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Inledning 

Svensk Nationell Datatjänst (SND) är en nationell forskningsinfrastruktur som från och med 

1 januari 2018 drivs av ett konsortium bestående av sju lärosäten1. SND har till uppgift att 

tillgängliggöra forskningsdata och göra dem återanvändbara för forskare2. 

Som medlem i internationella forskningsinfrastrukturer (t.ex. CESSDA ERIC) och certifierat som 

Trusted Digital Repository enligt CoreTrustSeal-certifieringen3 behöver SND uppfylla vissa krav 

på hur forskningsdata och metadata hanteras. Det finns inget krav på att de enskilda 

lärosätena som ingår i SND-samarbetet måste vara certifierade, men kraven som beskrivs 

här ligger i linje med vissa av kraven för att uppfylla certifiering. Målet på lite längre sikt är 

att hela SND-samarbetet skall bli certifierat. 

Dokumentets syfte 

Detta dokument utgör en kravbeskrivning för hur data som ska göras synliga i SND:s 

forskningsdatakatalog ska beskrivas och kontrolleras.  Kravbeskrivningen täcker två 

områden: krav på metadata och kontroll av data. Som komplement till kravbeskrivningen 

har det tagits fram en handbok som bland annat innehåller praktiska beskrivningar för 

hantering av data och metadata och förslag på arbetsflöden och rutiner som stöd för det 

arbete som ska göras vid Data Access Units, DAU. DAU-handboken4 finns tillgänglig online 

och utvecklas löpande.  

Krav på metadata 

För att säkerställa att de externa krav och referensmodeller som SND har att förhålla sig till 

uppfylls, har SND tagit fram en mininivå av metadataelement som krävs för att en 

databeskrivning ska publiceras i SND:s forskningsdatakatalog. Syftet med miniminivån är att 

forskningsdata som beskrivs i katalogen ska vara sökbara, tillgängliga och åtkomliga, samt att 

                                                        
1 Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. 
2 Forskare är SND:s primära målgrupp. 
3 https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2018/02/Swedish-National-Data-Service.pdf 
4 https://dhb.snd.gu.se 

mailto:snd@gu.se
https://docs.google.com/document/d/1rEuEpynBJ0P97JshWRnhPDvLmGLn97HmBfDyTUe1ZjE/edit?ts=5ad5b02b#heading=h.qj5ujltby943
https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2018/02/Swedish-National-Data-Service.pdf/
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vidare spridning av metadata ska vara möjlig. Att följa kraven på miniminivå för metadata är 

ett viktigt steg i arbetet med att uppfylla FAIR-principerna5. 

SND:s krav på metadata säkerställer att de databeskrivningar som publiceras i SND:s 

forskningsdatakatalog uppfyller följande kriterier: 

• Data är beskrivna med tillräckliga metadata för att data ska kunna hittas. 

• Metadataelement talar om var och hur data finns tillgängliga. 

• Databeskrivningen uppfyller DataCite´s krav på metadata vilket gör att data kan 

tilldelas en DOI (Digital Object Identifier). 

• Data är beskrivna med metadata som är obligatoriska eller centrala i relevanta 

metadatastandarder (t.ex. INSPIRE, META-SHARE, Data Documentation Initiative) eller 

hos andra centrala aktörer (t.ex. CLARIN, CESSDA). 

• Innehåller metadata som är viktiga ur ett administrativt perspektiv, där det bland 

annat framgår vem som är ansvarig för materialet och för beslut kring förmedling. 

I kravbeskrivningen listas enbart de metadataelement som ingår i miniminivån, med 

elementnamn och definition (svenska och engelska). Övriga metadataelement som ingår i 

SND:s metadataprofiler och ytterligare information om elementen (som till exempel 

kontrollerade vokabulärer, tillåtna värden, repeterbarhet och villkor) finns specificerade i 

särskilda dokument för SND:s metadataprofiler.6 Miniminivån är markerad i SND:s formulär 

för att beskriva data och genom att de markerade fälten är korrekt ifyllda uppfylls SND:s krav 

på metadata.  

