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Forord

Først vil jeg takke DEFF for tilskud på 50.000 kr., som gjorde det muligt for mig at arbejde 
en måned med hvidbogen og som samtidig muliggjorde trykningen af ”Hvidbog om dansk 
forskningsformidling” og de to bilagsbind.

Den korte tid gav ikke de optimale arbejdsbetingelser, men jeg accepterede dem nærmest  
i desperation. Jeg har efterhånden været redaktør af forskellige videnskabelige tidsskrifter 
i mere end 25 år og har kunnet se, hvorledes mulighederne gradvist er blevet forværret for 
at formidle videnskab.

Det, som slog hovedet på sømmet for mit vedkommende, var afskaffelsen af portostøtte 
til distribution af tidsskrifter i 2004. Med en enkelt beslutning i Folketinget blev hele den 
videnskabelige verden med et slag berøvet en ubureaukratisk støtteordning til dansk kul-
tur. På statsbudgettet var det en lille post, men for mange videnskabelige tidsskrifter betød 
det nedlæggelse. Det tidsskrift jeg er med i overlevede, men har siden kørt med underskud, 
selvom vi har måtte sætte sidetallet ned, spare på redaktionsmøder og reducere antallet af 
anmeldelser og artikler.

Siden er vores tidsskrifts muligheder for forskningsformidling blevet yderligere forrin-
get. De vanskelige forhold skyldes ikke at vores tidsskrift er dårligt, eller at vi ikke fornyer 
os. Selv er vi stolte over, at vi var det første danske referee-bedømte tidsskrift, som blev 
Open Access, da vi lagde vores artikler gratis på nettet i 2001.

Men også dette er truet. Stærke kræfter arbejder på at tvinge forskere til at lade alle deres 
artikler blive publiceret gratis på institutionernes hjemmesider i såkaldte ”institutional re-
posits”. Hvis det gennemføres, er vores tidsskrift sammen med mange andre helt færdige, 
når vores artikler på den måde bliver eksproprieret og stillet gratis til rådighed. Denne 
uansvarlige holdning fra kredse, man ellers skulle tro var tæt på forskerverdenen, har kun 
bestyrket mig i, at der skal gøres noget for at forbedre tilstandene.

Forhåbentlig kan ligesindede finde argumenter i bogen både i den første generelle og 
teoretiske del og i den anden del om de danske forhold. God læselyst.

Med venlig hilsen
Jørgen Burchardt
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Hvordan viden spredes i samfundet

At viden har værdi, har længe været accepteret i samfundet. I mange hundrede år har sam-
fundet satset på at sårede viden gennem uddannelse, og løbende er der oprettet nye institu-
tioner til at skabe og sprede viden. I en ny og fremragende udgivelse om videnskabshistorie 
– desværre kun den naturvidenskabelige del – findes mange eksempler fra denne udvik-
ling.1 Det er en udviklingshistorie, men hvor udviklingen ikke er foregået lineært men i 
spring efter konjunkturer og historiske forhold.

Det er dog tilsyneladende først i 1800’tallet, at videnskaben har udviklet sig med en 
sådan specialisering, at der blev behov for opdeling af videnskaben i discipliner. Denne 
opdeling blev nødvendig for at skabe effektive kommunikationssystemer.2 Effektiviteten 
blev fremmet af gennem oprettelse af videnskabelige selskaber, som vi skal høre en del 
mere om i denne bog. I den første periode var videnskaben i stort omfang nationalt baseret, 
men udviklede sig efterhånden til at være international.

Vi lever i et informationssamfund, siges det. Hvornår startede det? Var det da Internettet 
med WWW tog fart i 1992? Var det da nye kommunikationsmidler blev udviklet efter tran-
sistoren var opfundet i 1947? Var det da jernbanerne i slutningen af 1800’tallet sendte folk 
over det spundne skinnenet på kontinenterne? Eller da telegrafen og den maskindrevne 
bogtrykpresse spyede informationer langt og bredt? Eller var det da bogstaverne blev op-
fundet eller da bogtrykkunsten kunne mangfoldiggøre dem?

Svarene er forkerte - eller rettere spørgsmålet er det, for informationssamfundet har in-
gen begyndelsen. Det er lige så gammelt som menneskeheden. Alle de nævnte fornyelser 
var med til at accelerere informationsspredningen i sin tid. Kort og godt: der har været 
mange informationsrevolutioner. Perioden 1700-1850 har dog været særlig vigtig. Da den-
ne periode startede, var informationsbehandling og -formidling diffus og ustruktureret. 
Da perioden var afsluttet omkring 1850, lå principperne for vidensbehandling fast. Det er 
dem der efterfølgende blev brugt, efter videnskaben for alvor fik sin praktiske anvendelse i 
industrisamfundet og som vi i dag betragter som elementære principper.

Information kan betragtes som et sammenhængende system af udviklede metoder og 
teknikker med hvilke folk organiserer og håndterer information i stedet for indholdet af 
informationen selv.3 Dette synspunkt giver en mindre dramatisk og kontroversiel historie, 
nemlig om hvorledes behovet har været for information, hvordan det blev opfyldt og orga-
niseret. Det er foregået i en kulturel forandring drevet af sociale, økonomiske og politiske 
kræfter. I en tid med oplyst enevælde var det nødvendigt at regeringen kendte sit land. For 
at kunne kontrollere skulle magthaverne have landkort, befolkningstal og viden om føde-
vareforsyning. Militæret og flådens officerer var måske dem, som havde den største brug 
for informationer ved krigsførelse.

