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1 Året som gått  

Under året har ECDS tagit många kontakter med användare, i syfte att 

marknadsföra portalen och få flera forskare att dela data. Utfallet av arbetet har 

varit gott.  

Trots den glädjande ökningen av delade data, har det även under detta år 

tydliggjorts att det krävs ett paradigmskifte för att till fullo möjliggöra att 

forskarsamhället kan dra nytta av öppen delning av data. Ökade krav på 

transparens kring forskningsdata som används för att dra vetenskapliga slutsatser är 

ett viktigt motiv för paradigmskiftet. Tillgång till plattformar som ECDS för enkel, 

långsiktig och tillförlitlig datadelning är en nödvändig, men inte tillräcklig 

komponent. Det krävs dessutom aktiv styrning från forskningsfinansiärer samt 

ökade möjligheter till meritering genom publicering av forskningsdata.  

ECDS fokuserar i nuläget på tillgängliggörande av öppna data genererade från 

forskningsprojekt. Parallellt med arbetet kring öppna forskningsdata inom klimat- 

och miljöområdet, sker motsvarande utveckling i en betydligt snabbare takt för 

myndighetsdata. Detta drivs bland annat av EU direktiven INSPIRE och PSI.     

Vid diskussioner med forskare har vi sett att önskemål om tillgång till öppna data 

ofta flyter över gränsen mellan forskningsgenererade data och myndighetsdata. 

ECDS styrelse föreslår därför att ECDS arbetar i riktningen mot en ny vision, att 

bli en ”one-stop-shop”, det vill säga att bli ett förstahandalternativ dit forskare går 

för att hitta information om miljö- och klimatdata. Detta kräver ett nära samarbete 

med myndigheter med specificerade samordningsansvar samt med andra 

infrastrukturers portaler. En sådan utveckling bör vara positiv för såväl 

forskarsamhället som för myndigheter och andra portaler, genom att det ökar 

synligheten och därmed antalet användare av tillgängliga data i olika portaler. En 

annan fördel med att utveckla ECDS mot en ”one-stop-shop” är att det bör leda till 

ökad kännedom och användning av ECDS portal, vilket i sin tur bör leda till att nya 

grupper av forskare upptäcker nyttan av datadelning via ECDS.  

Ett steg i riktning mot att låta ECDS leverera myndigheters öppna data är den 

skördningsfunktion som driftsattes under 2013 och som medför att SMHIs öppna 

data nu är sökbara via ECDS portal. ECDS har även testat att skörda metadata från 

Naturvårdsverket Miljödataportal.  

Möjligheten att arbeta vidare säkrades då ECDS i november fick besked om att VR 

beviljat fortsatt finansiering. Den internationella utvärderingen av ECDS, som 

gjordes i samband med ansökan, lyfte fram ECDS som en viktig och välskött 

nationell infrastuktur. I linje med pågående utredningsarbeten inom VR, är vår 

förhoppning därför att de tidsbegränsade bidragsformerna övergår i mer långsiktiga 

finansieringsformer som säkerställer framtida tillgänglighet av delade data via 

ECDS. 
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2 Sammanfattning 

2.1 Kort historik  

Environment Climate Data Sweden (ECDS) inrättades gemensamt av VR och 

SMHI. Syftet med denna serviceorganisation är att förbättra tillgången till data för 

svenska klimat- och miljöforskare. ECDS ska även ge stöd och rådgivning i 

datafrågor under hela forskningsprocessen. ECDS fungerar som en länk mellan 

dataägare och dataanvändare.  

Verksamheten fokuserar på insamling och spridning av information om data, samt 

bevarande, dokumentation och tillgängliggörande av data. ECDS tillhandahåller 

också information om standarder och verktyg för att tillgängliggöra data och kan 

ses som ett kunskapscentrum för nationell och internationell dataförekomst. 

VR finansierar ECDS med 4,5 miljoner kronor per år under perioden 2009-2013. 

SMHIs insats är ett in-kind-bidrag på minst 1,7 miljoner kronor per år.  

Verksamheten startade i maj 2009. Perioden fram till och med 2010 var en 

uppbyggnadsfas. Kunskap byggdes upp runt nationella och internationella klimat- 

och miljödatabaser samt standarder för datautbyte och IT-verktyg. Utvecklingen av 

ECDS dataportal inleddes. 

Under 2011 togs ECDS dataportal i drift och metadata för de första datamängderna 

publicerades. Supportfunktionen etablerades i samverkan med de första 

användarna. Den utåtriktade verksamheten som syftar till marknadsföring och 

datainsamling inleddes.  

Under 2012 fortsatte ECDS att utveckla dataportalen och samarbeta med NSC för 

datalagring. Metadataprofilen anpassades till krav från europeiska INSPIRE-

direktivet. Marknadsföringen intensifierades för att öka kunskapen om ECDS samt 

kartlägga och infoga metadata om datamängder i portalen. Under hösten 

utvärderades ECDS av en internationell expertpanel på uppdrag av VR. 

Utvärderingen föreslog flera praktiska förbättringar för ECDS arbete och lyfter 

även upp det långsiktiga strategiska behovet av ökade insatser kring datalagring 

och en tydligare internationell roll för ECDS.  

2.2 Resultat  

Marknadsföringen av ECDS har fortsatt under 2013. Många kontakter har tagits 

med forskare vid enskilda möten, vid konferenser och seminarier. Överlag är det en 

fortsatt positiv attityd till att dela forskningsdata, men likväl är det svårt att komma 

till praktisk handling, det vill säga att leverera sina datamängder.  

Kontakter med forskare gjorde att antalet metadataposter i ECDS portal ökade med 

mer än 50 %, till 176. Under året genomfördes också den första automatiska 

skördningen av metadata till portalen, vilket ökade antalet metadataposter 

ytterligare. Totalt sett mer än fördubblades antalet metadataposter och vid årets slut 

fanns 246 metadataposter i portalen. Antalet publicister var vid årets slut 60.  

Ett administrationsverktyg för datalagring har driftsatts. Verktyget gör att forskare 

själva via ett webbgränssnitt kan administrera sina data som är lagrade på 

SWESTORE via ECDS.  
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Under våren 2013 lämnade ECDS in en ansökan till VR om förlängning av 

uppdraget. I november kom besked från VR om att uppdraget förlängs i två år med 

något utökad budget.  

2013 har medfört ett byte av föreståndare för ECDS. Fram till sommaren verkade 

Thomas Klein som föreståndare, men därefter lämnade han posten för ett nytt 

uppdrag utanför SMHI. Under andra halvåret 2013 har Lotta Andersson, klimat 

och vattenexpert vid SMHI och adjungerad professor på Institutionen för Tema, 

Vatten i Natur och Samhälle, Linköpings Universitet, innehaft rollen som tf 

föreståndare.  

2.3 Vägen framåt  

I den ansökan som ECDS lämnade in till VR i mars 2013, fanns planer för att utöka 

verksamheten. Eftersom det beviljade anslaget för 2014-15 är på ungefär samma 

nivå (5 mkr) som tidigare (4,5 mkr), kommer verksamheten att drivas vidare med 

liknande ambitionsnivå och arbetsinsats som under perioden 2009-13. En 

verksamhetsplan för 2014 är framtagen och godkänd av ECDS styrelse. Den 

inkluderar de mål som fanns i ansökan och som bedöms rymmas inom det 

beviljade anslaget. Under våren 2014 kommer planen att ses över och konkretiseras 

tillsammans med ECDS nya föreståndare, Kerstin Konitzer. 