Kraven på metadata gäller både databeskrivningar där data nås via SND:s katalog (till 

exempel är direkt nerladdningsbara eller går att beställa via SND) och för databeskrivningar i 

SND:s katalog där data nås via någon annan portal/aktör. Kraven för miniminivå avser 

däremot inte data som finns beskrivna i andra metadatakataloger, t.ex. Språkbanken, och 

vars metadata speglas/skördas till SND:s forskningsdatakatalog. För skördade metadata bör 

                                                        
5 FAIR är en akronym som står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable. Se: 
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples, https://www.dtls.nl/fair-data/fair-principles-explained, och 
https://content.iospress.com/articles/information-services-and-use/isu824 
6 Dessa dokument håller på att färdigställas och kommer att nås bland annat via DAU-handboken.  

mailto:snd@gu.se
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples/
https://www.dtls.nl/fair-data/fair-principles-explained/
https://content.iospress.com/articles/information-services-and-use/isu824/
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miniminivån ses som ett riktmärke snarare än ett krav och kan behöva justeras från fall till 

fall.  

Miniminivån för metadata är uppdelad i två delar, gemensam miniminivå och 

ämnesanpassade miniminivåer. Den gemensamma miniminivån gäller för alla typer av data, 

oavsett ämnesområde, medan de ämnesspecifika miniminivåerna är anpassade efter 

ämnesområde. För närvarande finns ämnesanpassade metadata för följande områden: 

• Arkeologi och historia 

• Medicin och hälsovetenskap 

• Miljö-, klimat- och geovetenskaper 

• Samhällsvetenskap 

• Språkdata 

Nedan listas de element som ingår i den gemensamma miniminivån för metadata. 

Definitioner (svenska och engelska) och eventuella kommentarer finns i tabellerna i Bilaga 1. 

Gemensam miniminivå för metadata 

Element i den gemensamma miniminivån för metadata gäller för alla nya databeskrivningar i 
SND:s forskningsdatakatalog. 
 

• Ansvarig institution/enhet 
• Beskrivning 
• Dataformat/datastruktur 
• Data innefattar personuppgifter (om Ja anges om kodnyckel finns) 
• Data innefattar annan skyddsvärd information (om Ja ska typ av skyddsvärd 

information anges) 
• Huvudman  
• Kontaktperson för data  
• Nyckelord 
• Publiceringsdatum (skapas automatiskt) 
• Skapare/primärforskare – person(er) och/eller organisation(er) 
• Språk 
• Tillgänglighet 
• Titel 
• Version (skapas automatiskt) 
• Ämnesområde, enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen 

(2011) 

mailto:snd@gu.se


 

 
 

Kravbeskrivning för metadata och data i 
SND:s forskningsdatakatalog 

Version 2.0 

 

    www.snd.gu.se     |     031-786 10 00     |     snd@gu.se     |     SND, Göteborgs universitet, Box 463, 405 30 Göteborg      5 (7) 

 

Ämnesanpassade miniminivåer för metadata 

Till den gemensamma miniminivån för metadata tillkommer ytterligare element beroende på 

ämnesområde, dessa listas i Bilaga 1, tabell 2. Vissa element förekommer inom mer än ett 

område. 

Kontroll av data 

Det är viktigt att forskningsdata som förmedlas genom SND:s forskningsdatakatalog kan 

förstås och återanvändas av andra. Forsknings-data som laddas ner eller förmedlas via SND:s 

forskningsdatakatalog ska ha genomgått följande kontroller: 

• Levererade filer innehåller inga virus. 

• Levererade filer går att öppna och läsa. 

• Leveransen är komplett – den innehåller alla data avsedda för förmedling 

tillsammans med dokumentation som är nödvändig för återanvändning. 

• Filerna är i ett lämpligt format för återanvändning och tillgängliggörande7. 

• Originalversionen av data finns sparad på en säker lagringsyta. 

Notera att kravet är att data måste finnas lagrade på en säker lagringsyta. Däremot föreligger 

inget krav från SND på någon särskild lagringslösning, eftersom ansvaret för lagring ligger på 

respektive lärosäte. Observera att för certifiering finns det särskilda krav på lagringslösningar 

och strukturer, vilka SND kan ge råd kring om så önskas. 

Lagstiftning 

Utöver de ovan angivna kontrollerna behöver varje enskilt lärosäte se till att det finns rutiner 

för att säkerställa att lagring och utlämnande av data uppfyller de krav som ställs i enlighet 

med Dataskyddsförordningen (GDPR på engelska) och annan relevant lagstiftning. För vissa 

forskningsdata kan det t.ex. bli aktuellt med sekretessprövning i samband med utlämnande 

av data. 

