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Vad är Språkbanken i Finland?  
Språkbanken i Finland är en samling tjänster som är särskilt utformade för forskare. 
Språkbanken tar emot, arkiverar och distribuerar elektroniskt forskningsmaterial för 
vidareanvändning. Våra tjänster är gratis för forskare och studerande.   
Språkbanken i Finland utvecklas och underhålls av FIN-CLARIN-konsortiet som består 
av ett antal finländska universitet, forskningsorganisationer och CSC - IT Center for 
Science. FIN-CLARIN är en del av den internationella CLARIN-
forskningsinfrastrukturen.  

Varför arkiveras forskningsmaterial och data?  
Insamling och analys av forskningsmaterial tar tid. Arkiverat material gör det möjligt för 
forskare att upprepa en undersökning eller söka i materialet på ett effektivt sätt. Detta 
gör forskningsresultaten mer tillförlitliga. Samma forskningsmaterial kan återanvändas i 
nya studier, för utbildning och i avhandlingar.   
När forskningsmaterial arkiveras som resurser i Språkbanken i Finland förblir de 
användbara och tillgängliga för forskning. De bidrar också till att bevara språket och 
kulturen för kommande generationer. Med tiden kommer allt forskningsmaterial att bli 
källor för historisk forskning.  
Om du deltar i en undersökning vars material ska arkiveras i Språkbanken, kommer de 
uppgifter du har lämnat att lagras långsiktigt på de servrar som FIN-CLARIN använder.  
Om du inte vill att dina uppgifter ska arkiveras långsiktigt kan du be forskaren om 
möjligheten att delta utan arkivering.  

För vilka ändamål ger Språkbanken tillgång till resurser?  
Språkbanken tillhandahåller både offentliga och begränsade resurser. De offentliga 
resurserna är tillgängliga för alla syften. Enligt resursspecifika villkor distribueras de 
begränsade resurserna vanligtvis antingen för forskning och utbildning eller enbart för 
vetenskapliga forskningsändamål. Enskilda resurser kan ha andra distributionsvillkor.  
Kontrollera i forskningsbroschyren eller i blanketten för samtycke till forskning, till vilka 
ändamål dina uppgifter kommer att lämnas ut från Språkbanken i Finland. Be vid behov 
forskaren om mer information.  

Vem kommer att ha tillgång till resurserna i Språkbanken? Hur 
säkerställer Språkbanken att resurserna används för rätt 
ändamål?  
De offentliga resurserna är öppet tillgängliga för alla och ingen registrering krävs. De 
begränsade resurserna är endast tillgängliga för registrerade kunder.  
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Kunderna måste förbinda sig att följa de allmänna användningsvillkoren och de 
särskilda villkoren för användningen av varje resurs.  Enligt dessa får kunden inte 
äventyra försökspersonernas eller andra personers integritet när han eller hon 
använder materialet eller i forskningspublikationer.   
Om materialet endast är tillgängligt för enskild användning, måste den registrerade 
kunden ange det avsedda ändamålet. Han eller hon måste t.ex. ge en beskrivning av 
forskningsämnet eller namnet på den kurs han eller hon deltar i.  
Vid missbruk eller otillbörlig användning har Språkbanken i Finland rätt att stänga 
kundens användarkonto och att anmäla händelsen till upphovsmännen för resursen i 
fråga, till kundens arbetsgivare eller universitet och finansieringsorgan samt vid behov 
även till dataombudsmannen.  

Vilken typ av identifierande information ingår i det 
forskningsmaterial som arkiveras?  
De arkiverade resurserna kommer endast att innehålla de identifieringsuppgifter som 
är nödvändiga för att förstå materialets innehåll. Om man inte har kommit överens om 
en grundligare anonymiseringsprocess kommer Språkbanken alltid att ta bort den 
registrerades kontaktuppgifter och personliga identitetsnummer. I skriftliga delar av 
materialet kommer forskaren oftast att ta bort personnamn. Vid behov kan även annan 
identifierande information tas bort.   
Observera att när det gäller ljud- och videomaterial är det vanligtvis inte möjligt att ta 
bort identifieringsinformationen helt och hållet, eftersom detta skulle göra 
inspelningarna oanvändbara för forskning.  
Kontrollera i forskningsbroschyren eller i blanketten för samtycke till forskning vilka 
identifieringsuppgifter som kommer att tas bort från de arkiverade resurserna. Be 
forskaren om mer information om det behövs. 

Mer information om Språkbanken  
Om du vill veta mer om materialhanteringen och tjänsterna i Språkbanken i Finland kan 
du kontakta FIN-CLARIN. Vi svarar gärna på dina frågor. Du hittar kontaktuppgifterna 
längst ner på sidan. Om du är intresserad kan du även utforska de offentliga resurser 
som finns i Språkbanken genom att besöka adressen 
https://www.kielipankki.fi/sprakbanken/.   
 
Integritetspolicy för Språkbanken i Finland:  
https://www.kielipankki.fi/kielipankki/tietosuojakaytanteet/ 
https://www.kielipankki.fi/language-bank/privacy-practices/ 