Mange forskere har da også fremhævet, at information og viden har været en forudsæt-
ning for den økonomiske fremgang i samfundet.4 

I de seneste årtier er vi selv for alvor blevet opmærksomme på eller i det mindste me-
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get bevidste om, at viden er en ressource i samfundet. Videnssamfundet er derved blevet 
det nye begreb, som dækker vores opfattelse af vor tids samfund.  For eksempel skrives 
der i bemærkningerne til den nye universitetslov i 2003, at ”Danmark skal være et stærkt 
videnssamfund med et konkurrencedygtigt videnssystem…”.5 Det er et udtryk, som både 
benyttes som en beskrivelse og et faktum, men også som et ideal, hvilket undertiden giver 
anledning til misforståelser og i hvert fald uklarheder.

Forbedret vidensspredning - videnledelse
Det er også først i de seneste år, at spredning af viden for alvor er blevet et videnskabsfelt i 
sig selv. Knowledge management kaldes en del af denne videnskab eller videnledelse på dansk. 
Dette videnskabsfelt er i sin nyeste form opstået omkring udnyttelsen af den nye informa-
tionsteknologi. Dets resultater er dog ikke begrænset til denne teknik alene, men kan ofte 
benyttes generelt over for videnpredning.

Meget af bogen vil handle om viden fastholdt og formidlet gennem bøger og tidsskrifter. 
Det kan give et noget skævt billede, for det, der har betydning er i den sidste ende, at der er 
mennesker, som har erhvervet og forstået en viden, som de kan handle ud fra.

Derfor skal formidling gennem netværk som de bl.a. er organiseret i foreninger også 
tænkes ind i kommunikationen.6

Knowledge management er efterhånden blevet et så udbredt og accepteret begreb, at 
det ikke er nødvendigt at introducere hele tankesættet. Disciplinen er bl.a. udviklet ud fra 
nyere forskning af videnbegrebet. En af hovedpersonerne, Ikujiro Nonaka har bl.a. udviklet 
en nyttig opdeling af videnindhold i kvalitetsniveauer.7 I en afbildning af udveksling af 
informationer indgår en pyramide, hvor de ustrukturerede data findes nederst; på næste 
trin findes information, de sorterede data; på næsthøjeste trin findes ’explicit knowledge’, 
som er de informationer, der let kan udveksles, mens pyramidens øverste spids rummer 
’tacit knowledge’, som er svært at udtrykke og udveksle. Under alle omstændigheder tager 
al videndannelse udgangspunkt i og er forankret i individet.

Opdeling af viden er dog heller ingen ny indsigt. Allerede Aristoteles omtalte dette i 
Den nicomacheiske etik, hvori han skelner mellem ’viden’ (teoretisk-videnskabelig viden, 
episteme), ’kyndighed’ (praktisk-produktiv kyndighed, techne) og ’klogskab’ (poltisk-etisk 
klogskab, fronesis).8

Den første bølge af knowledge management konsulenter fokuserede meget på de tekni-
ske muligheder for at sprede og benytte information. Denne ret så mekaniske tankegang er 
dog siden hen blevet modificeret mod et holistisk og humanistisk billede af fænomenet.9

Videndannelsens forbindelse med sociale relationer findes i de teorier om virtuelle fæl-
lesskaber og praksisfællesskab (community of practice), som især Etienne Wenger har ud-
viklet10. Disse fællesskaber er kendetegnet ved et gensidigt engagement, fælles forehaven-
de og fælles måder at tænke og handle på. Man behøver ikke nødvendigvis at have nogen 
fysisk forbindelse, og det er her teorien er velegnet til brug for analyse af kommunikation 
via internettet. Synspunktet drejer opmærksomheden fra information og teknik til menne-
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skelig kunnen og handlen i den nye økonomi. Det bliver således, at organisationers succes 
bliver afhængig af deres evne til at kunne være sociale læresystemer og samtidig at deltage 
i andre læresystemer. Der må her gøres opmærksom på, at der findes et begreb, som ligger 
meget tæt på ’communities of practice’, nemlig netværksbegrebet, uden at dette vil blive 
behandlet yderligere i bogen.12

En frugtbar måde at opfatte viden på i et samfund er at benytte en metafor fra andre 
videnskaber, nemlig økologien. Her er informations økologi udviklet som et begreb af Daven-
port.13 Han er en praktiker, som ud fra sine analyser til brug for knowledge management i 
en lang række erhvervsvirksomheder udviklede teorier om informationsbehandling. Hans 
udgangspunkt var at se virksomhederne i et helhedsperspektiv. Herved fik han øje for fire 
væsentlige egenskaber. Den første er, at i informationsøkologien findes en mangfoldighed 
af forskellige typer information integreret i et sammenhængende hele. Den anden egenskab 
ligger i, at der sker en fortsat forandring, som de aktuelle politikker skal tage højde for. Den 
tredje egenskab er, at det er vanskeligt at overskue så store og komplekse helheder. Lige 
som Darwin startede på bar bund med at beskrive verdenen, skal forståelsen af informati-
onsøkologien i stor udstrækning bygge på observationer og beskrivelser. Den fjerde og sid-
ste egenskab er, at man skal fokusere på menneskers brug af information. De involverede 
personer skal ikke kun have leveret information, men de skal også støttes i brugen af den.

Den teoretiske begrebsdannelse fra knowledge management er naturligt også taget op 
af danske forskningsinstitutioner. Under danske navne som videnstyring, videndeling, 
videnledelse, videnregnskaber og den lærende organisation er teorierne også herhjemme 
blevet udviklet og markedsført over for det private erhvervsliv.14 Man kan ifølge fortalerne 
øge konkurrenceevnen ved at behandle viden som enhver anden investering. Således star-
tede Erhvervsfremme Styrelsen (2000) med at markedsføre idéerne om videnregnskaber in-
ternt i virksomheder, mens Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2004) fortsat 
benytter begrebet i forbindelse med statsstøtte til spredning af viden til gavn for egns- og 
brancheudvikling.

