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Presentationstexter i tre nivåer  

Presentation Texts in Three Levels 
 

Nivå 1/Level 1 

(svenska) 

Svensk nationell datatjänst (SND) är en forskningsinfrastruktur som hjälper forskare att bevara, 

underhålla och dela forskningsdata på ett säkert och hållbart sätt. Genom SND:s söktjänst är det 

enkelt att hitta, använda och citera forskningsdata från alla vetenskapsområden. Tillsammans med ett 

omfattande nätverk av närmare 40 svenska lärosäten och andra forskande organisationer arbetar 

SND för ökad tillgång till forskningsdata både nationellt och internationellt.  

(English) 

Swedish National Data Service (SND) is a research data infrastructure designed to assist researchers 

in preserving, maintaining, and disseminating research data in a secure and sustainable manner. The 

SND Search function makes it easy to find, use, and cite research data from a variety of scientific 

disciplines. Together with an extensive network of almost 40 Swedish higher education institutions 

and other research organisations, SND works for increased access to research data, nationally as 

well as internationally.  
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Nivå 2/Level 2  

(svenska) 

Svensk nationell datatjänst (SND) är en forskningsinfrastruktur som stödjer tillgänglighet, bevarande 

och återanvändning av forskningsdata. Genom SND:s söktjänst är det enkelt att hitta, använda och 

citera forskningsdata från alla vetenskapsområden. SND finns i hela Sverige genom ett omfattande 

nätverk av närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer. Tillsammans med detta nätverk 

bildas ett distribuerat system av certifierade datarepositorier med SND-kontoret som central nod. 

Certifieringen innebär att SND arbetar för att forskningsdata hanteras, lagras och görs tillgängliga på 

ett säkert och hållbart sätt, idag och för framtiden. SND samarbetar även med flera internationella 

aktörer för att främja tillgång till forskningsdata globalt. 

(English) 

Swedish National Data Service (SND) is a research data infrastructure that supports accessibility, 

preservation, and reuse of research data. The SND Search function makes it easy to find, use, and 

cite research data from a variety of scientific disciplines. SND is present throughout the Swedish 

research ecology, through an extensive network of around 40 higher education institutions and other 

research organisations. Together, SND and this network form a distributed system of certified 

research data repositories with the SND main office as a central node. The certification means that 

SND ensures that research data are managed, stored, and made accessible in a secure and 

sustainable manner, today and for the future. SND collaborates with various international 

stakeholders in order to advance global access to research data. 
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Nivå 3/Level 3 

(svenska) 

Svensk nationell datatjänst (SND) är en forskningsinfrastruktur som stödjer tillgänglighet, bevarande 

och återanvändning av forskningsdata. Genom SND:s söktjänst är det enkelt att hitta, använda och 

citera forskningsdata från alla vetenskapsområden. SND finns i hela Sverige genom ett omfattande 

nätverk av närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer. Tillsammans med detta nätverk 

bildas ett distribuerat system av certifierade datarepositorier med SND-kontoret som central nod. 

Certifieringen innebär att SND arbetar för att forskningsdata hanteras, lagras och görs tillgängliga på 

ett säkert och hållbart sätt, idag och för framtiden. SND samarbetar även med flera internationella 

aktörer för att främja tillgång till forskningsdata globalt. 

SND styrs av ett konsortium bestående av nio svenska lärosäten: Göteborgs universitet, Chalmers 

tekniska högskola, Karolinska Institutet, KTH, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges 

lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Göteborgs universitet är 

värduniversitet och SND:s kontor ligger i Göteborg. SND:s verksamhet finansieras i huvudsak av 

Vetenskapsrådet och av lärosätena i konsortiet.  

(English) 

Swedish National Data Service (SND) is a research data infrastructure that supports accessibility, 

preservation, and reuse of research data. The SND Search function makes it easy to find, use, and 

cite research data from a variety of scientific disciplines. SND is present throughout the Swedish 

research ecology, through an extensive network of around 40 higher education institutions and other 

research organisations. Together, SND and this network form a distributed system of certified 

research data repositories with the SND main office as a central node. The certification means that 

SND ensures that research data are managed, stored, and made accessible in a secure and 

sustainable manner, today and for the future. SND collaborates with various international 

stakeholders in order to advance global access to research data. 

SND is governed by a consortium of nine Swedish universities: University of Gothenburg, Chalmers 

University of Technology, Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology, Lund University, 

Stockholm University, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå University, and Uppsala 

University. University of Gothenburg is the host university, and subsequently the SND head office is 

located in Gothenburg. The SND operations are primarily funded by the Swedish Research Council 

and the consortium universities. 
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