TILLGÄNGLIGGÖR
DINA FORSKNINGSDATA
MED HJÄLP AV SND.

VARFÖR TILLGÄNGLIGGÖRA DATA?
Forskningsdata är en värdefull resurs som vanligtvis kräver mycket
tid och pengar att producera. En stor del av de uppgifter som
samlas in har ett stort användningsområde utöver det ursprungliga syftet och kan användas i nya forskningssammanhang samt
för undervisning. Genom att tillgängliggöra dina forskningsdata
bidrar du till att underlätta ny forskning, förhindrar dubbelarbete
och tillför viktiga resurser för undervisningen.
I allt större utsträckning följer forskningsfinansiärerna OECD:s
riktlinjer om att offentlig finansierad forskningsdata så långt som
möjligt bör vara öppet tillgängliga för forskarsamhället. Många
finansiärer har också en policy för att uppmuntra forskarsamhället
att dela med sig av sina forskningsdata.

SND GÖR
FORSKNINGSDATA
TILLGÄNGLIG FÖR
ANDRA FORSKARE

HUR GÖR DU?
Fyll i formuläret på SND:s webbplats, snd.gu.se, med uppgifter
om ditt material. Ladda upp filerna direkt i formuläret. För
större mängder data och/eller känslig data kan vi ombesörja
för en säker överföring. Du kan också skicka in materialet och
beskrivningen på ett lagringsmedium (t ex extern hårddisk,
USB -minne, DVD eller CD ).
Om dina data redan är säkert förvarade och väldokumenterade vill vi gärna beskriva materialet för att det ska bli synligt
nationellt och internationellt i SND:s katalog.

VEM FÅR TILLGÅNG?
SND:s avtal om överlämnande av data reglerar hur forskningsmaterialet får tillgängliggöras. Ett villkor kan till exempel vara
att SND måste inhämta ditt godkännande innan förmedling av
materialet. Genom att överlämna forskningsmaterial till SND
deponeras en kopia av materialet samtidigt som forskningshuvudmannen behåller den fulla äganderätten. På SND finns
juridisk expertis för råd och vägledning angående hantering
av data. SND förvaltar och förmedlar allt material kostnadsfritt.

VAD HÄNDER MED MATERIALET EFTER ÖVERLÄMNANDET?
SND behandlar och dokumenterar forskningsmaterial för att
säkerställa långtidsbevaring, tillgängliggörande och återanvändning. Dokumentationen sammanställs enligt den internationella
standarden DDI (Data Documentation Initiative). SND kontaktar
alltid dig för eventuella tydliggöranden och du kan alltid vända
dig till SND för rådgivning om det uppstår frågor.

GENOM ATT
TILLGÄNGLIGGÖRA
DATA BLIR DET:
LÅNGTIDSBEVARAT
SÖKBART
SYNLIGT
ÅTERANVÄNT
CITERAT

Svensk Nationell Datatjänsts (SND) uppdrag är att för svensk
forskning tillgängliggöra digitalt forskningsmaterial inom humaniora, medicin och samhällsvetenskap. Vi är också den svenska
noden i ett internationellt samarbete mellan dataarkiv. Vårt uppdrag kommer från Vetenskapsrådet och Göteborgs universitet är
den myndighet som förvaltar uppdraget.
Du kan få mer information genom att besöka snd.gu.se eller
skicka ett mail till snd@gu.se
Besöksadress: Svensk Nationell Datatjänst,
Arkitektgatan 3 (Gegerfeltska villan), Göteborg
Postadress: Svensk Nationell Datatjänst,
Box 300, 405 30 Göteborg