Man kan også benytte viden internt i en organisation eller virksomhed som et redskab 
for udvikling. Den lærende organisation er et af kodeordene for denne udvikling, som dog har 
en del flere elementer i sig end den viden, vi vil behandle i denne bog. Uddannelse er f.eks. 
en vigtig proces i denne udvikling. En vigtig indsigt er, at læring ikke blot er modtagelse af 
faktuel viden eller information, men at læringen sker gennem deltagelse i social praksis.15 
Vi vil senere i stor udstrækning behandle de videnskabelige selskaber, som fungerer som 
rammer for personer inden for samme sociale praksis.

Mærkelig nok har knowledge management i meget lille udstrækning været benyttet til 
at analysere samfundets videndannelse som sådan.16 Således findes der meget få under-
søgelser af landets allerstørste vidensorganisationer såsom universiteter og andre store 
forskningsinstitutioner.17 Det er lidt paradoksalt, når man samtidig tænker på, at forsk-
ningsinstitutioner i stigende grad bliver styret gennem eksterne krav og regler. En slags 
kortlægning er blevet foreslået af et udvalg under Det humanistiske Forskningsråd, men er 
ikke blevet realiseret endnu.18
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Der er dog andre steder i verden, hvor knowledge management eller i hvert fald begre-
bet informationsøkologi er blevet benyttet om samfundets helt store informationskredsløb. 
Således benyttede Canadian Association of Research Libraries, (CARL), begrebet ”an inte-
grated knowledge ecosystem”, da organisationen skulle præsentere dets forskningsstrategi 
i 2005.19

Forskellige fagområder, forskellige strategier

I den anden del af bogen vil den store alsidighed inden for videnskabens verden bliver vist. 
For at klargøre forskellene yderligere, analyseres fagene historie, medicin og matematik 
mere detaljeret. Med disse tre forskellige fag som eksempel er vist hvorledes der er stor 
forskel på de miljøer den videnskabelige formidling fungerer i. En tilsvarende gennemgang 
af de øvrige fagområder vil afsløre endnu flere forskelligheder: IT-områdets hurtige udvik-
ling, de tekniske og erhvervsøkonomiske fags nære tilknytning til praktikere på henholds-
vis det driftsmæssige og ledelsesmæssige niveau, teologiens nære sammenvævning med en 
traditionel og relativ rig sektor, musik og teaters skiftende og subjektive verden og sociolo-
giens ofte evaluerende funktion af aktuelle politiske tiltag (fagene er opstillet i tab. 9).

Således er nogle fag internationalt orienteret; andre er helt nationale. Nogle fag er selv-
centrerede, mens andre er yderst åbne over for samfundet. Nogle fag er ren grundviden-
skab, mens andre kan give umiddelbart praktisk anvendelse. Nogle fag er begunstiget af 
kommerciel interesse og støtte, andre ’ubrugelige’ og ludfattige.

På tværs af alle forskelle er det fælles for alle fag, at de har selvgroede infrastrukturer. Da 
forskningsformidling gennem tidsskrifter og faglige foreninger i stor udstrækning bygger 
på ulønnede aktiviteter udført i forskernes fritid, ligger der selvfølgelig dybe personlige 
overvejelser om deltagelse.

Derfor er infrastrukturerne i stor udstrækning hensigtsmæssigt konstruerede af de man-
ge enkeltpersoners beslutninger og handlinger. Tilsammen tilpasser området sig de skif-
tende forhold, som det nu gælder for vedkommende fagområde.

De tre her beskrevne fag er opstået for flere hundrede år siden. Der findes endnu aktive 
foreninger og organisationer, som stammer fra den første periode, hvorfor træge strukturer 
sikkert i en vis udstrækning har overlevet. De har dog alle tilpasset sig nutiden både med 
hensyn til forhold internt i fagene og udadtil (se tab. 10). Matematikken ser ud til at være 
det fag, som er mindst påvirket af eksterne forhold. Både lægevidenskab og historie er så 
indvævet i interaktion med aftagerne af videnskaben, at det er vanskeligt at se hvor det ene 
begynder og det andet slutter.

En konsekvens på denne mangfoldighed i det videnskabelige landskab er, at man skal 
have langt større viden om de enkelte fagområder for at kunne iværksætte tiltag for forbed-
ret videnskabelig kommunikation. Idéen om en fælles forskningspolitisk medicin til alle fag 
lyder ikke sandsynlig.

Et enkelt eksempel. Fra mange sider tales om en benchmarking af forskning (som det 
er blevet indført i Norge). De enkelte forskere vurderes ud fra offentliggørelse af artikler i 
tidsskrifter med højeste impact factor. Dette vil (måske) fungere i de tekniske videnskaber. 
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Derimod vil det ikke fungere i videnskaber, hvor monografien er vigtigste formidlingsform 
som det er tilfældet med mange fag i humaniora og samfundsvidenskab.

Forskningsformidlingens fødekæde
Forskningsformidling er mange ting. Denne bog beskæftiger sig meget med den ”rigtige” 
videnskab som den publiceres i de højt rangerende videnskabelige tidsskrifter eller præ-
senteres på de mest eksklusive konferencer. Som det visuelt fremstilles i de efterfølgende 
figurer, findes der imidlertid forskellige led på den videnskabelige videns fødekæde ud i 
samfundet efter den er opstået i et forskningsmiljø til den når ud til den anonyme bruger 
ude i samfundet eller for den sags skyld til den når til et niveau tættere på det videnskabe-
lige niveau.