Samråd med VR visar att resultatet av flera utredningar kring öppna data inom 

forskningen kommer att falla på plats under perioden 2014-15. Det kommer 

troligtvis stärka ECDS roll efter 2015. 
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3 Verksamheten 2013  

ECDS verksamhet beskrivs i verksamhetsplanen som tillsammans med budgeten 

fastställs av styrelsen i november varje år, se Bilaga 1.   

Organisatoriskt har ECDS en utåtriktad verksamhetsdel och en teknisk del som är 

inriktad på IT-utveckling. Figur 1 visar en schematisk bild över ECDS 

infrastruktur.  

Under 2013 har insatserna inom de två olika verksamhetsområdena fokuserats på: 

1) Verksamhet 

a) Marknadsföra ECDS vid möten, workshops och konferenser nationellt och 

internationellt, Bilaga 3. 

b) Värva datamängder till ECDS dataportal. 

c) Vidareutveckla ECDS kommunikation med användare. 

d) Vidareutveckla ECDS hemsida, www.ecds.se.  

 

2) Tekniskt stöd 

a) Möjliggöra datalagring på Swestore och administration av denna via ett 

webbgränssnitt. 

b) Integrera ECDS dataportal med andra liknande portaler. 

c) Vidareutveckla sökgränssnittet. 

d) Inkludera verktyget THREDDs för utsnitt ur datamängder och 

visualisering (driftsätts 2014). 

 

Figur 1. ECDS infrastruktur. 

 

http://www.ecds.se/
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På SMHI sorterar verksamheten inom ECDS under SMHIs avdelning för Samhälle 

och säkerhet. ECDS har en egen budget med ett eget kostnadsställe där alla 

transaktioner bokförs. ECDS är däremot ingen egen enhet i SMHIs 

linjeorganisation. ECDS personal kommer från olika delar av SMHIs organisation 

och deras tid köps via internhandel. Detta ger bra möjlighet att anpassa 

bemanningen efter de kompetensbehov som finns för ECDS. 

3.1 Kompetens  

ECDS har under 2013 arbetat vidare i samma organisatoriska struktur som tidigare. 

2013 har personalomsättningen varit högre än tidigare år. I mitten av året blev 

tjänsten som föreståndare vakant, då tidigare föreståndaren lämnade SMHI till 

förmån för en ny tjänst utanför myndigheten. Andra halvan av året har ECDS letts 

av en tf föreståndare, samtidigt som rekrytering av ny föreståndare pågått. 

Rekryteringen avslutades i december och den nya föreståndaren, Kerstin Konitzer, 

tillträder i februari 2014.  

Vid slutet av 2013 avslutade två medarbetare sina uppdrag för ECDS, då båda gick 

i pension. Rollfördelningen har justerats i samband omfördelning av 

arbetsuppgifter vid dessa pensionsavgångar, och en ny person har tillkommit för att 

arbeta med marknadsföring och helpdesk. Även inom IT-utvecklingsteamet har 

viss personalomsättning skett.  

Hela ECDS-gruppen bestod vid slutet av 2013 av 14 medarbetare som arbetar 10-

100 % inom följande roller: 

 Föreståndare 

 Marknadsförare, datainsamling 

 Helpdesk 

 Kommunikation 

 Produktägare 

 Systemförvaltare, koordinator 

 Teknisk systemförvaltare 

 IT-arkitekt, datamodellerare 

 Systemutvecklare 

 Systemtestare 

 Expert på ISOs standarder och INSPIRE-direktivet 

3.2 Referensgrupp  

ECDS referensgrupp är en viktig del inom ECDS konkreta samarbete med svenska 

forskare. Gruppen består av både dataanvändare och dataleverantörer från främst 

universitet och högskolor samt några myndigheter. Deras roll är att påverka den 

tekniska utvecklingen och vara ambassadörer för ECDS inom sina egna nätverk. 

Under 2013 har samarbetet med referensgruppen skett genom individuella 

kontakter kopplat till marknadsföringsaktiviteter. Den tekniska utvecklingen har 

främst varit kopplad till bakomliggande system och har därför inte krävt aktivt 

bidrag från referensgruppen. 

Referensgruppen byggdes upp 2010-2012. Under 2013 har den inte förändrats. Nu 

har den 22 medlemmar, se Bilaga 2.  
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3.3 Samverkan med Nationellt Superdator Centrum, NSC 
och Swedish National Infrastructure for Computing, 
SNIC  

Samverkan med Nationellt Superdator Centrum i Linköping (NSC) har under året 

varit fokuserat på att få ECDS datalagring via Swestore att fungera bra och att 

inkludera verktyget THREDDs för utsnitt ur datamängder och visualisering. 

Uppkopplingen som krävdes för att THREDDs skulle kunna driftsättas tog lång tid 

att få på plats. Driftsättning och lansering sker 2014. 

Eftersom ECDS behov av samverkan kring lagring främst gäller Swestore har de 

regelbundna mötena med NSC ersatts av fortsatta kontakter med SNICs 

föreståndare. 

NSC medverkade aktivt i arbetet med ECDS förlängningsansökan och när de NSC-

relaterade planerna ska verkställas kommer samverkan att intensifieras igen.  

Under året har ECDS och SNIC samarbetat kring följande dokument gällande 

datalagringen på Swestore:  

 Letter of Comfort, där ECDS får rättshandlingskapacitet från SMHI. 

 ECDS Datalagringspolicy. 

 Memorandum of Understanding between ECDS and SNIC. 

 SLA (Service Level Agreement) att teckna med dem som lagrar data på 

Swestore. 

De första två dokumenten är klara. De återstående färdigställs under början av 

2014.  

3.4 Samverkan med Svensk Nationell Datatjänst, SND  

ECDS samverkar aktivt med sitt systerinitiativ inom området samhällsvetenskap, 

humaniora och medicin, SND. Samverkan sker på flera plan, i både övergripande 

frågor och konkreta tekniska frågor. Genom att ECDS och SNDs föreståndare är 

adjungerade till varandras styrelser, skapas en bra plattform där gemensamma 

strategiska frågor kan lyftas. Båda initiativen verkar aktivt för en förbättrad tillgång 

till viktiga forskningsdata inom sitt respektive område och har mötts vid flera 

nationella konferenser om ”open access” under året. Samverkan mellan ECDS och 

SND kring långsiktig lagring och utdelning av DOI inleddes under 2012, och 

fortsatte 2013.  

3.5 Samverkan med Svenska LifeWatch, SLW  

Samarbetet mellan ECDS och SLW har fortsatt. Det övergripande samarbetet kring 

det gemensamma målet att förbättra tillgången till data inom respektive 

infrastrukturs ämnesområde, kompletteras med konkreta arbeten kring 

marknadsföring, metadata och IT. Under året har SLW lanserat Analysportalen, 

www.analysisportal.se, där ECDS finns med för sökning av metadata. ECDS 

marknadsför SLWs portal på sin hemsida, och medverkade vid SLWs hearing i 

december. ECDS informerar också om SLW i möten med forskare och har försett 

SLW med informationsmaterial om ECDS, att använda i marknadsföringssyfte. 

