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Bakgrund

Syfte
• Testa hur SND:s resurser fungerar för publicering av forskningsdata i 

distribuerad verksamhet
• Få igång DAU:er med praktiskt arbete (i form av kurering, granskning, och 

metadatasättning)
• Testa DAU-handboken som hjälpmedel
• Lärosäteskontrollerad lagringsyta



Tidsplan

Februari Projektstart med första lärosätena 
(1-3 stycken) 

Mars Utvärdering av första lärosätena 
Anpassning av system utefter 
behov/brister i första iterationen 
Ytterligare lärosäten (2-3 stycken) 

April Vidare utvärdering och anpassning 
Ytterligare lärosäten (2-3 stycken) 

Maj Projektslut och utvärdering 

Planerad Genomförd

• Projektstart i mars

• Totalt 8 lärosäten

• Projektslut och utvärdering i maj

• Anpassning pågår



Deltagare

• Chalmers
• Göteborgs universitet
• Högskolan i Borås
• KTH
• Malmö universitet
• Polarforskningssekretariatet
• SLU
• Stockholms universitet

Ytterligare
• Högskolan i Halmstad
• Högskolan i Gävle
• Lunds universitet
• Skövde högskola



Upplägg
STEG 1 DAU träffar forskare, presenterar pilotprojektet och introducerar arbetet 

med att tillgängliggöra forskningsdata.

STEG 2 Forskare beskriver data i SND:s formulär och laddar upp dataset om 
möjligt.

STEG 3 Workshop med forskare, DAU och SND. Två halvdagar. 
Del 1: DAU och SND går börjar med granskning av inkomna data och 
databeskrivning. 
Del 2: DAU och forskare går igenom inlämningen och diskuterar ev. 
kompletteringar. SND med som stöd.

STEG 4 Fortsatt arbete med dokumentation och granskning av forskare och DAU

STEG 5 SND publicerar databeskrivning och data tilldelas DOI.
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Resultat i siffror

• 7 lärosäten och 1 forskande myndighet
• 11 forskare/forskargrupper
• 16 inlämnade databeskrivningar med tillhörande data
• 8 publiceringar av data i SND:s forskningsdatakatalog

Samhälls-
vetenskap

Miljö- och 
geovetenska

p

Arkeologi/historia/
naturgeografi



Erfarenheter

• Bra på att granska metadata!

• Formuläret fungerar bra

• Arbetsflödet i Mitt SND – fungerar ganska bra

• Behöver få in en rutin att arbeta med DAU-handboken

• Behöver arbeta mer med granskning av data

• …och filhantering

• Dataflödet, data in: bra, data ut: mindre bra



Hur går vi vidare?

• Lagring och dataflöde

• Arbetsflödet 
• Mitt SND och formuläret (kort och lång sikt)
• DAU-handboken

• Nästa steg i DAU-etableringen – workshops kring granskning av data och 
metadata för tillgängliggörande



Diskussion

• Granskning av data

• Filhantering

• Nivå av tillgänglighet för data

• Förmedling av data med personuppgifter eller andra känsliga uppgifter

• Andra arbetsuppgifter för DAU
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