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Vad mer behöver man känna till om standarder?

• Mappning mellan olika metadatastandarder

• Metadataprofiler

• Kontrollerade vokabulärer
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Hur vet man vilken standard man ska välja?
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Att tänka på…

• Olika discipliner kan ha olika behov

• Vilken typ av dokumentation behövs för att 

återanvända och förstå data?

• Behövs stöd för fler än ett språk?

• Finns inbyggt stöd i de verktyg som redan 

används i forskningen?
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Att tänka på…

• Digital Curation Centre http://www.dcc.ac.uk

• Research Data Alliance http://rd-alliance.org 

http://www.dcc.ac.uk/
http://rd-alliance.org/
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Mappa mellan standarder

Bra, för att kunna…
• kommunicera mellan olika standarder

• importera/exportera information mellan olika system

• göra sökningar inom flera ämnesområden
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• Jämför element

• Vilka kan element kan matchas direkt? 
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Mappa mellan standarder

Hur gör man?
• Jämför element

• Vilka kan element kan matchas direkt? 

• Vad saknas, vilka förändringar behövs?

Exact match

Close match

Broad match

Narrow match
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Metadataprofil
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Metadataprofil

Hur gör man?
• Använd exempeldata 

• Obligatoriska fält i standarden

• Obligatoriska fält i profilen
Profil Z
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Exempel: ISO 639-3

svenska sve

Metadataprofil

Hur gör man?
• Använd exempeldata 

• Obligatoriska fält i standarden

• Obligatoriska fält i profilen

• Teknisk validering
Profil Z

Centrala 

element

Metadatastandard Y

Centrala 

element

Metadatastandard X
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Metadataprofil

SND:s egna profiler
• Valt ut från DDI

• Olika ämnesområden

• Kompletterat med egna element

• SND är med och utvecklar DDI
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Kontrollerade vokabulärer

…underlättar harmonisering. 

…minskar risken för fel i inmatning.
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Kontrollerade vokabulärer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Taxonomi
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Kontrollerade vokabulärer

…kan vara öppna eller slutna.

Exempel
• Datum (ISO 8601)

• Språk (ISO 639-3)

• Land (ISO 3166-1)

• Län och kommunkoder (SCB) 

• MESH

• Library of Congress Subject Headings

• Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 (SCB)
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Sammanfattning

• Mappning för att kunna arbeta med flera standarder och för att 

kunna överföra information mellan olika system.

• Metadataprofiler, för att anpassa standarden/-erna efter de 

egna behoven.

• Kontrollerade vokabulärer talar om vilken information som är 

tillåten i ett element.
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