känslighetsanalyser etc.

• Analyslogg: Ta för vana att sammanfatta det dagliga arbetet 

med 1-3 meningar – särskilt viktigt för att minimera 

startsträckan om du arbetar med projektet väldigt oregelbundet.
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Loggboken : Beskriver hur dina 

analysdata skapades

 Datarensning – större delen av din arbetstid i ett projekt.

 Loggbok = en wordfil som beskriver vilka program som skapade 

vilka datamängder (när och med vilka ursprungsdata).

 Beskriver ordningen som program måste köras – kompletteras med 

fördel med ett s.k. masterprogram.

 Överväg att ha med ett flödesschema vid komplicerade 

datastrukturer.
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Exempel på en loggbok
Folders, File locations:

C:\Sandra\HRT\Data = Data files

C:\Sandra\HRT\Program = Syntax files

C:\Sandra\HRT\Output = Output files (results)

Input file(s) Syntax file Output file(s) Description

Originaldata_canc

er.sas7bdat

brcancer.sas brcancer.sas7bdat = extracts all the breast 

cancer cases from the 

cancer data-file and 

transforms the file into (1:1) 

format.

2013-11-17 

Originaldata_pdr.

sas7bdat

HRT_records.sas HRT_records.sas7bdat = extracts all the HRT 

prescriptions from the 

prescribed drug register 

and transforms the file into 

(1:1) format (first 

prescription only).

2013-11-21

Originaldata_canc

er.sas7bdat

Originaldata_pdr.

sas7bdat

studypopulation.sas studypopulation.sas7bdat = Merges Brcancer data 

with HRT data, defines

exposure, exclusions

2013-11-21
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Kodböcker 

 Kodböckerna utgör din dokumentation av de variabler som ingår 

i dina datafiler.

 Varje datafil har en unik kodbok kopplad till sig.

 Kan lätt göras i exempelvis Excel.

 Beskriver variabelnamn, kodning av innebörden av olika nivåer 

på kategoriska variabler.

 En liknande beskrivning av en delmängd av variablerna finns 

även i analysplanen.

1-2 april 2019Sandra Eloranta: Spara tid och forska bättre                          

Kliniska Forskarskolan

69



Exempel på kodbok – namn på fil: 

kodbok_MM.xls
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Annoterade enkäter 
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Tips på vägen 1 – Du kan inte spara 

dokumentation som aldrig blev av

 Undvik att använda rullgardinsmenyer i dina statistikprogram –
notoriskt svårdokumenterat (därför gillar inte statistiker Excel).

 Skriv syntaxkod – väl investerad tid att lära sig ett riktigt 
statistikprogram om du själv ska göra analyser.

 Syntaxkoden är din huvudsakliga dokumentation.

 Kom ihåg att spara loggarna från dina statistikkörningar, ge dem 
gärna samma namn som programmet som skapade dem.

Exempel:

Stata: tabell1.do → tabell1.log

SAS: tabell1.sas → tabell1.log, tabell1.lst
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Tips på vägen 2 – Arbeta med 

genomtänkta namn

 Lägg ner lite möda på genomtänkta namn till nya datafiler och
variabelnamn (kom ihåg: KVIPREMHRT!).

survey1_may2007.dta (i SAS: .sas7bdat)

survey2_sep2007.dta 

causeofdeaths_1987_2004.dta

 Använd aldrig "å", "ä", "ö” i program- eller variabelnamn.

 Lämna aldrig blanksteg i program eller variabelnamn.

 Blanda inte stora och små bokstäver I program- eller
variabelnamn.
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Tips på vägen 3 – Gör inte saker mer 

komplicerade än de är

 Undvik att skapa flera nya datafiler i ett och samma statistiskt
program

 Ge den nya datafilen samma namn som programmet som
skapade det.

Exempel:

survey1_cleaned.sas → survey1_cleaned.sas7bdat
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Arkivering – När din studie är klar

 Arkiveringen syftar till att garantera/bevara reproducerbarheten 

av dina forskningsresultat.

 Om du tänker fortsätta arbeta med samma rådatamaterial i 

nästa studie bör du arkivera den färdiga studien först, innan du 

börjar bearbeta dina filer på nytt.

 En bra mappstruktur och kontinuerligt uppdaterad 

forskningsdokumentation kommer medföra att arkiveringen tar 

väldigt lite tid och ansträngning.
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Arkivering – När din studie är klar

 Karolinska Institutet lyder under samma regelverk som andra
svenska myndigheter när det gäller dokumentation och arkivering av
offentliga handlingar.

