
SND, Fair Data och vägen framåt
Mötesplats U-CARE 2017-12-11

Johan Fihn Marberg



Svensk Nationell Datatjänst idag

• Uppdrag från Vetenskapsrådet sedan 2008, Göteborgs universitet 
värduniversitet

• En serviceorganisation för svensk forskning – inom humaniora, 
samhällsvetenskap och medicin & hälsa

• Nationella och internationella samarbeten
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• Uppdrag att bevara digitala forskningsmaterial 
och att göra dessa användbara, sökbara, och 
tillgängliga 

• Samlar och delar både data och 
dokumentation, men också information om 
datatyper, filformat, datahanteringsplaner mm.

• Bidrar till den teknologiska utvecklingen av 
standarder, metoder och verktyg för 
dokumentering och tillgängliggörande av data

Svensk Nationell Datatjänst idag



Grundprincipen i de föreslagna nationella riktlinjerna är att 
vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk samt 
forskningsdata som ligger till grund för vetenskapliga 
publikationer, som är resultatet av offentligt finansierad 
forskning, ska vara öppet tillgängliga.

www.vr.se ”Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information”

Varför tillgängliggöra data? 

http://www.vr.se/


Exempel på argument för öppen tillgång till forskningsdata: 

- Demokrati och transparens
- Återanvändning – ny forskning
- Citering 
- Innovation och användning utanför forskningen
- Hindra forskningsfusk

Varför tillgängliggöra data? 



• Data som innehåller personuppgifter -> Personuppgiftslagen (PuL) 
- Informerat samtycke
- Etikprövning

Begränsningar

• Data som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
(OSL)  

• Intellektuella skäl, t.ex. embargotid 

• Kommersiella skäl, t.ex. patent 
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Forskningsdata och SND

Forskningsdata vid universitet är generellt offentlig handling

Undantag då annan lag inträder, t.ex. PUL (gäller personuppgifter) & 
OSL (offentlighets och sekretesslagen). 

Datamaterialet hos SND är kopior. Originalet finns alltid kvar hos 
huvudman. 



Nya möjligheter och krav

• Möjlighet att bli citerad – research impact
• Krav från förlag på tillgängliggörande – unvika

forskningsfusk, få rikare resultat
• Krav från finansiärer på Datahanteringsplaner 

(DMP) och tillgängliggörande– Svensk forskning 
mer konkurrenskraftig, hög kvalitet
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”I linje med konkurrenskraftsrådets 
ställningstagande anser regeringen att 
forskningsresultat, som forskningsdata och 
vetenskapliga publikationer, som tas fram med 
offentlig finansiering bör vara öppet tillgängliga 
så långt det är möjligt.”

Forskningspropositionen 2016



FAIR Data Principles

En uppsättning principer och riktlinjer för att göra 
data så återanvändningsbara som möjligt. 

• To be Findable
• To be Accessible
• To be Interoperable
• To be Re-usable

https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples



FAIR Data Principles

Findable:

F1  (meta)data are assigned a globally unique and eternally 
persistent identifier.

F2  data are described with rich metadata.
F3  (meta)data are registered or indexed in a searchable resource.
F4  metadata specify the data identifier.



FAIR Data Principles

Accessible:

A1 (meta)data are retrievable by their identifier using a 
standardized communications protocol.

A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable.
A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization 

procedure, where necessary.
A2 metadata are accessible, even when the data are no longer 

available.



FAIR Data Principles

Interoperable:

I1  (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly 
applicable language for knowledge representation.

I2  (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles.
I3  (meta)data include qualified references to other 

(meta)data.



FAIR Data Principles

Re-usable:

R1 meta(data) have a plurality of accurate and relevant 
attributes.

R1.1  (meta)data are released with a clear and
accessible data usage license.

R1.2  (meta)data are associated with their provenance.
R1.3  (meta)data meet domain-relevant community

standards.



• Stor erfarenhet – under 30 år samlat mer än 2000 
dataset/metadata (rektangulära, GIS, text, ljud, bild, film etc.)

