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Huginn og Muninn



UiT har høye ambisjoner knyttet til åpen forskning

UiT skal være nasjonalt ledende på Open Science og 
våre forskningsdata og publikasjoner skal være åpent 
tilgjengelig der dette er mulig



De store spørsmål



Diskusjoner om åpen tilgang til 
publikasjoner er som oftest en 
diskusjon om noe helt annet:

- I en verden hvor alt ikke er 
åpent, begrensninger på hvor 
man kan publisere

- Frykt for dårligere 
kvalitetssikring

- Usikkerhet i hvordan man vil 
bli evaluert

Disse temaene eksisterer også i 
dagens modell, men er 
institusjonalisert.

Khrono, 27.september 2020



Hvorfor skaper åpen forskning debatt?
- Åpen forskning/tilgang addresserer

kjernen i vitenskapsoppdraget: Vitenskap 
som et samfunnsoppdrag til beste for 
fellesskapet

- Utfordrer kulturen som har utviklet seg 
knyttet til personlig merittering og 
konkurranse

- Stort personlig eierskap til egne 
forskningsresultater, gir et personlig 
konkurransefortrinn som står i kontrast 
til samfunnets interesser og behov

- Endrer på enkelte områder helt hvordan 
forskning utføres

Fra: B. Fecher og S. Friesike (2013). Open Science: One Term, 
Five Schools of Thought. I: S.Bartling og S. Friesike (Eds.), 
Opening Science New York, NY: Springer, pp. 17-47



Det er mange gode grunner til usikkerhet
• Et system i endring skaper 

usikkerhet om hva som ligger 
til grunn for beslutninger om 
f.eks. finansiering

• For etablerte forskere vil 
åpen forskning oppleves som 
å utfordre egen posisjon

• For unge forskere kan det 
være snakk om et være eller 
ikke være innen vitenskapen

• Å endre ved egen institusjon 
fjerner ikke usikkerhet

Det må investeres i å bygge forståelse, kunnskap og kultur



Hva betyr dette for ledelse mot åpen forskning?

• Selv om overgangen til åpen forskning 
må skje gradvis, så er det viktig at det er 
fokus på hvor åpen forskning kommer i 
kollisjon med eksisterende 
forskningspraksis/kultur

• Målkonflikter må reduseres

• Det er ikke tilstrekkelig å gå alene 
(allmenningens tragedie)

• Tilbakeslag som gir grobunn for 
usikkerhet må aktivt løses (og hurtig)



Hvorfor er åpen forskning viktig



Hvorfor er åpen forskning nødvendig?

Aftenposten, 29.mars 2020
L.P.Freedman, G.Venugopalan, R.Wisman, F1000Research 2017, 6:604

Estimerte kostnader av ikke-reproduserbar forskning





Noen utviklingstrekk som vil påvirke 
forskningen



Open Science er mye mer enn Open Access



Åpen vitenskap og digitalisering endrer måten
vi gjør vitenskap

Open Science and Research Initiative (2014)



Vil artikkelen overleve som
vitenskapelig kommunikasjonsform?






Data er den nye artikkelen



FAIR data



DataverseNO

Institusjoner som har egne institusjonsarkiv under DataverseNO:
HVL, INN, NMBU, Nord, NTNU, UiA, UiB, UiS, UiT

1 institutt, 2 forskningsgrupper, 3 forskningsprosjekt



Data for fremtiden



Hvordan hjelpe forskerne i praksis



Gjør informasjon om åpen forskning 
lett tilgjengelig



Forskningsdataportalen

https://uit.no/forskning/art?p_document_id=521580



Tilby opplæring til unge forskere

1. Akademisk integritet og åpenhet av forskning

2. Litteratursøk

3. Open Access publisering

4. Håndtering av forskningsdata

5. Håndtering av referanser



Bidra til å redusere usikkerheten



San Francisco Declaration
of Research Assessment

• Definisjonen av kvalitet er i dagens system i stor grad overlatt til
bedømmelseskomiteer

• Mange ulike måter å bidra til å flytte forskningsfronten (verktøy vs. artikler)

• For UiT viktig for å få en prosess på å tydeligere hvordan vi vil evaluere søkere



Noen personlige grunner for at DORA er viktig
• Endringer I hvordan vi 

formidler ny vitenskaplig
kunnskap

• Tydeliggjøre hvordan forskere
og forskningsprosjekter vil bli
evaluert

• Pre-selektering av artikler som
sendes til vurdering av
fageksperter

• Vitenskapelig integritet

• Åpen tilgang
Khrono, January 7 2019



Åpen fagfellevurdering



Åpen kildekode



Hva kreves for å implementere DORA? 
• Ansettelsesprosesser

• Evaluering av doktorgradsavhandlinger

• Fordeling av forskningsmilder

• Forskningsterminordningen



Ansettelsesprosesser

In evaluations used for hiring or promoting scientific 
staff, acceptance into PhD programs or in awarding 
research funding, emphasis is to be placed on the 
quality, relevance and impact, not on the channel for 
publication, in accordance with the principles of the 
San Fransisco Declaration of Research Assessment 
(DORA).

