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DataverseNO

• Generisk plattform som tilbys norske forskningsinstitusjoner som ønsker et 
institusjonelt arkiv for arkivering, publisering, deling og sitering av åpne 
forskningsdata.

• Tjenesten tilbys gratis til enkeltforskere som har behov for et åpent arkiv, f.eks. 
ved publikasjon hos tidsskrifter med krav om tilgjengeliggjøring av 
bakgrunnsdata.

• Teknisk løsning: the Dataverse Project, utviklet ved Harvard og under kontinuerlig 
utvikling gjennom det internasjonale Dataverse Community. 

• Tjenesten er bygget over samme modell som den nederlandske tjenesten 
DataverseNL (per i dag 12 partnerinstitusjoner).



Valget av Dataverse

2013: 

Adopt, adapt, develop.

Applikasjonskrav: 

Kompatibelt med generelle 

OA-krav og dagens FAIR-

prinsipper (Wilkinson mfl., 

2016).

Dataverse vurdert som 

eneste aktuelle alternativ.
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Dataverse: bruk og gjenbruk

30 installasjoner 2 490 dataverse 49 892 datasett 2 965 422 nedlastninger



Dataverse som plattform for nasjonale tjenester



DataverseNO

• Driftes av Universitetsbiblioteket og Avdeling for IT v/UiT Norges 
arktiske universitet.

• Styringsgruppe bestående av bibliotekdirektør, IT-direktør, 
forskningsdirektør og prorektor for forskning, samt koordinator 
for forskningsdata v/Universitetsbiblioteket.

• Tjenesten bredt kommunisert innad i og utenfor institusjonen.

• Fokus på overordnede strategiske spørsmål, inkl. innhold i 
tjenestetilbudet, avtaler og samarbeid.



UiT Open Research Data
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Den fler-

institusjonelle 

tjenesten



Det institusjonelle 

arkivet, med 

underarkiver



Datasettet



Kreditering og 

siteringshjelp



Persistent 

identifikator 

(DOI)



Versjons-

kontroll



“The data will be made openly 

available after the results have 

been published in a recognised

scientific journal, but no later 

than January 1 2019. (2017-

01-10)”

Arkivet er ikke et 

arbeidsområde, men det 

foreligger mulighet for 

embargo/midlertidig lås på 

filer, f.eks. i påvente av 

publikasjon av assosiert 

artikkel. 



Funksjonen Private URL gir 

lesetilgang til upubliserte 

datasett, f.eks. i fagfellevurdering.

Tilgang for eksterne 

samarbeidspartnere: Manuell 

oppretting av bruker, med tilgang til 

underarkiver eller datasett. 



Informasjon

Kontaktadresse

Nyheter

Område for forskerer som 

skal publisere datasett.

Område for administratorer 

og kuratorer for 

institusjonelle arkiver.



Veien hit
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Den første åpne dataarkivtjenesten v/UiT
Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing)

Samarbeid mellom lingvistikkmiljøet og UB

Fagspesifikt åpent arkiv for data og kode

Internasjonal brukergruppe



Den første åpne dataarkivtjenesten v/UiT
Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing)

Operasjonell tjeneste og grunnlag for institusjonelt arkiv

Lansert i juni 2014

55 bidragsytere fra 10 ulike land på 3 kontinenter (nov-17)

Styrket internasjonalt blikk gjennom Linguistics Data Interest Group (RDA)
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UiT Open Research Data

2015/2016: Pilotprosjekt infrastruktur 

for arkivering av forskningsdata ved 

UiT (Longva mfl., 2016).

Åpen invitasjon til UiT-forskere om 

deltakelse, med det formål å utvikle 

kvalitetssikrede tjenester som svarer 

til forskernes behov.

Institusjonelt arkiv lansert 1. 

september 2016, sammen med 

opplæringstilbud for ansatte.

Driftet og kuratert av 

Universitetsbiblioteket.



Mantra
Sette tjenesten i drift for å erfare og justere best og mest effektivt.

Bygge kompetanse via undervisning, kuratering og dialog.



Bratt læringskurve for alle involverte



Institusjonell forankring

Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av 

forskningsdata ved UiT Norges arktiske universitet, 

vedtatt av Universitetsstyret i mars 2017, gjeldende 

fra 1. september samme år.

