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Hur bygger vi ett 

forskningsstöd som 

samlar upp all 

relevant information 

som uppstår under 

forskningsprocessen?
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Stöd & samarbeten på olika nivåer
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Lokal support

Bibliotek, arkiv, jurist, 

dataskyddsombud, grants office, IT …
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Nationell support

SND, SUNET, SNIC, nationella

infrastrukturer …



Svensk nationell datatjänst 6

Global support

EOSC, ERIC:ar, ämnesspecifika

repositorier, generella repositorier …
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Från planering till analys

Mycket data som kan flöda mellan/över olika 

faser

- DMP-verktyg

- Insamlingsinstrument, enkätverktyg, osv.

- Electronic Lab Notebooks

- Projektlagring

- Analysverktyg

- m.m.
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Creator: Urban Andersson
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DAU-uppgiften

Från DAU-beskrivningsdokumentet: 

“Den centrala uppgiften för en DAU är att hjälpa lärosätets/organisationens forskare 

att göra sina forskningsdata FAIR.”

Styrdokument(utveckling) Forskningsstöd Infrastruktur

God datahantering/

Forskningsdatapolicy

Stöd-

/informationsmaterial

Datarepositorium/ 

granskningsfunktion

[Lagring] Utbildning Lagring

[Bevarande] Råd & stöd DMP

[OA] … …
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Från sektorer ’Tillgängliggöra’ & ’Bevara’

• Publicera datamängder

• Skydda data

• Synliggöra datamängder

• Lagra data långsiktigt

• Gallra data

• Arkivera data

Långtidsbevaring, delning och 
återanvändning av data

Hansson, Emma-Lisa, & Lassi, Monica. (2021). Rapport för projekt 

Verksamhetskartläggning forskningsdata: Ett underprojekt till uppdrag 

Samordning av universitetets hantering av forskningsdata. Zenodo. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6247046
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Vad ingår i ett datarepositorium?

OAIS-modellen

https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf
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Ett förtydligande kring begreppet ‘arkiv’

“It meets a set of such responsibilities as defined in 
this document, and this allows an OAIS Archive to be 
distinguished from other uses of the term ‘archive’.” 
(https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf)

“Archive: An organization that intends to preserve information for 
access and use by a Designated Community.” 
(https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf)

OAIS ger en referensmodel för e-arkiv som *kan* användas som
referens för arkiv enligt arkivlagen, men kan likaväl användas som
referensmodell för datarepositorium. I detta sammanhang
använder vi datarepositorium och långtidsbevaring istället för arkiv
och arkivering.
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Designated Community

“An identified group of potential consumers who should be able to 

understand a particular set of information. The Designated Community may 

be composed of multiple user communities. A Designated Community is 

defined by the [repository] and this definition may change over time.”

Att fundera över:

Vilket är vårt Designated Community? Vem ska kunna förstå och använda 

de data vi tillgängliggör?

Vilken typ av data kan vi ta emot i vårt repositorium?
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SNDs egen 

repositorielösning

med CTS-

certifiering och 

egen lagring

Fungerar som 

komplett lösning 

för data utan 

person-/känsliga 

uppgifter 

SND-CARE
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Provisorisk lösning för 
känsliga data (används vi 
sidan av SND-CARE)

Egen lagring för att kunna 
hantera data med person-
/känsliga uppgifter

Inga kopplingar mellan 
DORIS & egen lagring, utan 
lagringen får skötas separat 
av lärosätet. 

Kureringsrutiner (kontroll av 
data & metadata, 
tillgängliggörande & 
långtidsbevarande m.m.) kan 
tas fram och användas här 
också

Interimlösningar
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Policys och 

styrdokument

Kontroll av 

metadata

Kontroll av 

data

DORIS
SND:s 

katalog

Pre-Ingest

Projektlagring                           Långtidslagring

* Sunet/SND-CARE, 

egen lösning. Kan 

eventuellt innefatta 

projektlagring.
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CoreTrustSeal

● Ett sätt att dela upp arbetet med datarepositoriet

● 16 krav I tre huvudkategorier:



CORETRUSTSEAL - CERTIFIED REPOSITORIES -Enabling Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable (FAIR) data
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Tack!

Iris Alfredsson:

iris.alfredsson@snd.gu.se

Jeremy Azzopardi:

jeremyaz@chalmers.se
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