Modellerne er simplificerede, da de ikke altid viser den kommunikation, der ofte sker 
mellem forsker og bruger. Den tager dog højde for, at en vigtigst kommunikation ikke alene 
sker ud i samfundet men i lige så høj grad til forskere og uddannede praktikere, som befin-
der sig tæt ved vedkommendes forskningsmiljø.

Under alle omstændigheder er alle nævnte led nødvendige for en effektiv fødekæde. 
Hvis ét af leddene ikke fungerer, vil der ikke ske nogen kommunikation.

Det er denne indsigt denne bog arbejder ud fra. Vores fokus er mest i den venstre del 
af modellen af fødekæden, idet de mest populære mediers problemstilling hører til andre 
politikområder.

Forskningsnær formidling (Intraspecialiseret niveau) 

Den intraspecialiserede formidling sker fra forskere til forsker i et snævert afgrænset forsk-
ningsmiljø, hvor der tales ”fagsprog”. Videnskabelig viden er ikke så meget et resultat af en 
akkumulering af forskernes resultater som det er resultatet af en gensidig interaktion inden 
for et fag. Essensen af denne kollektive basis for viden er institutionen videnskabelig kritik. 
Forskning bliver fremlagt åbent og er til diskussion på tryk eller i diskussioner.22

Denne formidling er først i et forskningsforløb meget spontan og relativ ubearbejdet. 
Ofte er det en hurtigt sammenfattet artikel eller paper. Heri ligger ikke de endelige forsk-
ningsresultater, men skitser og hypoteser, som den fortsatte forskning vil vise sin leve-
dygtig af. Det er skrevet for det nære forskningsmiljø, hvilket ikke betyder en geografisk 
afgrænsning men en faglig. Således kan papers blive præsenteret på konferencer i inter-
nationale sammenhænge, hvor fagfæller kan kommentere og derved justere de fremsatte 
synspunkter og resultater.

Grå litteratur er af denne type og er meget forskellig af karakter. Hertil hører afhandlin-
ger, disputatser, rapporter fra igangværende eller afsluttede projekter, kongresberetninger 
m.v. I familie med den grå litteratur findes de såkaldte småtryk, som internationalt define-
res som publikationer på 48 sider og derunder. Dansk Bogfortegnelse medtager dog i en vis 
udstrækning disse især forlagsudgivne, men den store gruppe af udgivelser fra offentlige 
institutioner glimrer ved deres fravær.
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Videnskab OffentlighedMedier

Figuren angiver en traditionel opfattelse af videnskabsformidling. Forskerne laver deres videnskab, 
mens journalister gør denne viden tilgængelig for offentligheden.
Modellen er meget simpel og alt for simpel til at fortælle om virkelighedens mange relationer i for-
midlingsforløbet.

Denne formidling har sjældent evighedens karakter. En hurtig spredning med efterføl-
gende respons fra fagfæller er vigtigere end den korrekte og gennemarbejdede version, 
og hvor en registrering i bibliotekssystemer og tilsvarende kvalitetsvurderede baser ikke 
udføres. 

Der er dog en stigende forståelse for, at der også i denne litteratur findes oplysninger, der 
ikke kan skaffes på anden vis. Til eksempel har biblioteket på DSI Institut for Sundhedsvæ-
sen siden 1975 søgt at registrere ikke alene egentlig forskningslitteratur men også den grå 
litteratur, hvorfor den indgår som en stor procentdel af bibliotekets ca. 30.000 referencer.23

Disse hurtige publikationer er meget velegnet til publicering på internettet. De har deres 
særlige problemstilling, som vil blive diskuteret andre steder i bogen, bl.a. i kapitlet om 
Institutional Repositories.

I kapitlet om den forskningsnære formidling må også nævnes den type af foredrag og 
præsentationer af papers, der foregår på videnskabelige konferencer. Her tænkes ikke på 
key note talerne, men på de mere ydmyge præsentationer, der foregår i sessioner med må-
ske kun 10-20 deltagere. Her præsenteres forskningen ofte i sin rå og ikke helt gennemarbej-
dede form, men her formidles ofte de resultater for første gang, som først år senere distribu-
eres i mere bearbejdet form. Også på dette punkt er processen ved forskerens udarbejdelse 
af foredrag lige så vigtig som det, der egentlig bliver formidlet. At skulle præsentere et 
emne foran en kreds af fagfæller, kræver en vis orden på tanker og data. I ugerne inden et 
papir skal præsenteres, udfører forskeren denne vigtige ”samleproces”.

Videnskabelig publicering
Den næste gruppe af publikationer er de egentlige videnskabelige. Det er her vi finder de 
videnskabelige tidsskrifter, hvor forskningsresultater bliver lagt frem og det er her bøger 
med en forsknings hele univers bliver udfoldet. I begge tilfælde er der redaktører, som 
gennem deres redaktion er med til at bearbejde forskernes råmateriale, så det får en højere 
kvalitet på flere måder. Én af kvaliteterne er, at der ofte bliver forkortet og luget unødven-
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tilgængelighed

Fødekæden for forskningens vej ud i samfundet
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dige diskussioner væk. Redaktionsprocessen har nemlig også til formål at gøre forskningen 
mere læsevenlig end forskeren alene kan gøre. Dette er noget af de vigtigste i det videnska-
belige system.