Formål: Avklare ansvar og gi veiledning om hvordan 

institusjonen og ansatte skal forvalte, dele og bevare 

forskningsdata i tråd med institusjonens 

administrative, finansielle og forskningsetiske 

retningslinjer.

Hovedtema: Definisjoner og avgrensninger, 

eierskap, ansvar, databehandlingsplaner, 

tilgjengeliggjøring, etc.



Støttetjenester og opplæring

UiT skal tilby støttetjenester, inkl. informasjon og 

opplæring, knyttet til utarbeiding av 

datahåndteringsplaner, behandling, arkivering og lagring 

av data, utvikling av avtaler og fastsettelse av lisenser.

All opplæring og støttetjenester skal etterstrebe beste 

praksis.

Informasjon og kompetanseheving gjennom  kurs og 

seminarer, møtearenaer og nettportal.

Noen konkrete tiltak

• Seniorprosjektet.

• Del av poenggivende kurs for ph.d.-studenter.

• Kursing for de som skal søke ekstern finansiering.

• Åpen pedagogisk ressursbank for undervisere som 

ønsker å bruke åpne forskningsdata i undervisningen 

(pågående Erasmus-prosjekt).



uit.no/forskningsdata

Implementering av prinsipper og  

retningslinjer v/UiT ivaretas av ei 

prosjektgruppe med ansatte fra 

Avdeling for forskning og utvikling, 

Avdeling for IT og 

Universitetsbiblioteket, i kontinuerlig 

diskusjon med fagenhetenes faglige 

og administrative ledelse.

Handlingsplan 2017-2020: avklare, 

beskrive og organisere basistjenester 

og systemer, støttetjenester, 

kompetansebehov.

Innpasse nasjonal strategis 

forventning om rutiner for 

godkjenning av DHP og løsninger for 

tilgjengeliggjøring av DHP 

(Forskningsrådet)



Forskere nøler med å dele forskningsdata



Forskere nøler med å dele forskningsdata



Opplæring – BEVISSTGJØRING – infrastruktur

Vi peker ikke på ETT arkiv som forskeren skal 

publisere i, men (videre)utvikler struktur og 

kompetanse for å kunne veilede i kriterier for 

evaluering av eksterne arkiver som forskeren finner 

faglig relevante.



Veien videre



DataverseNO
Tjenesteinnhold

Partnerinstitusjoner

• får hjelp til å ta ansvar for egne forskningsdata.

• synliggjør sine forskningsdata gjennom eget institusjonelt arkiv.

• kan tilby lokal støtte til egne forskere.

• kan delta i den internasjonale diskusjonen ved å være knyttet til det internasjonale 
Dataverse community.

UiT

• har ansvar for teknisk løsning og oppgradering av denne.

• har ansvar for sikker langtidslagring av data og metadata.

• tilbyr et «Train the trainers»-program.

• gir faglig støtte for partnerinstitusjonens superbrukere.



Sertifisering

«It would improve the data landscape if collectively, 
we make sure that recommended repositories are
certified, and certifications are obtained by 
repositories that are being recommended» (Husen
mfl., 2017, s. 8)

• CoreTrustSeal Data Repositories Requirements: 
utviklet av DSA–WDS Partnership Working Group 
on Repository Audit and Certification (RDA).

• Sertifiseringsprosess igangsatt v/UiT, for å sikre 
påliteligheten til DataverseNO.

• Viktig både for intern kvalitetssikring og for 
brukere av arkivtjenesten.

https://www.coretrustseal.org/about/



Videre integrering

• FAIR-prinsippene ligger i bunnen for all tjenesteutvikling.

• Synliggjøring og gjenbruk: DataverseNO leverandør av data 
gjennom generell høsting til andre tjenester

• Data gjøres tilgjengelig i søketjenesten Oria.

• Norwegian Marine Data Center (NMDC) ved 
Havforskningsinstituttet høster underarkivet NMDC Node UiT 
fra UiT Open Research Data.

• Verden er og vil forbli kompleks: For å forvalte institusjonelle 
data, må vi vite hvor dataene våre befinner seg. 

• Behov for søketjeneste på tvers av arkiver.

(Crosas & Castro, 2016)
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