SLW och ECDS har också samverkat kring teknisk utveckling.  

http://www.analysisportal.se/
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3.6 Vetenskapligt rådgivande kommitté  

Enligt överenskommelsen mellan SMHI och VR ska en vetenskapligt rådgivande 

kommitté knytas till ECDS. Kommittén skall ha en bred ämnesmässig, nationell 

och internationell sammansättning. I kommittén ska ledamöter från internationella 

samarbetsorgan samt forskare med kunskap inom flera aspekter på databehov inom 

miljö- och klimatforskning ingå.  

 

Under 2013 har följande personer varit medlemmar i ECDS vetenskapligt 

rådgivande kommitté: 

 Deliang Chen, GU, August Röhss Professor för fysisk geografi med 

inriktning geoinformatik, ordförande VRK 

 Ipek Erzi, TUBITAK, Vice-ordförande för COST:s domänkommitté 

ESSEM 

 André Jol, EEA, Chef för enheten för sårbarhet och anpassning, 

klimatexpert 

 

Det årliga mötet genomfördes 2013-03-13–14, med fokus på ECDS framtid. 

Slutsatserna från mötet arbetades in i ECDS förlängningsansökan. 

 

3.7 Utåtriktad verksamhet  

Den utåtriktade verksamheten inleddes 2010 genom deltagande i nationella och 

internationella konferenser och workshops, samt etablering av referensgruppen.  

Under 2011-2013 har ECDS utåtriktade verksamhet successiv trappats upp. En 

lista med utvalda nationella och internationella seminarier och konferenser med 

medverkan från ECDS under 2013 finns i Bilaga 3. Medlemmarna i ECDS 

referensgrupp bidrar till detta arbete genom att vara ambassadörer för ECDS inom 

sina egna nätverk.  

Under året har ECDS aktivt kontaktat ett hundratal forskare som kan tänkas bidra 

med intressanta data till ECDS dataportal, främst via befintligt nätverk men även 

genom sökning på universitet och högskolor. Dessutom har ECDS tagit initiativ till 

samverkan med andra infrastrukturprojekt, som till exempel ICOS, SND och 

Svenska Lifewatch. 

ECDS har medverkat i en kartläggning av svenska forskares behov av e-

infrastrukturer utförd av Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).  

Överlag har responsen på ECDS arbete varit positiv. Både forskare som hört av sig 

till ECDS och forskare som kontaktades av ECDS, har visat intresse och förståelse 

för arbetet med att dokumentera och dela forskningsdata inom miljö- och 

klimatområdet. Däremot är steget ofta långt till att även bidra med data i portalen. 
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3.8 Kommunikation  

Kommunikationsaktiviteterna fokuserar huvudsakligen på att stödja arbetet med att 

få in mer metadata i portalen. Under året har kommunikationsplanen reviderats, se 

Bilaga 4.  

ECDS kommunikation med omvärlden 2013 har genomförts på olika sätt: 

 Samverkan, se avsnitt 3.3-3.5. 

 Support till användare, se avsnitt 4.2. 

 Möten och seminarier, se avsnitt 3.6. 

 Hemsidan, detta avsnitt. 

ECDS hemsida har vidareutvecklats under året. Den vägleder dataportalens 

användare samt ger stöd i datahanteringsfrågor. Där finns också kontaktpersoner, 

länksamlingar och beskrivning av ECDS verksamhet. Förstasidan har ett 

nyhetsflöde för att sprida aktuell information kring öppna data och datadelning. 

Under året har nyhetsflödet byggts om, så att nyheter automatiskt arkiveras i ett 

nyhetsarkiv. På hemsidan har också kommande seminarier och föreläsningar som 

ECDS medverkar i listats i ett kalendarium.  

ECDS har medverkat i ett par nummer av SLWs nyhetsbrev. ECDS har också 

verkat för att ha tydliga länkar till portalen på andra webbplatser där forskare inom 

miljö- och klimatområdet är aktiva.  

Presentationsmallar har uppdaterats och nya baspresentationer på svenska och 

engelska har tagits fram. 

Under december presenterades ett nytt dataset varje dag i en julkalender på ECDS 

hemsida, för att fästa uppmärksamhet på bredden av data nåbara från ECDS 

dataportal.  

Besöksstatistik för www.ecds.se och dataportalen finns i avsnitt 7.  

  

http://www.ecds.se/
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4 Teknisk utveckling 2013  

Under år 2013 var resurserna för systemutveckling och förvaltning på en fortsatt 

låg nivå. Mer resurser lades på utåtriktad verksamhet. Utvecklingsarbetet har delvis 

skjutits upp till 2014. 

4.1 ECDS dataportal 

Under året har ECDS driftsatt två nya utgåvor av dataportalen. Den första var en 

utgåva med buggrättningar och smärre förbättringar i funktionalitet. 

Den andra hjälpte till att öka antalet sökbara metadataposter genom att introducera 

skördning av data från SMHIs öppna datakällor. Ett sökfilter har lagts till för att 

kunna skilja metadata inmatade av forskare från metadata skördade från svenska 

myndigheter.  

Under december utreddes hur en uppdatering till den senaste versionen av 

GeoNetwork ska gå till. Arbetet med det kommer att påbörjas 2014. 

4.2 Datalagring på Swestore  

Swestore är en nationell datalagringsresurs finansierad av VR via SNIC. 

ECDS har ett lagringsutrymme på Swestore, som är avsett för lagring av data från 

”dataägare med små behov och begränsade resurser för datahantering”. Drygt tio 

datamängder är lagrade där och samtliga är åtkomliga via ECDS dataportal. 

Tidigare har lagringen på Swestore verkställts manuellt. En handläggare från 

ECDS har kopierat forskarens datafiler till en lämplig katalog på Swestore. Våren 

2013 driftsattes en programvara där behöriga forskare själva kan hantera sina data 

(till exempel spara filer, ta bort filer, byta ut filer) via ett webbgränssnitt. 

ECDS kommer även att implementera THREDDS för åtkomst till data lagrade på 

Swestore. THREDDS är ett analysverktyg som underlättar hanteringen av data i ett 

antal dataformat, varav det vanligaste är netCDF. Med dess hjälp kan metadata 

visas, ett areautsnitt ur filer kan tas fram och data kan visualiseras. OGC-tjänsterna 

WCS och WMS är implementerade. THREDDS finns idag i en testversion för data 

lagrade på en filtjänst på SMHI. Efter en förändring i Swestores infrastruktur som 

ska implementeras kan THREDDS kopplas till Swestore och driftsättas. 

ECDS använder även lagringsutrymmet på Swestore för att lägga upp grafiska 

illustrationer för datamängder. En datamängd där en grafisk illustration ingår i 

metadata ökar datamängdens synlighet och gör ECDS dataportal mer attraktiv.  

4.3 Helpdesk 

Utöver dataportalens funktionalitet erbjuder ECDS även support till användare. 

Denna funktion kallas ECDS Helpdesk. Kunniga personer inom ECDS ger stöd till 

forskare i frågor som rör datahantering, speciellt sökning och publicering av data, 

men även datakommunikation och datalagring.  