Her kan det være på sin plads at angive, hvilke roller dette videnskabelige system kan 
spille. Punkterne er kort:

	 Nye ideer og ny videnskabelig information kan kommunikeres inden for afgræn-
sede målrettede læsergrupper

	 Udvælge, validere og certificere gennem redigering og bedømmelse
	 Registrering af forskning 
	 Sprede ny information til en større kreds af brugere
	 Copyright beskyttelse
	 Arkivering

Redaktørerne har en vigtig rolle. Det er dem, som skal virke som gate-keepere for de nye 
idéer. De skal sige nej til forskning, som er uoriginalt opkog af andre forskeres synspunkter. 
Kun gennem deres egen forskning og basis i det samme forskningsmiljø, har de mulighed 
for at kunne vurdere, om der er tale om ny viden eller ej. De har derved også de bedste for-
udsætninger for at kunne bedømme og rådgive forfatterne, så de kan formidle resultaterne 
til den målrettede læsergruppe omkring faget.

Derimod kan de nødvendigvis ikke hjælpe med at gøre forskningen tilgængelig for en 
bredere kreds, men det er heller ikke deres opgave. Når forskningen er blevet tilgængelig 
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Skematisk model af en kommunikationsmodel for kommunikation via bogtrykte medier, hvor nogle af 
fødekædens elementer er angivet: øverst mediet og for neden udgiver.
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kan den dog ofte også blive udnyttet af nabodiscipliner og derved befrugte flere fagområ-
der.

Redaktørerne er samtidig garant for at forskningen og dens formidling holder en til-
strækkelig kvalitetsmæssig højde. Forlag og tidsskrifter har således oparbejdet et renomme 
for høj kvalitet. Læserne kan derfor forvente en ensartet høj kvalitet af værker publiceret 
gennem disse kanaler. Det fungerer derved også for en certificering af forskerne, at de er 
lykkedes at komme igennem nåleøjet. Der findes dog også negative forhold ved automatisk 
at benytte denne certificering, som det diskuteres andetsteds i bogen om citations databa-
ser.

Når de videnskabelige resultater er blevet publiceret, sker der samtidig en række sidelø-
bende processer. Forskningen bliver systematisk registreret til bibliografiske databaser og 
bog- og artikelfortegnelser. Gennem publiceringen får forfatteren samtidig en kredit for at 
have publiceret sine synspunkter ved udgivelsestidspunktet, således at andre på et senere 
tidspunkt kan have svært ved at hævde, at det var dem, der kom først med forskningsre-
sultaterne. Når anerkendte tidsskrifter eller forlag har medvirket ved publiceringen, sørger 
biblioteker som regel også for at købe eksemplarer og gøre dem tilgængelige for sine lånere 
eller værkerne bliver direkte gjort tilgængelige til download via internettet. Som regel har 
de etablerede institutioner også rutiner for at sikre langtidsarkivering. Denne langtidsarki-
vering er dog ofte problematisk ved digitale udgaver, som det også diskuteres andetsteds 
i bogen.

Også ved egentlig forskningsformidling skal nævnes det talte ord. Foredraget – ofte led-
saget af powerpoint præsentationer – kan også have en form, der er lig de nævnte skriftlige 
præsentationer. Der findes ganske vist ikke nogen forudgående redigering af et foredrag, 
hvor redaktører kunne bedømme en kvalitet. Ofte vælges indlægsholdere ud fra deres ry 
fra tidligere foredrag.

Der er dog glidende overgange på dette område. Det kan også diskuteres, om ikke de 
faglige konferencer, hvor der lang tid inden præsentationen skal indsendes en synopsis til 
bedømmelse af en faglig kommitté med måske en yderligere bedømmelse af det endelige 
paper inden fremlæggelsen, svarer til bedømmelse af artikler formidlet i skriftlig form.

Afprofessionaliseret formidling (Interspecialiseret formidling)

Fælles for de fleste forskere er, at de henvender sig til de fremmeste forskerkolleger, ofte 
internationalt. De kæmper om at publicere i de tidsskrifter, der bliver læst af flest, har den 
højeste prestige og som giver den højeste ’impact’-factor. De udgiver store bøger, hvis faget 
’kræver’ formidling i bogform.24 Alt dette kan vi forstå, idet det drejer sig om at erhverve 
sig anerkendelse inden for sin videnskab i forskerverdenens bytteøkonomi, hvor impulser 
og nye forskningspenge er afhængig af denne anerkendelse.

Forskerne benytter dog også tid og ressourcer på at formidle videnskab i former, som 
er mindre tung videnskabelig i traditionel forstand, men som kommunikerer bedre. Bidra-
gene indeholder ikke så mange diskussioner af alle relevante forhold lige som der heller 
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Figuren viser videnskabsformidlingens fødekæde med flere niveauer eller trin fra videns vej fra ven-
stre til offentligheden til højre.
Til venstre findes er niveauet ved det fag, hvor videnskaben er opstået. I dette intra-felt er over-
førslen af viden optimal, da medlemmerne kan forstå alle forudsætninger og da de taler det samme 
(fag)sprog.
Næste trin er det interspecialiserede. Her findes andre forskere og eksperter fra andre fag, som kan 
forstå den formidlede forskning. Værkhøjden er dog blevet reduceret, da de primære forskningsre-
sultater blev forenklet (afprofessionaliseret). Bemærk at der findes en feed-back til det oprindelige 
fagmiljø.
Næste trin er det pædagogiske, hvor den oprindelige viden er blevet stærkt forenklet og raffineret.
Endelig findes det offentlige niveau, hvor den menige borger får en meget generel og forenklet gengi-
velse af forskningsresultatet.20

Intraspecialiserede
scene

Interspecialiserede
scene

Pædagogiske
scene

Offentlige
scene

ikke er noter og henvisninger til al litteratur. Derimod er emnet i sig selv gjort klarere og 
bedre forståelig for ikke-eksperter.