 Med dokument avses all dokumentation som är relaterad till ett

forskningsprojekt (ex forskningplanen, etikprövningsutlåtande, 

publikationer, analysplaner, annoterade enkäter och manuskript, 

loggböcker, kodböcker, analysprogram, e-mails etc)

I korthet, dokument av den här typen måste:

1. Sparas och vara läsbara länge.

2. Vara dokumenterade och sparade på ett sätt att andra kan

återanvända/läsa dokumenten under hela denna tid.
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Filformat blev plötsligt viktigt!

 

Program Extension Status 

ASCII .txt OK 

Microsoft Word .doc not ok 

Microsoft Word  .rtf OK 

Adobe Acrobat .pdf OK 

Microsoft Excel: .xls not ok 

Microsoft Excel  .csv OK 

XML .xml OK 

SAS .sas,.log,.lis OK 

SAS .sas7bdat, etc not ok 

STATA .do OK 

STATA .dta not ok 

R .RData not ok 

Microsoft Access .db not ok 

Filemaker Pro .fm,.fp3,.fp5,.fp7 not ok 

OK = läsbart

Not OK = kanske inte läsbart om 5-10 år
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Ansvarsfördelning

 Doktorander är ansvariga för att dokumentera sitt arbete och för
att förbereda/underlätta arkivering av elektroniska filer i
projektet.

 PI eller handledaren (prefekten är ytterst ansvarig) ansvarar för
att försäkra sig om att detta arbete är gjort, samt att se till att
doktoranden har tid och resurser för detta arbete. 

 I de fall doktoranden eller handledaren slutar på arbetsplatsen
ligger ansvaret på institutionen att bevara dokumentationen av
projektet.
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Ansvarsfördelning

Forskare måste:

 Veta vilka data de (och deras doktorander/postdocs) har

 samlat in (beställningar från myndigheter etc)

 skapat (genom att kombinera data från register, enkäter etc)

 Skapa en översiktlig dokumentation

Vilka data har beställts/skapats?

 I vilka mappar finns dessa data sparade?

Vem har bearbetat dessa data, och när?

 IT-personal bär aldrig ansvaret att hålla reda på innehållet i datafiler
som “tillhör” en forskargrupp.
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Vad bör du arkivera?

 Readme–filer: Information om innehållet i en viss mapp. Det

bör framgå tydligt vem som har skapat mappen och dess

innehåll, samt när detta skedde.

 Loggböcker: De dokument som beskriver dataflödet i projektet. 

Förklarar när datamängder skapades, utifrån vilka rådata, och

med hjälp av vilka program.
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Vad bör du arkivera?

 Kodböcker: Detaljerad information om variabelinnehållet I ett

specifikt datamaterial.

 Annoterade enkäter: Elektroniska versioner av enkäter med 

variabelnamn och kodning beskrivet vid varje enkätfråga.

 Analysplan: Detaljerad vetenskaplig och praktisk beskrivning av

varje manuskript (hypoteser, datakällor, utfall och

exponeringsinformation, statistisk analys, datahantering, ansvariga

personer). Bör även innehålla hänvisningar till statistiska program, 

resultat, mötesanteckningar med bakgrund till beslut etc.
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När det väl är dags att arkivera

 Spara endast dokumentation som faktiskt är användbar.

 Rensa bort gamla dokument, testprogram som kanske aldrig

användes i de finala analyserna.

 Spara inte på gamla filer ”utifall att…..”
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När ska man arkivera?

 När din artikel blivit publicerad.

 När du försvarat din avhandling.

 När du slutar på arbetsplatsen.

 När ett projekt “dör”.

Börja inte för sent – arkivera medan du fortfarande kommer ihåg

vilka dokument som är viktiga/relevanta.
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Sammanfattningsvis

Vad är säker datahantering?

 Det ska alltid gå att spåra datats ursprung samt hur data har 

hanterats och bearbetats.

 Det är viktigt att kunna hitta data och veta var data lagras - och 

lagring får enbart ske i tillåtna system och platser.

 Endast behöriga ska ha tillgång till data, detta gäller särskilt om 

data inkluderar personuppgifter.

 Backup av data ska alltid finnas.

 Data ska vanligen beskrivas med tillhörande metadata.

 Variabler i dataset måste beskrivas.

1-2 april 2019Sandra Eloranta: Spara tid och forska bättre                          

Kliniska Forskarskolan

85



Lär dig mer här!

 KIs hemsida: Finns massor med information om allt vi har pratat 

om idag:

 GDPR i forskning

 Andra lagar som är viktiga för dig som forskare

 Dokumentionsriktlinjer och stöd

 Dokumentationsobligatoriet (samt de elektroniska system som 

stödjs)

 Arkivering

 Utbildningar och självtest på hemsidan och via Ping Pong

 Datainspektionens hemsida

 Speciella hänvisningar till forskning

 Nyheter kring forskningsdatalagen
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