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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



Hvorfor skaper åpen forskning debatt?

- Åpen forskning addresser 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

- 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 grunner til usikkerhet

• 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

• Målkonflikter må reduseres

• Det er ikke tilstrekkelig å gå alene 

(allmenningens tragedie)

• Tilbakeslag som gir grobunn for 

usikkerhet må aktivt løses (og hurtig)



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/