Denne forskningsformidling kan vi kalde den afprofessionaliserede forskningsformid-
ling på grund af denne fjernelse af de værste kommunikationshæmmende dele. Den kan 
også kaldes den interspecialiserede formidling, da den kommunikerer mellem videnskaber og 
ikke i. Under alle omstændigheder er der (ofte) tale om en sekundær formidling, hvor de vig-
tigste resultater i forvejen er publiceret.25 Under indtryk af genrens vigtighed er den også 
blevet kaldt faglig formidling.26

Denne formidling har faktisk fået en øget vigtighed i takt med at forskningens omfang 
til stadighed tager til. Den får derved både værdi for læsere, der befinder sig fjernt fra 
forskningsområdet, men har faktisk også værdi for dem, der er tæt på. Således fortæller 
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nyhedsbladene i de medicinske selskaber i kort form essensen af den nyeste metode, som 
den travle overlæge herved får information om, og som han derved kan overveje at benytte. 
På samme måde får faghistorikerne på let måde de vigtigste forskningsresultater fra andre 
historikere. De bliver orienteret om hovedsynspunkterne i store bøger, som de ellers aldrig 
ville have mulighed for at have læst i den mængde af årlige bogudgivelser, og med viden 
om indholdet fra den populære fremstilling, vil de kunne gå videre til denne den primære 
videnskabsformidling, når og hvis det bliver nødvendigt.

Behovet for hurtig adgang til viden er til at forstå, når man tænker på, at den årlige vækst 
i nye publikationer gør det umuligt for den enkelte forsker eller praktiker at holde sig helt 
ajour med al den nye forskning på området. Kun gennem denne kommunikerende sekun-
dære formidling kan forskerne opnå et samlet billede af deres forskningsområde.27

Denne kortfattede forskningspræsentation gør det samtidig muligt, at forskningsresul-
tater kan benyttes inden for andre discipliner. Det er vigtigt, da den interdisciplinære forsk-
ning er i stigning.28

Menigmand, offentligheden, den interesserede privatperson etc. vil have mulighed for at 
følge med langt hen ad vejen ved denne afprofessionaliserende videnskabsformidling. Med 
den relativt høje uddannelsesgrad i den danske befolkning, er det muligt for en stor kreds 
at læse og måske også forstå meget af de videnskabelige resultater.

Det væsentlige ved denne publicering er, at den stadig udføres på forskersamfundets 
præmisser. Kun derved kan man sikre, at der ikke er sket en unødig udvanding af det fag-
lige indhold og at det stadig er de relevante faglige synspunkter, stoffet redigeres efter.29

Igen på dette område er foredraget et medie til formidling. Folkeuniversitetet og tilsva-
rende organisationer står for en lang række foredrag og studiekredse, hvor forskning på 
relativt højt niveau bliver spredt til bredere kredse. Her skal fremhæves, at der ofte sker en 
diskussion, hvorved der er en feed-back fra samfundet og tilbage til forskeren.

Det må bemærkes, at Rektorkollegiet (de store universiteters fælles samarbejdsplatform) 
i sin anbefaling om forskningsformidling har angivet nytten af ikke alene den afprofes-
sionaliserede formidling, som de kalder det med det betegnende ord, mellem forskere og 
samfundet, men også mellem fagene i den tværfaglige formidling.30

Her skal nævnes et eksempel på et afprofessionaliseret tidsskrift. Det er SKALK, som 
faktisk har mange af et populært fagblads karakteristika, men som formidler afprofessiona-
liseret samtidig med at det egentlig også bringer resultater fra primærforskning.31 På trods 
af Rektorkollegiets nævnte anbefaling er populariseret forskning ikke i særlig høj kurs i 
mange akademiske sammenhæng.32

En helt anden genre er oversigtsværker og oversigtsartikler, som ofte er afprofessionali-
seret, når det skal dække over mange forskellige fagfelter.33

Pædagogisk forskningsformidling
Sammenfattende forskningsformidling
På figuren findes endnu en kategori af medier ved forskningsformidlingen. Det er ikke 
en kategori, der omtales mange steder i denne bog, men den skal dog ikke glemmes. Det 
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drejer sig om den forskningsformidling, der sker gennem lærebøger. Nu er der ikke tale 
om originalforskning, da en lærebog jo oftest skal give den studerende en bred viden på 
et område og forskere selv oftest kun kan håndtere enkelte områder i dybden. Det er dog 
næsten altid forfattere med en vis baggrund i forskning, som skriver disse værker, lige som 
det er en nødvendighed mange steder i undervisningssystemet at have forskningsbaseret 
undervisning.

For stort set alle fag sker der en løbende udvikling af fagets resultater. Disse lærebøger 
skal dog udgives, når forskningen har nået nye paradigmer, eller i hvert fald skal lærebøger 
opdateres, så de nyeste landvindinger medtages i det store overblik.

Da det er lærebøger, er deres niveau ikke overvældende højt, selvom der selvfølgelig 
skal benyttes de ord, der er almindelig inden for vedkommende fag, for at de studerende 
kan erhverve sig fagets sprog.