                                                        
7 Se SND:s sida om föredragna filformat: https://snd.gu.se/sv/filformat  

mailto:snd@gu.se
https://snd.gu.se/sv/filformat
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Tillhörande dokumentation 

För återanvändning av forskningsdata är det viktigt att det finns tillräckligt med tillhörande 

dokumentation. Det är svårt att exakt definiera vad som är tillräcklig dokumentation för 

återanvändning eftersom det är beroende av bland annat forskningsområde, typ av data och 

det specifika forskningsprojektet.  En vägledning till finns i DAU-handboken, men det är upp 

till varje DAU att bedöma om data har den dokumentation som är nödvändig för 

återanvändning. Exempel på dokumentation är variabellista, frågeformulär och teknisk 

rapport. 

Lagring 

Varje lärosäte är själv ansvarigt för att utveckla arbetsrutiner för hur forskningsdata lagras. 

För data som ska förmedlas via SND:s forskningsdatakatalog gäller dock att strukturen 

stämmer överens med SND:s system. Följande gäller: 

• När data laddas upp via Mitt SND skapas automatiskt den mappstruktur som SND:s 

system bygger på. 

• Versionering: Varje dataset ska ha minst en version 1.0 och SND:s 

versioneringssystem ska följas.  

• Alla filer (både original och versioner) ska sparas i format som lämpar sig för 

långtidslagring. Förmedlingspaket kan ibland innehålla andra filtyper som är särskilt 

lämpliga för återanvändning.  

• I DAU-handboken finns mer information kring hur materialet ska/kan organiseras, 

samt listor med vilka dataformat som lämpar sig för långtidslagring och förmedling.  
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Bilaga 1 - Miniminivå metadataspecifikation 

Tabell 1: Gemensam miniminivå för metadata 
Element (svenska) Element 

(engelska) 
Definition (svenska) Definition (engelska) Kommentar 

Ansvarig 
institution/enhet 

Resposible 
department/unit 

Institution/enhet inom huvudmannen, 
med administrativt ansvar för studiens 
genomförande.  

Department/unit within the organisation 
with administrative responsibility for the 
study 

Mappas till DataCites 
obligatoriska element 
Publisher (om institution 
saknas mappas istället 
Huvudman). 

Beskrivning Description Sammanfattning som beskriver studien 
och datamaterialet (t.ex. 
forskningsprojektets huvudsakliga 
syften, datamaterialets ursprung, 
egenskap och omfattning, betydande 
områden som det omfattar etc.) 

A summary describing the study and its 
data (e.g. main purpose of the research 
project, provenance, nature and scope 
of the data, major subject areas covered, 
etc.) 

Behöver finns en 
beskrivning på både 
svenska och engelska.  

Dataformat/datastruktur Data format/data 
structure 

Beskriver formatet/strukturen på de 
data som finns i datasetet, t.ex. 
numeriska, text, video. Elementet avser 
inte att beskriva format på datafiler 
(filformat).  

Describes the format/structure of the 
data included in the dataset, e.g 
numeric, text, video. The element does 
not describe the format of datafiles (file 
format). 

CV 

Data innehåller 
personuppgifter 

Data contain 
personal data 

Anger om data innefattar 
personuppgifter. En personuppgift är all 
slags information som direkt eller 
indirekt kan hänföras till en fysisk 
person som är i livet.  

Specifies whether data include personal 
data. Personal data are all kinds of 
information that is directly or indirectly 
referable to a natural person who is 
alive.  

Om Ja: Obligatoriskt att 
ange om kodnyckel 
existerar. 
Relevant för att framöver 
kunna identifiera data vars 
variabler kan beskrivas i 
verktyget Register Utiliser 
Tool (RUT) 

Data innefattar annan 
skyddsvärd information 

Data contain other 
protected 
information 

Data innefattar skyddsvärd information 
som skyddas genom lagstiftning, t.ex. 
offentlighets- och sekretesslagen, 
artskyddsförordningen eller lagar för 
områdesskydd. Eller information som 
på annat sätt är skyddsvärd, ex. 