Retningslinjer for evaluering:

Utlysningstekster:
UiT follows the principles of the DORA declaration 
for good research evaluations, and will assess the 
quality of research work rather than the channel in 
which they have been communicated.



“Culture eats strategy for breakfast”

• Må forsikre oss om at prinsippene blir vedtatt og at de 
faktisk tas brukes. 

• Etterprøve eksterne evalueringer

• Alle evalueringskomiteer har et internt medlem
(administrativt): Gi opplæring til alle lokale
komitemedlemmer

• Det siste er ikke tilstrekkelig for evaluering til priser
eller forskningsprosjekter (ofte helt eksterne komiteer)



Det som ofte får oppmerksomhet

Åpen publisering



«Forlagene/vitenskapsselskapene 
jobber for vitenskapens beste»

18.Desember 2019, brev fra 127 amerikanske utgivere av vitenskapelige tidsskrift 



«Open Access med APC-publisering 
gjør det attraktivt å redusere kvalitet»

• Modeller finnes: Fair Open 
Access Alliance (FOOA)
Breakdown of Publication
Services and Fees

• Til grunn for de tjenester som 
for eksempel Copernicus 
Publications bruker

• Diamond Open Access

Copernicus publications: https://publications.copernicus.org/apc_information.html



«Forlagene er viktige for å sikre kvalitet»
• Det er ikke forlagene som ivaretar kvalitet, det er 

de mange forskere og deres integritet i arbeidet 
som redaktører og referee’s som ivaretar dette

• Vi har sett eksempler på at forskere tvinger frem 
overgang til åpen publisering (eks. Glossa), men 
også overgang mellom forlag pga. 
publikasjonspress

• Demonstrerer viktigheten 
av vitenarkiv/-
egenarkivering

• Ønsker vi å overlate en 
vitenskapelig arv til et 
kommersielt forlag?

Khrono, 19.august 2020
Khrono, 16.september 2020





De største endringene ligger foran oss
Five attributes of of a Research System 
based on shared knowledge by 2030

Attribute 1: An academic career structure that rewards
a broad range of outputs, practices and behaviours to
maximise contributions to a shared research knowledge
system

Attribute 2: A research system that is reliable, 
transparent and trustworthy

Attribute 3: A research system that enables innovation

Attribute 4: A research culture that facilitates diversity
and equity of opportunity

Attribute 5: A research system that is built on evidence-
based policy and practice



Brave New World

Witold Kieńć, OpenScience.com

Åpen forskning har til nå mest fokusert på hvordan vi kommuniserer og tilgjengeliggjør
resultater av forskning. Den store endringen og de største mulighetene kommer når åpen
forskning endrer måten forskning utføres på.

https://openscience.com/author/witold/


Oppsummert
• Åpen forskning må være godt forankret i organisasjonens ledelse på alle nivå

• Enkle og enhetlige løsninger, nært samarbeid mellom forskningsadministrativ avdeling, universitetsbiblioteket 
og IT-avdelingen ved universitetet

• Et brukerorientert bibliotek som er opptatt av åpen forskning

• Gjør det enkelt for forskere å laste opp artikler i institusjonelle vitenarkiv
• Undersøker om hvilke publiseringsbegrensninger som forlaget evt. har lagt på artikkelen
• Minner oss om viktigheten av åpen forskning
• Sørger for at problemstillinger knyttet til kostnader ved publisering ikke blir en utfordring for forskeren 

(Gull-OA fond)

• Lær opp den neste generasjonen forskere

• Datalagringsløsninger bør være identifisert fra prosjektetets begynnelse og beskrevet i en Data Management 
Plan (DMP)

• Sørg for at data har en DOI slik at de er søkbare og siterbare

• Bruk åpne (institusjonelle) dataarkiver for å lagre forskningsdata (fremfor Supplementary Information). Både 
artikler og data er da siterbare. 
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