
From: Tanja Storsul <tanja.storsul@samfunnsforskning.no>  
Sent: onsdag 4. mars 2020 10:39 
To: Nina Karlstrøm <nina.karlstrom@unit.no> 
Subject: RE: 19/00445-2 - Invitasjon til innspillsrunde om videre arbeid med åpen tilgang til 
vitenskapelige publikasjoner og datasett 
 
 
Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner 
For ISF som ikke deltar i så mange konsortieavtaler er det viktig at det utvikles gode løsninger også på 
siden av de store avtalene. Vi er glade for at UNIT nå prioriterer dette og vil gjerne støtte opp om dette 
arbeidet.  
 
Åpen tilgang til datasett 
I Forskningsrådets nye policy heter det at «Forskningsrådet skal kreve at datasett tilgjengeliggjøres med 
tilhørende protokoller, metoder, modeller, algoritmer, programvare og kildekode». Dette er 
utfordrende krav for oss.  
 
Litt bakgrunn: ISF jobber grovt sett med tre typer data:  

• Surveydata: Vi deponerer i dag anonymiserte datasett hos NSD, men oppfyller nok ikke alle 
kravene til Forskningsrådet (om protokoller, metoder, modeller osv).  

• Registerdata: Dette er som regel SSB-data som vi ikke kan dele videre. Vi opplever imidlertid at 
tidsskrifter krever deponering av data for at undersøkelsene skal være repliserbare. Dette 
gjelder særlig tidsskrifter innen økonomi og statsvitenskap. Her oppstår problemstillinger både 
knytta til om vi kan lage «syntetiske datasett» som er så fullanonymiserte at de kan deles – og i 
så fall hvor disse skal deponeres. Det er viktig, men vanskelig, å unngå at forskere gir bort 
datasettene til forlagene. 

• Kvalitative data: Disse er i stor grad så vanskelige å anonymisere at vi så langt ikke har sett det 
som aktuelt å tilgjengeliggjøre kvalitative data. Her er vi usikre på om Forskningsrådets krav 
innebærer en endring av dette.  

 
Med dette som bakgrunn ønsker vi oss: 

• Gode råd om hvordan vi best skal gå fram for å møte Forskningsrådets krav til åpne data. Hva 
bør vi gjøre med surveys, med registerdata og med kvalitative data? 

• Løsninger for å deponere datasett. Vi er godt fornøyd med løsningene hos NSD i dag, men ser at 
NFRs krav innebærer at mer skal lagres. 

• Løsninger for å håndtere forlagenes krav om repliserbarhet og deponering av data fra 
undersøkelser som bruker registerdata. Dette kan både handle om gode deponeringsløsninger, 
og også om råd om hvordan håndtere forlagenes krav.  
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