ECDS Helpdesk är väletablerad och forskare fortsätter att kontakta helpdesken med 

frågor om till exempel datapublicering och datalagring.   
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5 Ekonomisk redovisning  

5.1 Bokslut 2013 

ECDS ekonomiska bokslut redovisas i Tabell 1. Den speglar fördelningen mellan 

lönekostnader och expenser samt fördelningen mellan verksamhet och 

teknikutveckling. ECDS verksamhet inkluderar marknadsföring, helpdesk och 

administration. ECDS teknikutveckling omfattar både förvaltning och utveckling 

av dataportalen. 

 

Tabell 1. Fördelning av ECDS kostnader 2013.  

 

Bokslut 2013 
    

  

 

  Verksamhet (tkr) Löner Expenser 

  Föreståndare 624 158 

  

Styrelse 193 13 

  Referensgrupp, vetenskaplig 

kommitté 14 37 

  Marknadsföring, 

informationsmaterial 1527 93 

  Samordning, kompetens- 

centrum, helpdesk 304 31 Verksamhet 

Summa 2662 332 2994 tkr 

     Teknik (tkr) Löner IT-miljö 

  Förvaltning 747 105 

  Utveckling 20 30 Teknik 

 Summa 767 135 902 tkr 

     Intäkter 2013 4500 tkr 

  Överskott 2012 731 tkr 

  Utfall 2013 3896 tkr 

  Täckningsbidrag 298 tkr 

  Överfört till 2014 1037 tkr 
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5.2 Fördelning av resurser 

När styrelsen och VR granskar siffror i budgetar och tidigare rapporteringar av 

verksamheten, har frågan om hur medlen fördelas mellan verksamhet och teknik 

diskuterats. Vikten av den utåtriktade verksamheten har lyfts fram. I Figur 2 visas 

den procentuella fördelningen mellan Verksamhet och Teknik för perioden 2010-

2014. Denna tas successivt upp till diskussion i styrelsearbetet. 

ECDS hade planerat att påbörja en IT-utvecklingsperiod i november 2013. Den 

flyttades av olika skäl fram ett par månader. Det valet syns i fördelningen nedan. 

Utfallet kopplat till teknikutvecklingen blev lägre än planerat 2013. Medlen förs 

över till 2014 och medför att ECDS kan satsa extra på tekniken detta år.  

 

 

Figur 2. Procentuell fördelning av resurser  

 

5.3 SMHIs och NSCs medfinansiering  

SMHIs och NSCs medfinansiering på minst 1,7 mkr per år redovisas med koppling 

till utvecklingsprojekt inom SMHI med nära anknytning till ECDS tekniska 

plattform och där ECDS har dragit nytta av resultaten, samt arbete på NSC med 

utveckling av datalagring kopplat till ECDS, se Tabell 2.  

Siffrorna som är markerade med * visar en uppskattning av ”in-kind-bidrag” från 

olika projekt. Dessa projekt har ECDS etablerat samarbete med. Mål för samarbetet 

har framför allt varit att tillvarata synergier för teknikutvecklingen. Detta 

åstadkoms genom att tekniska plattformar samordnas så långt det är möjligt. På 

detta sätt kan ECDS hämta teknisk funktionalitet som utvecklas i projekt på SMHI.  

Under 2013 har ECDS skördat resultat från projekten SMHIs INSPIRE Dataportal 

(SID) och MORA (Meteorologiska Observationer i Realtid och Arkiv). Det första 

projektet (SID) har tagit fram sök- och nedladdningstjänster för SMHIs Öppna 
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Data. Dessa lanserades i november 2013. Det andra projektet (MORA) har tagit en 

ny databas för meteorologiska observationer i drift. 

Alla SMHIs Öppna Data är nu även tillgängliga via ECDS dataportal. Allteftersom 

SMHI publicerar nya data som Öppna Data, skördas dess metadata automatiskt till 

ECDS dataportal. Denna funktionalitet för skördning kommer att återanvändas för 

att skörda metadata från andra datakällor. 

Projektet SMHIs INSPIRE Dataportal (SID) har drivits sedan 2009. ECDS har 

dragit nytta av utvecklingen i SID på flera sätt. Genom SID har ECDS haft tillgång 

till ett större team av utvecklare som växelvis har arbetat med utveckling av ECDS 

och SID. Dataportalerna baseras så långt det är möjligt på samma tekniska 

plattform. Därför räknar ECDS med att SID-projektets budget kan täcka in större 

delen av SMHIs del av in-kind-bidraget.  

Summan som redovisar NSCs del av in-kind-bidraget är ett faktiskt utfall kopplat 

till den arbetstid de har lagt ned på samverkan inom ECDS. 

 

Tabell 2. SMHI-projekt av nytta för ECDS 2013 

 

SMHI-projekt, 

samt NSC 

Nytta för ECDS Summa  

(tkr) 

Projektets 

totalkostnad 

2013 (tkr) 

SMHIs INSPIRE 

Dataportal (SID) 

Metadatamodell för INSPIRE 

>1 500 * 5254 Funktionalitet för skördning av 

myndigheters metadata 

MORA  

 

Nedladdningstjänster för 

arkiverade meteorologiska data 
>500 * 17116 

NSC medverkan 

Datalagerexpert, 

samordningsmöten 80  

Swestore-utveckling, THREDDs 

 Summa >1,7 mkr  
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6 Styrelse  

VR och SMHI har tillsatt en styrelse för ECDS bestående av: 

 Joakim Langner, SMHI, Docent, (ordförande och ledamot utsedd av 

SMHI)  

 Manuela Notter, Naturvårdsverket, Biträdande avdelningschef för analys 

och forskningsavdelningen, (ledamot utsedd av SMHI) 

 Lars Eklundh, Lunds Universitet, Professor, Institutionen för naturgeografi 

och Ekosystemvetenskap, (ledamot utsedd av VR)  

 Agneta Andersson, Umeå Universitet, Professor, Institutionen för ekologi, 

miljö och geovetenskap, (ledamot från Universitet och Högskolor utsedd 

av VR och SMHI gemensamt)  

 Hjalmar Croneborg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Chef program arter, 

Artdatabanken, (ledamot från Universitet och Högskolor utsedd av VR och 

SMHI gemensamt). 

 

Utöver styrelsen har även föreståndaren för SND-HMS, Hans-Jörgen Marker, i 

Göteborg samt föreståndaren för SNIC, Jacko Koster, närvaro- och yttranderätt vid 

ECDS styrelsemöten.  

Fyra styrelsemöten har hållits: 

2013-02-25 Videokonferens 

2013-05-23 Videokonferens 

2013-10-07 Stockholm, Naturvårdsverket 

2013-12-03 Videokonferens 

 

Styrelsemöten har under 2013 i ökande omfattning hållits som videomöten för att 

spara tid, pengar och miljö. 

Verksamhetsplan (Bilaga 1) och budget har fastställts av styrelsen. 

Styrelseprotokoll och Verksamhetsplan finns på ECDS projektplats 

(www.projectplace.se). 

  

http://www.projectplace.se/
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7 Användarstatistik och nyckeltal 

Besöksstatistik för www.ecds.se redovisas i Tabell 3. För ECDS dataportal är 

nyckeltal redovisade i Tabell 4. Antal sidvisningar för ett urval viktiga sidor på 

ECDS hemsida redovisas i Tabell 5. 

