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Bakgrund 

Svensk Nationell Datatjänst (SND) är en nationell infrastruktur för forskningsdata finansierad av 

Vetenskapsrådet. 

Enligt avtalet med Vetenskapsrådet är infrastrukturens syfte: 

att underlätta delning av forskningsdata på ett enkelt, säkert och pålitligt sätt, som samtidigt uppfyller 

kraven för bevarande, åtkomst och delning. 

att göra data synliga och erbjuda användarstatistik genom att visa upp forskningsdata nationellt och 

internationellt och ge information om hur data delas och citeras. 

att underlätta tillförlitlig åtkomst till sökbara, högkvalitativa och väldokumenterade forskningsdata, 

tillsammans med information om hur dessa data kan nås och återanvändas. 

SND är ett certifierat repositorium (CoreTrustSeal)1. Den del av verksamheten som är certifierad 

betecknas SND CARE och omfattar de data som lagras hos SND. 

Detta dokument beskriver principerna för vilka forskningsdata som kan deponeras vid SND CARE. 

Med forskningsdata avses digitalt material som kan ligga till grund för en vetenskaplig analys oavsett 

forskningsområde. 

Omfattning 

ÄNDAMÅLET för data deponerade i SND CARE: 

• forskning;  

• replikering och validering;  

• undervisning och lärande. 

VAD kan deponeras i SND CARE: 

• data av intresse för forskning;  

• data som är dokumenterade så att de kan förstås och återanvändas nu och i framtiden;  

• data som inte innehåller uppgifter vars spridning eller tillgängliggörande utgör ett brott, eller 

vars tillgängliggörande inte strider mot avtal; 

• data som innehåller personuppgifter kan endast deponeras vid SND CARE om 

personuppgiftsbiträdesavtal mellan SND och forskningshuvudmannen finns, om 

huvudmannen ej är Göteborgs universitet. 

HUR deponeras data i SND CARE:  

 
1 https://www.coretrustseal.org/ 
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• data och dokumentationsfiler deponeras i SND:s dokumentationssystem DORIS, genom att 

en kopia av filerna laddas upp; 

• stora datafiler deponeras genom sftp-server. 

• SND CARE förbehåller sig rätten att ej ta emot data under följande villkor:  

o data matchar inte kriterierna i SND:s förvärvspolicy;  

o data kan inte beskrivas på ett sådant sätt att SND:s krav och rekommendationer för 

data och metadata uppfylls2; 

o förutsättning för återanvändning och tillgängliggörande av data kan inte 

överenskommas; 

o data och material är av sådan art eller volym som gör det svårt eller omöjligt att 

bearbeta givet resurser och kapacitet vid SND CARE. 

Relaterade dokument och policyer  

Krav och rekommendationer för data och metadata i SND:s forskningsdatakatalog (2021). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6351364 

Preservation and management of research data at the Swedish National Data Service (2021). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6477109  

SND:s policy för beständiga identifierare (PID) på forskningsdata (2021). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6352452  

SND:s policy för granskning av data och metadata (2021). https://doi.org/10.5281/zenodo.6351344 

 

 

 
2 Krav och rekommendationer för data och metadata i SND:s forskningsdatakatalog (2021). Zenodo. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6351364 
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