Populær faglig formidling i fagblade
Endnu engang skal vi høre om en kategori af populær formidling. Denne gang er den ikke 
særlig dybtgående, men endnu mere kortfattet i sin præsentation, nemlig de populære fag-
blade.34

Et fagblad kan kort defineres som et massemedie, idet afsenderen ikke kender eller er 
i personlig kontakt med modtageren. Mediet henvender sig dog ikke til alle men til en af-
grænset kreds af mennesker.35

Fagbladene har en lang historie, hvor de første egentlige fagblade dukkede op i 
1720’erne.36 Der fandtes i 1996 næsten 2.000 fagblade afhængig af hvor snævert eller bredt 
man definerer et fagblad. Det samlede oplag er på ca. 132 mio., og da hvert blad i gennem-
snit har 2,5 læsere, svarer det til 330 mio. læsere på årsbasis. Det er en anseelig tid, der blev 
brugt på læsningen, da hver læser brugte omkring ½ time på læsningen – altså i alt mere 
end 160 mio. timer.37 Det ser ud til at internettets store udbredelse ikke har betydet den 
store nedgang i læsningen. Læsningen af fagblade (og ugeblade) er i en undersøgelse endda 
steget fra 60 % af befolkningen i 1993 til 84 % i 2004.38 En anden undersøgelse antyder dog 
et svagt fald, hvor det især er voksne i den erhvervsaktive alder, som har reduceret deres 
læsning af tidsskrifter. Disse storforbrugere benytter sikkert internettet til at indhente noget 
af den information, som fagbladene tidligere havde leveret.

I denne kategori findes de fagblade, som løbende præsenterer ny videnskab på deres 
område. Et af de største er Ingeniøren, som på det tekniske område på journalistisk basis 
formidler den nyeste tekniske viden i ekstremt korte artikler. Tilsvarende findes på mange 
andre fagområder nyhedsaviser og tidsskrifter med disse meget korte præsentationer.

I modsætning til de fleste af de foregående medier, bliver formidlingen i denne kategori 
ikke nødvendigvis skrevet af hverken forskere eller for den sags skyld folk, der er uddannet 
inden for de nævnte områder. De er ofte journalister, der er vant til på kort form at sam-
menfatte essensen af andres tanker. Mange af medierne er dog ledet af redaktører, som er 
uddannet inden for det behandlede fagområde eller som har en tilsvarende tæt kontakt til 
de skabende forskere.
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Disse tidsskrifter har en vigtig mission i at informere deres nærmere afgrænsede mål-
gruppe af abonnenter. De har dog desuden en måske endnu vigtigere mission, idet de er 
leverandør af nyheder til de egentlige massemedier. En undersøgelse om fagbladene som et 
undervurderet nyhedsmedie viser, at der er mange ”plankede” historier, som journalister 
på dagbladene har hentet fra fagbladene.39 Kun 2/3 af de oprindelige ophav bliver citeret 
med navns nævnelse, mens den sidste tredjedel er ”lån og ran”. På årsbasis er antallet af 
historier anslået til i alt 3.000.

”Medierne udgør deres eget øko-system, hvor de ikke bare lever med hinanden, men 
også af hinanden. I det system er fagbladene ofte planktonet – første led i fødekæden. Må-
ske ikke så synlige og iøjnefaldende ved første øjekast, men hvis de kommer til at mangle, 
opstår der iltsvind og mangelsygdomme længere fremme i kæden. Og det vil være fan-
tastisk dyrt for den demokratiske proces”. Således kommenterede en af landets førende 
medieforskere, Anker Brink Lund, den alvorlige situation, der skete med nedlæggelse af 
fagblade i kølvandet på afskaffelse af portostøtten.40

Det fremhæves også, at fagbladene har fået en ny mission i mediebillede, idet ensartet-
heden i massemediernes nyhedsformidling er blevet stadig mere udtalt. Fagpressen kan på 
den måde spille en væsentlig rolle i demokratiet ved at bekæmpe det, der kan betegnes som 
uheldige tendenser til ”lemming-defekter og selvsving.”

Endelig findes der egentlige medier, som har til formål at påvirke den politiske opinion. 
Mandag Morgen, Fagbladet og Ugebrevet A4 er nogle af disse, som i høj grad sætter dags-
ordenen på hver deres felt. De er inspiratorer for andre nyhedsmedier, hvorved der sikres 
en effektiv og diskret påvirkning af samfundsdebatten i et omfang, der langt overstiger 
den umiddelbare effekt af citat-historierne, som den nævnte undersøgelse konkluderer. I 
tal omfatter de ca. 100 tidsskrifter, der har som ambition at formidle fra organisation og til 
omverden.

En helt anden type tidsskrifter er Fagfolk-til-Fagfolk tidsskrifterne (F-t-F), som igen lig-
ner Business-to-Business (B-t-B) tidsskrifterne bortset fra sidstnævntes mange annoncer, 
som for alvor skabte denne bladgruppe siden 1950’erne. Deres kommercielle muligheder 
har gjort det naturligt for store udgiverselskaber at interessere sig for området, hvor Aller 
koncernen er blevet det helt store dominerende firma. Det var også på basis i F-t-F tidsskrif-
terne at branchens organisation Foreningen af danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter 
blev stiftet i 1905 (i dag Dansk Fagpresse). 

Mange af ovennævnte udgivelser er bogtrykte tidsskrifter. Næsten alle har samtidig vel-
fungerende web-sider, hvor der ikke kun bringes artikler, men hvor det nye medie udnyttes 
med dets mange ekstra muligheder for chat, læserbrevsdiskussion, oplægning af dokumen-
tationsmateriale osv.