Statistiken visar att under 2013 ökade såväl antal besök, unika besökare, 

sidvisningar som sidvisningar/besök jämfört med föregående år.  

Under 2013 hade inte VR krav på datapubliceringsplan vid sin stora utlysning. Det 

syns tydligt i statistiken för ECDS i jämförelse med 2012 när även VR hade krav 

på datapubliceringsplan vid ansökan (se Tabell 5). 

Tabell 3. Antal besök på www.ecds.se totalt (dataportalen exkluderad) 

 

Tabell 4. Nyckeltal ECDS dataportal  

 

Datum Tillgänglighet

/månad % 

Antal 

besök/månad 

Antal 

publicerare 

Antal 

datamängder 

2011-11-01 99,97 475 19 71 

2011-12-01 100 402 21 72 

2012-01-01 100 396 22 82 

2013-01-01 99,94 544 53 116 

2014-01-01 99,98    585    60    176 / 246 
1
 

 

Tabell 5. Antal sidvisningar för ett urval sidor på www.ecds.se  

 

Antal sidvisningar 2013 2012 2011 

ECDS förstasida 7 780 6 771 3 202 

Search data 3 366 2 915 1 255 

Publish data 1 535 1 282 862 

Data publication plan 381 1 156 - 

  

                                                      
1
 Antal datamängder registrerade av forskare: 176. Totalt antal datamängder: 246 (inklusive 

inlästa med hjälp av skördning från andra databaser). 

 Besök Unika besökare Sidvisningar Sidvisningar/besök 

2011 2 483 586 8 081 3,25 

2012 6 505 2 310 16 380 2,52 

2013 7 021 2 415 19 956 2,84 

http://www.ecds.se/
http://www.ecds.set/
http://www.ecds.se/
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Bilaga 1. ECDS verksamhetsplan 2014 

 

 

ECDS Verksamhetsplan 

2014 

 

 

Reviderad 2013-11-05 

Bakgrund  

Öppen tillgång till data som sammanställts i forskningsprojekt är nödvändigt för att säkerställa 

transparens och möjliggöra en kritisk granskning av resultat. Genom att öppet tillgängliggöra och dela 

på data kan forskare återvända och kombinerar data på sätt som inte kunde förutses när de 

ursprungligen togs fram. En öppen och problemfri tillgång till data från miljö- och klimatforsking är 

således en grundläggande förutsättning för att forskarsamhället ska kunna bidra till ett miljömässigt 

och socioekonomiskt hållbart samhälle på ett optimalt sätt.  

Under perioden 2009-2013 har SMH, på uppdrag av VR, utvecklat och drivit Environment Climate 

Data Sweden (ECDS) som en brett inriktad nationell verksamhet med syfte att främja bevarande och 

återanvändning av data från svensk miljö- och klimatforskning.   

ECDS har utvecklat och driftsatt en dataportal där forskare kan publicera data från svenska 

forskningsprojekt. Dessa data är sökbara för både forskare och allmänhet. Portalens tjänster 

kompletteras med personlig rådgivning genom en grupp av experter, som ger stöd till forskare kring 

datahantering under hela forsknings-perioden. ECDS förmedlar dessutom kunskap till forskare om 

relevanta standarder och verktyg för hantering av metadata och data. ECDS är även en aktiv debattör 

för en öppnare delning av forskningsdata inom miljö- och klimat.  

ECDS har lämnat in en ansökan till VR om fortsatt finansiering för perioden 2014-2018. Denna 

verksamhetsplan skrivs innan VR har lämnat svar på ansökan. Vi antar därför att ECDS under 2014 

får samma finansiering som tidigare och att beslut om eventuell utökning kommer senare. Därför 

skrivs denna verksamhetsplan med fokus på enbart 2014, samt med utgångspunkten att finansiering är 

oförändrad jämfört med tidigare år. 

Vision  

Forskare har en fullständig, öppen och problemfri tillgång till data inom miljö- och klimatområdet
2
. 

  

                                                      
2
 Visionen diskuterades med VR dec 2013. De återkommer med besked 
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Syfte 

Det primära syftet med ECDS är att underlätta för forskare att dela egna data samt hitta och använda 

andras forskningsdata.  

ECDS tillhandahåller därför en nationell tjänst för sökning, publicering och lagring av data från 

svensk miljö- och klimatforskning. För att underlätta för forskare att få fullständig, öppen och 

problemfri tillgång till data inom miljö- och klimatområdet syftar även ECDS till att bli en nod för 

samverkan mellan flera olika initiativ som verkar för öppna data inom miljö och klimatområdet.  

Strategiska mål 

Under 2014 arbetar vi mot att uppfylla följande mål:  

 

1. Kunskapscentrum 

ECDS ska vara ett kunskapscentrum för datahantering dit forskare kan vända sig för att ta del av det 

senaste inom datahantering, dela med sig av sina egna forskningsdata och ta del av andras 

forskningsdata. 

 

2. Innehållsrik metadataportal 

ECDS metadataportal ska innehålla relevanta nationella forskningsdata inom miljö- och 

klimatområdet. 

 

3. Väl fungerande metadataportal och datalager 

ECDS ska driva och vidareutveckla en teknisk infrastruktur, som ligger i framkant av utvecklingen, 

för att tillgängliggöra och vid behov även lagra forskningsdata.  

 

4. ECDS är en välkänd aktör i forskningssamhället 
 

ECDS ska ses som den nationella noden för att tillgängliggöra forskningsdata inom miljö- och 

klimatområdet
3
. ECDS är en del i nätverk som verkar för öppna data nationellt och internationellt.   

ECDS samverkar med andra liknande dataportaler vad gäller marknadsföring, integration och IT-

utveckling, så långt det är möjligt. 

ECDS är även en välkänd aktör i olika nationella och internationella forum där öppen tillgänglighet av 

forskningsdata debatteras. 

Verksamhetsmål, aktiviteter och mätetal 

1. Kunskapscentrum 

1.1. Tillhandahålla support till nya och gamla användare 

                                                      
3
 Diskuteras i styrelsen och med VR. 
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1.1.1. Granska nya metadata och förfrågningar om lagring 

1.1.2. Svara på frågor via ecds-mailen och telefon. 

1.1.3. Hålla hemsidan aktuell så att den kan vara ett hjälpmedel för användarna att ta kontakt 

med ECDS, söka information och publicera data. 

 
Mätetal 

 Tillgänglighet till support 

 Portalens tillgänglighet 

 Webbstatistik 

 Antal ärenden 

 Lista besök 

 

2. Innehållsrik metadataportal 

2.1. Värva datamängder 

2.1.1. Besöka användare för att hjälpa dem att publicera sina data via ECDS. 

2.1.2. Integrera ECDS dataportal med fler liknande källor (se 3.1.5) 

 
Mätetal 

 Antal datamängder 

 

3. Väl fungerade dataportal och datalager 

3.1. Metadataportalen – förvaltning och utveckling 

3.1.1. Underhålla enligt förvaltningsplan för förvaltningsobjektet och backlog. 

3.1.2. Förbättra sökfunktionen 

 Samla in användarsynpunkter och specificera sökfunktionen. 

 Vidareutveckla och driftsätta den nya sökfunktionen. 

