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• Infrastruktur och ett samarbete för att 

göra forskningsdata tillgängliga, 

nationellt och internationellt - FAIR

• Konsortium av nio universitet,

med Göteborgs universitet som värd.

Vad är SND idag?



SND-konsortiet och 
nätverket

Luleå tekniska universitet

Polarforskningssekretariatet

Umeå universitet

Mittuniversitetet

Högskolan i Gävle

Uppsala universitet

Statens veterinärmedicinska anstalt

Sveriges lantbruksuniversitet

Mälardalens högskola

Stockholms universitet

Karolinska institutet

Kungliga tekniska högskolan

Handelshögskolan i Stockholm

Gymnastik- och idrottshögskolan

Enskilda Högskolan Stockholm

Sophiahemmet Högskola

Försvarshögskolan

Södertörns högskola

Linköpings universitet

Jönköping University

Linnéuniversitetet

Högskolan Kristianstad

Blekinge tekniska högskola

Högskolan Dalarna 

Örebro universitet

Karlstads universitet

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Högskolan i Borås

Göteborgs universitet

RISE

Chalmers tekniska högskola

Högskolan i Halmstad

Lunds universitet

Malmö universitet



Vad gör SND idag?

• Stödjer öppen tillgång till forskningsdata genom 

utbildningsinsatser, assistans och tekniska förutsättningar.

• Bygger ett distribuerat enhetligt system för att göra data 

FAIR tillsammans med flertalet av landets lärosäten och 

även forskande myndigheter (SND-nätverket).

• Driver en webbaserad katalog över forskningsdata där data 

är utförligt beskrivna och kan laddas ner direkt eller 

beställas.
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SND 

Webbplatsen
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SND:s webbplats

• Katalog för att söka efter forskningsdata 

nationellt och internationellt

• Formulär för att beskriva och ladda upp data

• Resurser för utbildning inom hantering och 

delning av forskningsdata



Forskningsdatakatalogen

• Sök efter forskningsdata.

• Ladda ner eller beställ 

forskningsdata.

• I katalogen visas alla 

data som finns beskrivna 

hos SND.



• Formuläret används för att beskriva 

och ladda upp data – Forskare & DAU

• Bygger på metadatastandarden DDI 

(Data Documentation Initiative).

• Generell profil och ämnesprofiler

• Forskningsdata tilldelas en DOI 

(digital identifierare för citering).

Webbformuläret - DORIS



• I dagsläget:
• Översikt över egna data och

databeskrivningar

• Möjlighet att uppdatera publicerade 

databeskrivningar.

• På gång:
• Statistik över egna och andras 

databeställningar

• Information om och ingång till det 

egna lärosätets stödfunktioner 

Övriga tjänster DORIS



Systemtest - helheten

Syfte: Test av arbetsflödet för forsknings-

material i DAU/lagring/SND

• Forskarens beskrivning och uppladdning av data i webbformuläret.

• DAU:ens granskning av data och metadata – inkl juridiken

• DAU:ens återkoppling till forskaren.

• Publicering av databeskrivningen i katalogen.

• Distribuerad lagring av data med DOI – personuppgifter

• 8/12 demo av DORIS-SUNET



Kunskapscenter

Råd om hantering av forskningsdata

Hur forskningsmaterial hanteras, organiseras 

och struktureras under hela forskningsprocessen

• Dokumentation - FAIR

• Mappstrukturer och versionering

• Lagring och säkerhetskopiering

• Hantering av personuppgifter och
annan skyddsvärd information

• Filformat och programvara

• Publicering och delning



Framåt

• Hela livscykeln för forskningsdata (från initiering till arkivering)

• Ansökan till VR inför 2023-2028

• Eventuell ny myndighet
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Tack!