Data contain information that is 
protected by legislation, e.g. e.g. the 
Public Access and Secrecy Act, the 
Species Protection Ordinance or laws 
concerning protection of areas. Also 
applicable to information that is worthy 

Om Ja: Obligatoriskt att 
ange typ av skyddsvärd 
information.  

mailto:snd@gu.se
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information om var en utsatt språklig 
eller etnisk minoritet är bosatt. 

of protection for other reasons, e.g. 
information on the location of a 
vulnerable linguistic or ethnic minority. 

Huvudman Principal Organisation med äganderätt och 
arkivansvar för datamaterialet. 
Vanligtvis det lärosäte eller annan 
forskningsorganisation där 
forskningen/studien genomförts eller 
där forskaren var anställd. 

The organisation that owns and has 
archival responsibility for the data. 
Typically, the university or research 
institute where the study was carried 
out, or where the researchers were 
employed. 

 

Kontaktperson för data Contact for data Person/er som kan kontaktas vid frågor 
om data. 

The person(s) who can provide 
information about the data. 

 

Nyckelord Keywords Nyckelord som hjälper andra att hitta 
data. 

Keywords to help others find the data. Ämnesspecifika 
nyckelordslistor kommer 
att användas. 

Publiceringsdatum Publication date Det datum som databeskrivningen 
tillgängliggjorts.  

The date when the data description was 
made publicly available.  

Genereras automatiskt. 
Mappas till DataCites 
obligatoriska element 
PublicationYear.  

Skapare/Primärforskare 
-person(er)  
 
eller  
 
Skapare/Primärforskare 
- organisation(er) 

Creator/Principal 
Investigator - 
person(s) 
 
Or  
 
Creator/Principal 
Investigator - 
organisation(s) 

Den/de personer som är ansvariga för 
materialet och det intellektuella 
innehållet av data, och ingår i resursens 
citering.  
 
 
Organisation eller institution som är 
ansvarig för materialet och det 
intellektuella innehållet av data, och 
ingår i resursens citering. (Elementet 
används om en organisation, istället för 
person, ska ingå som skapare i 
resursens citering.)  

Person/people who are responsible for 
the data material and intellectual 
content of the data, and are listed in the 
resource’s citation. 
 
 
Organisation or institution responsible 
for the material and intellectual content 
of the data, and are listed as creator in 
the resource citation. (The element is 
used if an organisation, instead of a 
person, should be included as creator in 
the citation). 

Mappas till DataCites 
obligatoriska element 
Creator.  
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Tabell 2: Ämnesanpassad miniminivå för metadata 

Element sve  Element eng Definition sve Definition eng Ark
. 

Med. Milj
. 

Sam. Spr. Kommentar 

Analysenhet Unit of analysis Beskriver den enhet som 
analyseras i datamaterialet. 

Describes the unit being 
analyzed in the data collection. 

   x  CV 

Geografiskt 
område 

Geographic area Geografiskt område som 
innehållet i data avser.  

Geographic area which the 
data concern. 

x   x  CV 
 

Språk Language  Språk för data och tillhörande 
dokumentation. T.ex. språk på 
variabelnamn/labels och metadata i 
datafilen/datafilerna.  

Language(s) of the data and 
documentation. E.g. language of the 
variable names/labels and the metadata 
within the datafile(s). 

Elementet finns inte i 
profilen för språkdata. 
Istället finns mer 
detaljerade möjligheter att 
ange språk på olika nivåer 
i profilen för språkdata. 

Tillgänglighet Access level Specificerar tillgänglighetsnivån för 
datamaterialet. 

Specify the level of access to data. CV 

Titel  Title Titel på studien.  The title of the study. Mappas till DataCites 
obligatoriska element Title. 

Titel på dataset Title of the dataset Ett karakteristiskt, företrädesvis unikt, 
namn för datasetet. Titeln används i 
datasetets citering. 

A characteristic, preferably unique, 
name for the dataset. The title is used in 
the dataset’s citation. 

Genereras automatiskt till 
samma värde som 
elementet Titel. Kan 
ändras manuellt.  

Version Version Version av det aktuella datasetet. The version number of the dataset. Genereras automatiskt.  
Ämnesområde, enligt 
Standard för svensk 
indelning av 
forskningsämnen (2011) 

Subject area, The 
Swedish standard 
for classification of 
fields of research  

Ämnesområde som datamaterialet 
tillhör.  

The subject area to which the data 
belong. 
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Insamlingsmetod Mode of collection Beskrivning av 
insamlingsmetoden - den 
process, metod eller teknik 
som användes för att samla in 
data.  