3.1.3. Pilottest – visualisering av data 

3.1.4. Pilottest – analys av data 
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3.1.5. Integrera med fler datakällor 

 Identifiera samarbetspartners med databaser med svenska forskningsdata. 

 Samverka för att etablera skördning av metadata från externa databaser. 

 Samverka för ev andra tekniska synergier. 

 
Mätetal 

 Antal datamängder 

 Antal publicerare 

 

 

3.2. Datalagring via Swestore – förvaltning och utveckling 

3.2.1. Vidareutveckla funktionalitet i samverkan med SNIC/Swestore. 

3.2.2. Etablera långsiktiga överenskommelser som en grund för Service Level Agreements 

(SLA) med användare. 

3.2.3. Ta fram SLA och teckna dessa med dem som lagrar data. 

3.2.4. Utveckla en väl fungerande administration kring datalagringsfunktionen. 

 

4. ECDS är välkänd aktör i forskningssamhället 

4.1. Marknadsföra ECDS och sprida kunskap om öppna data  

4.1.1. Besöka universitet och andra fora för att informera forskare och forskningsfinansiärer 

om öppna data och ECDS tjänster. 

4.1.2. Hålla kontakt med referensgrupp och vetenskapligt rådgivande kommitté. 

4.1.3. Uppmuntra referensgruppen att marknadsföra ECDS. 

4.1.4. Samverka med Lifewatch och SND angående marknadsföring. 

 

Mätetal 

 Lista besök 
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4.2. Bedriva opinionsbildning för förbättrad tillgång till öppna data 

4.2.1. Aktivt delta i diskussionen om öppna data inom forskning. 

4.2.2. Delta i VRs och SUHFs arbete med att säkerställa forskares fria tillgång till geodata 

från svenska myndigheter, samt informera om tillgången till fria myndighetsdata via 

ECDS hemsida. 

4.2.3. Ta kontakt med berörda i arbetet med Forskningspropositionen. 

4.2.4. Diskutera samordning med närliggande initiativ med VR. 

 

 

4.3. Öka svenska forskningsdatas synligheten i en internationell kontext 

4.3.1. Utred om ECDS ska bli ett World Data Centre (WDC) inom ICSU. 

4.3.2. Medverka på internationella möten och konferenser inom ECDS verksamhetsområde 

 

Mätetal 

 Lista möten 

 

Avgränsningar och särskilda överenskommelser 

SMHI och VR är överens om följande begränsningar i uppdraget: 

 Miljöövervakningsdata och annan myndighetsdata ingår inte i ECDS primära uppdrag. De 

data som är intressanta för ECDS användare kan infogas i systemet, när de är öppet och 

kostnadsfritt tillgängliga. 

 

Efter särskilda överenskommelser ska ECDS kunna:  

 långsiktigt lagra data för svenska universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner. 

ECDS tar dock inte över dataägarens arkiveringsansvar. 

 i samarbete med VR, svenska universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner 

medverka i nationella och internationella utvecklingsprojekt inom området öppen datadelning. 

 

Ekonomi 

Budgeten för det som inryms i denna verksamhetsplan är troligtvis 6,7 mkr för 2014. Vetenskapsrådet 

bidrar med 5 mkr och SMHI med motsvarande minst 1,7 mkr
4
. SMHIs medfinansiering på minst 1,7 

mkr består av ett antal utvecklingsprojekt med nära anknytning till ECDS tekniska plattform, där 

ECDS har nytta av resultaten. 

 

                                                      
4
 In-kind-bidraget fastställs vid kommande möte med VR. 
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Organisation och bemanning 

Styrelse 

 Lars Eklundh, Lunds Universitet, Professor, Institutionen för Naturgeografi och 

Ekosystemvetenskap, (ledamot utsedd av VR)  

 Agneta Andersson, Umeå Universitet, Professor, Institutionen för ekologi, miljö och 

geovetenskap, (ledamot från Universitet och Högskolor som VR och SMHI utser gemensamt).  

 Hjalmar Croneborg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Chef program arter, Artdatabanken, 

(ledamot från Universitet och Högskolor som VR och SMHI utser gemensamt).  

 Manuela Notter, Naturvårdsverket, Biträdande avdelningschef för analys och 

forskningsavdelningen, (ledamot som SMHI utser).  

 Joakim Langner, SMHI, Docent, (ledamot som SMHI utser)  

 

Uppdragsgivare 

 Vetenskapsrådet (kontaktperson, Mats Andersson)  

 

Föreståndare 

 Lotta Andersson (tf) 
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Projektgrupp 

 Britt Frankenberg 

 Thierry Barrusta 

 Jessica Forsgard  

 Cecilia Bennet  

 Åsa Johnsen 

 Thobias Bergkvist 

 Frank van der Stelt 

 Tomas Funquist  

 

Vetenskapligt rådgivande kommitté:  

 Deliang Chen, GU, August Röhss Professor för fysisk geografi med inriktning geoinformatik, 

ordförande VRK  

 Ipek Erzi, TUBITAK, Vice-ordförande för COST:s domänkommitté ESSEM 

 

Återrapportering  

 Styrelsemöten fyra gånger per år  

 Årsrapport till VR 
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Missiv 

Föreståndaren överlämnar härmed ECDS verksamhetsplan för fastställande.  

Jag förbinder mig samtidigt för att efter bästa förmåga och inom ramen för i budgeten tilldelade 

resurser, sträva efter att nå de mål som ställts upp i denna plan.  

 

Norrköping 3/12 2013 

 

Lotta Andersson 

Tf föreståndare ECDS  

 

Planen fastställs att gälla för ECDS under 2014, revideras inför nästa finansieringsperiod. 

 

Norrköping 3/12 2013, för Styrelsen 

 

Joakim Langner 
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Bilaga 2. Medverkande i ECDS referensgrupp 2013  

ECDS Referensgrupp 2013 
Efternamn Förnamn Universitet Adress 

Adelsköld Göran  SLU SLU, Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala 

Axelsson Anna-Lena  SLU Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU 

901 83 UMEÅ 

Bryntse Sofia  SLU Inst. för energi och teknik, SLU 

Box 7032 

750 07 UPPSALA 

Buckland Philip UU Dept. Historical, Philosophical and Religious 

Studies 

Umeå University, Sweden 

Charpentier 

Ljungqvist 

Fredrik  SU Stockholms universitet 

Historiska institutionen, Centrum för 

medeltidsstudier 

106 91 Stockholm 

Grudd Håkan  SU Bert Bolin Centre for Climate Research 

Department of Physical Geography and Quaternary 

Geology 

Stockholm University  

SE-106 91 Stockholm  

Hansson Lars-Johan  SMHI SMHI, 601 76  Norrköping 

Hellström Margareta LU Lunds universitet 

Sölvegatan 12 

Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper 

22362 LUND 

Jakobsson Martin  SU Stockholms universitet 

Institutionen för geologi och geokemi 

106 91 Stockholm 

Jonasson Christer  ANS Abisko Naturvetenskapliga Station 

SE-981 07 Abisko 

Jonsell Ulf  Polar Polarforskningssekretariatet 

Box 50003 

104 05 STOCKHOLM 

Kindvall Oskar  SLU ArtDatabanken, SLU 

Bäcklösavägen 10 

Box 7007 

750 07 Uppsala 

Kjellström Erik  SMHI SMHI, 601 76  Norrköping 

Landelius Tomas  SMHI SMHI, 601 76  Norrköping 

Lindroth Anders  LU Lunds universitet 

Sölvegatan 12 

Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper 

22362 LUND 
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Efternamn Förnamn Universitet Adress 

Moberg Anders  SU Stockholms universitet 

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 

106 91 Stockholm 

Mohammad Rezwan  SU Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Institutionen för geologi och geokemi 