• Förstärkt fokus på att assistera universiteten med att i stor skala 
skapa tillgång till forskningsdata:
– Skapa en miljö där forskarna väljer att och kan tillgängliggöra sina 

forskningsdata för maximal nytta och reproducerbarhet
– System för kurering och inlämning av data, samt för ansökan om utlämning 

och utleverans av data. Detta kombinerat med arkivering
– Dokumentation enligt internationella standards. Granskningsförfarande.
– Sökbarhet nationellt och internationellt, samt nyttjande av DOI, länkning 

till artiklar

Förändrat fokus för SND



Svensk Nationell Datatjänst 2018 och framåt

• Module 1: Swedish Research Data Repository
• Module 2: Swedish Research Data Portal
• Module 3: The National Knowledge Centre
• Module 4: Research Data Collaboration
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Lokal infrastruktur: Forskarkontakt 
och råd kring att organisera data, 
skapa metadata, söka och ansöka om 
data

SND – Nationell koordination
Assisterar lärosätet med internationell specialistkunskap:
- Mjukvara hantering data/metadata
- Persistenta data format & DOI (DataCite)
- Nationell metadatabas länkad internationellt
- Kurser, rådgivning och juridik
- Utökad dokumentation/publicering

Nationell infrastruktur för hantering 
av metadata och bruksdata för 

utlämning (universitetsspecifika 
lagringsytor)

Tillgängliggörande 
i stor skala

Lokala arkiv: Arkivering enligt arkivlagen



2. Forskare kurerar 
sina data under 
projektets gång

DAU stödjer 
forskaren. Back 
office support från 
SND

1. DAU stödjer och 
tränar forskare i 
datahantering och data 
management plans

3. DAU granskar 
metadata, allokerar 
DOI och konverterar 
dataset för nästa steg

4. 
Lärosäteskontrollerad 
lagring på t.ex. SUNET 

– Trusted Digital 
Repository

4. Persistent 
format på lokalt 

arkiv

DAU – Data Access Unit
(Kompentens inom: Metadata, Arkivering, IT, Legala problem, Forskning)

Struktur på deltagande lärosäten



Nationell lagringsyta för forskningsdata

• Större behov av lagring både idag och i morgon – SciLifeLab, Max IV, 
SNIC, EISCAT, SND etc.

• SUNET, SNIC och SND har initierat ett projekt för att lägga grunden 
till en nationell lagringsyta för forskningsdata. 

• Lagringsytan kommer ha kapacitet för både big data, såväl som 
känsliga data.

• SUNET anvarar för att bygga upp tjänsten tillsammans med övriga 
infrastrukturer. SND bistår med expertis inom dokumentation och 
persistenta identifierare.



Lokala initativ

Forskare Lokal
lagring

Lokalt
arkiv

SND

Forskargrupp
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• Erbjuder kontinuerlig träning, support och kunskapsutbyte
inom:
– Datahantering och datahanteringsplaner
– Metadata och metadatastandarder, inklusive kontrollerade 

vokabulärer
– Datadokumentation och versionering
– Juridiska frågor

• Distribuerad lösning med kompetensnoder

Module 3: The National Knowledge Centre
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• Nationellt och internationellt samarbete kring forskningsdata
• Medlemskap i diverse nätverk
• Möjligheter att engagera sig i internationell utveckling av t.ex. 

Standarder
• Metadata harvesting

Module 4: Research Data Collaboration



SND 2018 – Konsortium och nätverk

Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet 
Umeå universitet 
Uppsala universitet

Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköping University
Karlstads universitet

Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Örebro universitet

SND:s nätverkSND:s konsortium



• Ökat antal deltagande lärosäten
• Skalbar lokal kapacitet – storlek och antal DAU på lärosätet, 

t.ex. per fakultet
• Inkludering av andra forskningsaktiva myndigheter

2018 – 2023



Frågor?
Johan Fihn Marberg johan.fihn@snd.gu.se

https://snd.gu.se

mailto:johan.fihn@snd.gu.se
https://snd.gu.se/
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