Description of the method of 
data collection - the procedure, 
technique, or mode of inquiry 
used to attain the data. 

   x  CV 

Population Population Den grupp individer eller 
objekt som är föremål för 
forskning och till vilka 
analytiska resultat refererar. 

The group of individuals or 
other objects that are the 
object of research and to 
which any analytic results 
refer. 

 x  x  Fritext 

Studiedesign Study design Beskriver forskningsprojektets 
upplägg och utformning.  

Describes the organisation and 
design of the research project. 

 x    CV 

Tidsdimension Time Method Beskriver datainsamlingens 
tidsdimension. 

Describes the time dimension 
of the data collection. 

   x  CV 

Tidsperiod(er) för 
datainsamling 

Time period(s) for 
data collection 

Tidsperiod när data har 
samlats in (startdatum och 
slutdatum, alternativt 
”pågående” om 
datasamlingen inte är 
avslutad). 

Time period during which the 
data were collected (start and 
end date, or ongoing if data 
collection is not completed). 

x   x  Datum (ISO 8601) 

Tidsperiod(er) 
som undersökts 

Investigated time 
period(s) 

Tidsperiod(er) som innehållet i 
undersökningen beskriver. 
Kan avvika från tidsperiod för 
datainsamling (exempelvis för 
historiska data). 

Time period(s) described. May 
differ from the time period of 
data collection (e.g for 
historical data).  

x  x x  Datum (ISO 
8601), alternativt 
CV för tidsålder  

Datakälla Source of the data Datakälla. Denna kan vara en 
befolkningsgrupp, ett register, 
publicerad eller opublicerad 
datakälla etc. 

The source of the data. This 
may be a population group, a 
registry, published or 
unpublished data source, etc. 

 x  x  CV 

Urvalsmetod Sampling 
procedure 

Typ av urvalsmetod som 
användes för datainsamling. 

Type of sampling procedure 
used for data collection. 

   x  CV 
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Resurstyp Resource type  Specifies the type of the 
resource being described 

    x CV 

Typ av lexikal 
resurs 

Lexical-conceptual 
resource type 

 Specifies the subtype of 
lexicalConceptualResource 

    x CV 

Antal språk Linguality  Indicates whether the resource 
includes one, two or more 
languages 

    x CV 

Språk Language  Groups information on the 
languages represented in the 
resource 

    x ISO 639 

Storlek Size  Groups information on the size 
of the resource or of resource 
parts 

    x CV för enhet, 
fritext för värde 

Beskrivning av 
videoinnehåll 

  Main type of object or people 
represented in the video 

    x 
 

Fritext 

Basenhet Base item  Type of item that is 
represented in the n-gram 
resource 

    x CV 

Ordning Order  The maximum number of 
items in the sequence 

    x Heltal 

Språkberoende Language 
dependent 

 Indicates whether the 
operation of the tool or service 
is language dependent or not 

    x Ja/Nej 

Medietyp (indata) Media type (input)  Specifies the media type of the 
resource and basically 
corresponds to the physical 
medium of the content 
representation. Each media 
type is described through a 
distinctive set of features. A 
resource may consist of parts 

    x CV 
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attributed to different types of 
media. A tool/service may take 
as input/output more than one 
different media types. 

Medietyp 
(utdata) 

Media type 
(output) 

 Specifies the media type of the 
resource and basically 
corresponds to the physical 
medium of the content 
representation. Each media 
type is described through a 
distinctive set of features. A 
resource may consist of parts 
attributed to different types of 
media. A tool/service may take 
as input/output more than one 
different media types. 

    x CV 

Länk till andra 
media - medietyp 

Link to other 
media – Media 
type 

 Groups information on the 
way different media of the 
resource interact with or link 
to each other. To be used for 
multimodal resources or for 
resources representing 
sensorimotor data. 
Specifies the media type of the 
resource and basically 
corresponds to the physical 
medium of the content 
representation. Each media 
type is described through a 
distinctive set of features. A 
resource may consist of parts 

    x CV 
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attributed to different types of 
media. A tool/service may take 
as input/output more than one 
different media types. 

Typ av 
språkbeskrivning 

Language 
description type 

 The type of the language 
description 

    x CV 

Typ av 
verktyg/tjänst 

Type of tool or 
service 

 Specifies the type of the tool or 
service 

    x CV 
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