Nilsson Carin SMHI SMHI, 601 76  Norrköping 

Rayner David  GU University of Gothenburg 

405 30 Göteborg, Sweden 

PO Box 460 

Department of Earth Sciences 

Thierfelder Tomas  SLU Inst. för energi och teknik, SLU 

Box 7032 

750 07 UPPSALA 

Tivander Johan  CTH Chalmers Energi och Miljö/Miljösystemanalys 

Chalmers Tekniska Högskola  

412 96 Göteborg 

Wikner  Johan  UMU Havsmiljöinstitutet, Umeå Marina 

Forskningscentrum, Norrbyn  

SE-910 20 Hörnefors 
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Bilaga 3. Sammanställning utåtriktad verksamhet  

Möten och seminarier där ECDS deltagit 2013 

Nationellt 

 Möte med SUHFs arbetsgrupp för geodata, SUHF, Stockholm, 5 februari 

 Möte Kemiinstitutionen, Chalmers, Göteborg, 8 februari 

 

 Konferens, Polarforum, Stockholm, 19 mars 

 Presentation ECDS och diskussion om Open Access, Formas, Stockholm, 25 mars 

 Möte, Ekologiinstitutionen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, 26 mars 

 

 Presentation på konferens, Fjärranalysdagarna, Stockholm, 9-10 april 

 Planering samarbeten, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, 24 april 

 

 Demonstration ECDS dataportal, Rymdstyrelsen, Stockholm, 21 maj 

 Demonstration ECDS dataportal, Nordiska riksmuseet, Stockholm, 21 maj 

 

 Poster på Baltex-konferensen, Borgholm, 10-14 juni 

 

 Möte Svenska LifeWatch, Norrköping, 3 oktober 

 Presentation, Kemiinstitutionen Umeå universitet, Umeå, 8 oktober 

 Poster på Krycklan Symposium, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå, 9-10 oktober 

 Presentation på Havsmiljöseminariet arrangerat av Havsmiljöinstitutet, Saltsjöbaden, 8-9 

oktober 

 Presentation av ECDS, Merge Höstmöte 2013, Lunds universitet, Båstad, 30 oktober-1 

november 

 

 Möte, Rymd- och geovetenskap, Chalmers, 5 november 

 Presentation på konferens En dag på djupet, arrangerad av Sjöfartsverket, Norrköping 21 

november 

 Möte, VINNOVA, Stockholm, 26 november 

 Möte, Svenska miljöinstitutet IVL, Stockholm, 27 november 

 Möte Stockholm Vatten, Stockholm, 27 november 

 

 Medverkade vid Hearing arrangerad av Svenska LifeWatch, Stockholm 3 december 

 Möte, Vetenskapsrådet, Stockholm, 12 december 

 Nationellt seminarium om Sveriges forskningsinfrastrukturer i fokus för framtiden, Göteborg, 

16 december 

 

Internationellt 

 Eye on Earth User Conference, Dublin, 4-6 mars 

 Möte ECDS styrelse, vetenskapligt rådgivande kommitté och inbjudna experter, Stockholm, 

13-14 mars 

 Centre for Development and Environment, Conference Sharing Geospatial Data, Bern, 31 

oktober-2 november 
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Bakgrund 

Inom forskning saknas ofta en översikt över vilka data som finns tillgängliga. Det är i många fall svårt 

att söka data på ett smidigt sätt. Data förvaras inte alltid på ett långsiktigt hållbart sätt.  

SMHI fick 2009 i uppdrag av Vetenskapsrådet att skapa en strategisk resurs för att långsiktigt främja 

bevarandet och tillgängliggörande av viktiga data från svensk klimat- och miljöforskning. Under 

2009-2013 ska SMHI utveckla och driva Environment Climate Data Sweden (ECDS) som en brett 

inriktad nationell verksamhet.  

För komplett beskrivning av ECDS hänvisas till ECDS Verksamhetsplan reviderad 2012, 

DM#128760. 

Intresset för att söka data och använda ECDS som stöd i datarelaterade frågor bedöms som stort. 

Utmaningen för ECDS är att fylla portalen med data, det vill säga att få forskare och andra aktörer att 

publicera metadata och på så sätt tillgängliggöra sina data via ECDS portal. 
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Internationell utvärdering 

Under 2012 utvärderades ECDS av en internationell expertpanel. Fullständig rapport från 

utvärderingen finns att läsa på Vetenskapsrådets webbplats.  

ECDS 2014-2018 

ECDS har ansökt om fortsatt anslag för perioden 2014-2018.  I november 2013 beviljade 

Vetenskapsrådet anslag för perioden 2014-2015.  

Kort om ECDS syfte och mål 

ECDS är en nationell resurs vars verksamhet ska förbättra möjligheterna att hitta, publicera och 

långsiktigt tillgängliggöra data från svensk forskning och därmed bidra till att svensk miljö- och 

klimatforskning skall vara världsledande. 

För fullständig verksamhetsbeskrivning, se ”ECDS Verksamhetsplan, reviderad 2012”, DM#128760. 

Mål för ECDS 

ECDS gränssnitt gentemot användare ska vara en web-portal och personlig service.  

1. ECDS ska vara ett kunskapscentrum för dataförekomst genom att  

• kartlägga och redovisa svenska data som är relevanta för klimat- och miljöforskning  

• kartlägga och länka till relevant internationell dataförekomst  

• samverka med andra intressenter i frågor som rör dataförekomst  

2. ECDS ska erbjuda tjänster för datahantering genom att  

• bistå med råd angående organisation av data och metadata  

• ge praktiskt stöd för att data inlemmas i ECDS system  

• bistå dataägare som söker resurser för att tillgängliggöra viktiga data  

3. ECDS ska tillhandahålla en web-portal med information och rådgivning, länkar och 

sökfunktion. Den ska tillhandahålla flera nivåer av service till användarna. Det innebär att 

en dataportal utvecklas stegvis:  

• Portal nivå 1 – en enkel portal med basinformation om dataleverantörer och deras data  

• Portal nivå 2 – ett web-gränssnitt som möjliggör publicering och sökning av metadata 

enligt ISO-standard, med inriktningen att i möjligaste mån följa INSPIRE-direktivets 

krav på metadata.  

• Portal nivå 3 – utökad funktionalitet för att tillgängliggöra och visualisera data samt 

integrera med lämpliga datakällor (databaser/dataportaler).  

• Portal nivå 4 – utökad funktionalitet för att långsiktigt förvara data.  

Kommunikationsmål 

Det primära målet med ECDS kommunikationsinsatser är att: 

 stimulera till metadataregistrering  

Genom att: 

 väcka intresse för ECDS  

 visa användningen av ECDS  

 utbilda om ECDS.  

Prioriterade målgrupper:  

 forskare inom klimat- och miljöområdet på svenska universitet, högskolor och institut. 

 forskningskoordinatorer, med kännedom om verksamhet och nätverk 

 forskningsfinansiärer, för krav på datapublicering. 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2012_10L.pdf
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Det sekundära målet med ECDS kommunikationsinsatser är: 

 skapa allmän kännedom om och intresse för ECDS  

Genom att:  

 informera inom breda kanaler som når det vetenskapliga området, t ex Vetenskapsrådets 

webbsida, nyhetsbrev och nättidskrift samt SMHIs webbsidor (extern/intern). 

Prioriterade målgrupper: 

 närliggande forskningsområden 

 andra forskningsinfrastrukturer (t ex SLW, SND) 

 medarbetare inom SMHI 

 branschtidningar/vetenskapsredaktioner 

Kommunikationsstrategi 

Kommunikationsinsatser ska främst stödja arbetet med att fylla portalen med metadata.  

Ett viktigt tillvägagångssätt är att använda medlemmar i referensgruppen för att etablera kontakter och 

ingångar till forskargrupper, institutioner och nätverk på universitet och högskolor.  

Kommunikationsaktiviteter ska om möjligt samordnas med Svenska Life Watch och andra relevanta 

forskningsinfrastrukturer i Sverige.  

Huvudbudskap  

När ECDS mål ska kommuniceras kan de behöva uttryckas med andra ord än i målformuleringen 

(beroende på målgrupp) utan att innehållet ändras. Följande formuleringar av ECDS huvudbudskap 

bör då användas: 

 

ECDS bidrar till svensk miljö- och klimatforskning genom publicering av metadata enligt internationella 

standarder: 

 Tillgängliggör forskningsdata 

 Underlättar sökning av forskningsdata 

 Möjliggör långsiktigt hållbar datalagring 

 

Stödjande argument:  

 Metadatapublicering ökar datacitering för respektive forskare. 

 Metadatapublicering kan leda till nya forskningssamarbeten.  

 

Devis: “ECDS – Your gateway to environment and climate data”. 

Det är viktigt att ”inom klimat- och miljöområdena” finns med när huvudbudskapen kommuniceras 

(för att undvika missförstånd kring vilka data som avses). 

Main messages 

ECDS contributes to Swedish environmental and climate research through publication of metadata 

according to international standards: 
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 Makes research data available 

 Facilitates searching for research data 

 Enables long-term sustainable data storage 

Supporting arguments: 

 Sharing metadata increases citation for researchers 

 Sharing metadata can lead to new research collaborations 

Kanaler 

För att prioritera publicering av metadata är personliga besök, föreläsningar och dialoger viktigast.  

För att sprida intresset och öka kunskapen används www.ecds.se, SMHIs externa (och till viss del 

interna) kanaler och pressutskick.  

Styrelsemedlemmar och referensgruppsmedlemmar är viktiga nyckelpersoner för att sprida intresset 

vidare, vid sidan av ECDS projektmedlemmar. 

Användning av sociala medier för att sprida information om ECDS och föra dialog med intressenter 

bör utvärderas.  

Målgrupper, aktörer och nyckelpersoner 

Prioriterade målgrupper för kommunikationsinsatser är forskare inom miljö- och klimatområdena på 

svenska universitet, högskolor och institut.  

Viktiga ambassadörer för ECDS är medlemmar i ECDS referensgrupp, styrelse och projektgrupp. 

 

Målgrupp Målsättning 

Svenska forskare inom miljö- och 

klimatområdet 

• Prioriterade forskargrupper: 

forskare/dataägare vid Stockholms, 

Göteborgs, Lunds, Umeå/Luleå 

universitet, SLU.  

• Forskare/dataägare vid SMHI 

• Forskningskoordinatorer 

Bidra med data. Använda portalen. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelpersoner! Bidra med data, använda 

portalen, sprida budskapet vidare.  

Internationella forskare inom miljö- och 

klimatområdet 

Känna till, internationell datadelning. Länka 

till ECDS i dataportaler. 

Forskningsfinansiärer 

Miljödepartementet 

Myndigheter:  

• Naturvårdsverket 

• SGU 

• Rymdstyrelsen 

• Lantmäteriet 

• Jordbruksverket 

• Skogsstyrelsen 

Sprida budskapet vidare, ställa krav på 

datapubliceringsplan 

http://www.ecds.se/
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IVL 

Branschtidningar, vetenskapsredaktioner 

CEC (Carin Nilsson), CIRC och NRM 

(Fredrik Ronquist) 

Sprida budskapet vidare 

ECDS styrelse och referensgrupp Aktivt verka för ECDS utveckling 

Projektgrupp och referensgrupp Utbilda om ECDS, aktivt verka för ECDS 

utveckling 

SMHI-anställda, närliggande 

forskningsområden 

Känna till 

Språk 

Kommunikation sker på engelska och svenska. Webbsidan har som huvudspråk engelska, för att nå 

samtliga forskare i Sverige. Webbsidan innehåller en informationssida på svenska.   

Presentations- och broschyrmaterial finns på både engelska och svenska. Presentationer hålls på för 

målgruppen anpassat språk. 

Årsrapporter och verksamhetsplaner finns på både engelska och svenska.  

Terminologi 

Svenska Engelska Definition Kommentar 

www.ecds.se www.ecds.se ECDS webbplats Använd hellre direkt 

adress än 

www.smhi.se/ecds  

ECDS dataportal  Portal där användaren 

kan registrera och 

söka metadata 

 

Metadata Metadata Data om data. 

Information om data. 

 

 

Dataset eller 

datamängd 

Dataset Ett dataset är en 

mängd data som hör 

ihop. 

Välj det som passar 

bäst i sammanhanget 

på svenska 

datamängd 

 

Prioriterade kommunikationsaktiviteter 2013 

Fortsätta den utåtriktade/uppsökande verksamheten på universitet/högskolor/institut.  

Uppdatera www.ecds.se med nyheter kontinuerligt. 

Uppdatera webbplatsen www.ecds.se så att innehållsstrukturen underlättar för mer innehåll (och 

undersöka möjlighet att skapa RSS-flöden).  

http://www.cec.lu.se/
http://www.lu.se/lucat/user/116fb7039d4b930cdfdf34855c5eb6f7
http://www.emg.umu.se/forskning/circ
http://www.nrm.se/
http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsavdelningen/biodiversitetsinformatik/personal/fredrikronquist.13578.html
http://www.ecds.se/
http://www.ecds.se/
http://www.smhi.se/ecds
http://www.ecds.se/
http://www.ecds.se/
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Uppdatera presentationer så att aktuellt material finns tillgängligt vid utåtriktad verksamhet.  

Se över broschyrer och postermaterial så att uppdaterat material finns på svenska och engelska.  

Undersök och tag fram roll-up att använda vid utåtriktad verksamhet i större forum.  

Undersök och ta om möjligt fram en interaktiv presentation av ”showcase” tillsammans med SLW att 

använda i presentationer och på webbsidan. 

Undersök möjligheten att använda sociala medier för att nå ut med ECDS information, för dialog med 

användare och bevakning av nyheter/information inom området.  

Aktivitetsplan kommunikation 

Aktivitetsplan kommunikation finns i separat dokument DM#157289 och revideras kontinuerligt. 