Offentlige formidling - massemedierne

Aviserne og de andre massemedier er de medier, som politikere og andre normalt tænker 
på, når der tales om forskningsformidling. Massemedierne kan man på en måde godt for-
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Figuren viser det ene af de to kredsløb for videnskab, det store kredsløb; der er ikke vist det andet 
kredsløb, det lille kredsløb, hvor forskningen foregår internt i det videnskabelige miljø selv.
Dette store kredsløb viser lidt af den kompleksitet, der findes ved forskningsformidling.21
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Kolding kommunes medlemskaber, teknisk forvaltning

(Et udvalg)

Dansk Selskab for fotogrammetri og 
landmåling
Dansk Kartografisk Selskab
Dansk Akademi for Stedbestemt Infor-
mation
Foreningen for Energistyring
Selskabet for Arkitekturhistorie

Foreningen for dansk Projektledelse
Spildevandsteknisk Forening
Dansk Gas Forening
Rhododendronforeningen
Byøkologisk Forening
Dansk Byplanlaboratorium
Foreningen af Byplanlæggere

De faglige foreninger og selskaber er vigtige led i fødekæden for forskningsresultaternes vej ud i 
samfundet. Til eksempel vises her hvorledes de ansatte i Kolding kommune drager fordel af de faglige 
foreninger blot inden for det tekniske område.

stå bliver sat højt, for det er kun gennem en folkelig forståelse, at det er let at skaffe midler 
til yderligere finansiering af forskning og ikke mindst at rekruttere de nye studerende for 
fremtidens forskersamfund. Flere danske universiteters formidlingssekretariater måler da 
også deres succes i spaltemillimeter i avisdatabaser som Infomedia.

Der er kommet meget mere stof om forskning i avisernes spalter. Den tidligere nævnte 
højere uddannelsesgrad gør det selvfølgelig også muligt for læserne at følge med på et hø-
jere abstraktionsniveau. En avis som Weekendavisen har endda artikler, som undertiden er 
meget tæt på egentlige populærvidenskabelige artikler.

Videnskabsjournalistik er endda blevet en underdisciplin i mediebranchen med sin egen 
faglige forening. I USA har denne genre været aktiv i mange år,41 og er i det hele taget et 
accepteret fænomen (vel nok i modsætning til samfundsvidenskab og humaniora).42

Når det er sagt, så må det også konstateres, at aviserne har deres præmisser. De kan 
bringe artikler om det stof, som redaktionen bedømmer vil interessere læserne. For at sætte 
sagen lidt på spidsen, findes der derved et utal af artikler om nye vidunderpiller og behand-
linger. Derimod er der ikke interesse i at formidle den 98 % af forskningen, som består af 
delresultater, der er nødvendige for, at vidunderne kan lade sig gøre.

Problematikken er, som en journalist har formuleret det, at det ”skal fortælle en god 
historie ligesom i al anden journalistik…Der foregår også noget forskning, der bare er ke-
deligt for alle andre, end dem som sidder og laver det. Derfor er god forskningsformidling 
også, at være opmærksom på, hvilke resultater, der skal ud til hvem. Hvad der kan interes-
sere folk.”43

Denne mekanisme ved massemedierne gør, at man ikke kan overlade den sekundære 
formidling til nyhedsmedier, hvor optagelseskriterierne går på hvad læserne vil være inte-
resseret i at vide mere om. Disse journalistiske overvejelser resulterer nødvendigvis ikke i 
den samme kommunikation til at dække samfundets videnskabelige behov.44

Vi ser dog i denne tid en opsplitning af massemedierne i nogle meget overfladiske og 
underholdende medier uden særlig dybde, og i dyberegående medier. Således er der på 
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Fødekæden for videnskabsformidlingen via tidsskrifter vises med arkæologi som eksempel.
Forskerne skriver til tre tidsskrifter. Acta Archaeologica til venstre læses næsten kun af arkæologer. 
Tidsskriftet er på højt videnskabeligt niveau.
De to andre tidsskrifter - Skalk og Arkæologisk Forum - er skrevet mere populært og læses både af 
interesserede og af arkæologerne selv. Herved spredes viden både ud i samfundet og i forskerverdenen 
internt. Disse populære tidsskrifter er nødvendige for hurtigt at kunne præsentere forskningsresul-
tater.

avisområdet opståen en række gratis aviser, hvis læsergruppe kender til de vigtigste sports-
resultater, nyeste skilsmisser blandt de kendte og lidt om de største naturkatastrofer. Der 
findes desuden en mindre gruppe af befolkningen, som betaler for at holde en avis og som 
herigennem bliver orienteret både bredere og dybere på alle områder. En tilsvarende ud-
vikling er set på TV-området, hvor næsten helt ’hjernedøde’ stationer eksisterer i den ene 
ende af spektret og stationer med relativt dybtgående behandling i den anden, så dybt som 
dette medie nu kan klare det. 
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Forskningformidling – aktuelle debat

Den åbne debat uden mange konsekvenser

Der er to debatter omkring forskningsformidling. Den ene har været åben – og har ikke 
givet nogen særlig store resultater. Den anden foregår i lukkede kredse, og har, som det 
senere vil fremgå, store konsekvenser. Til den åbne debat først.

Videnskaben skal gøre nytte i samfundet. Dette ønske har naturligvis altid ligget impli-
cit, da det er ret selvindlysende at forskningen skal ud af elfenbenstårnet, men det er taget 
op som et politisk dagsordenspunkt i flere tidsperioder. Den seneste opblussen af debatten 
skete i årene 2000-2005.

I løbet af en hovedsagelig avisdebat opstod der hurtigt konsensus. Deltagerne i debat-
ten var ofte journalister, og journalisterne blev hurtigt enige om, at der ikke blev formidlet 
nok.45 På den tid havde landet en forholdsvis ny regering, som gerne ville markere sig med 
noget nyt, og et af tidens mantraer om forskningen blev, at princippet skulle være ”fra 
forskning til faktura”.46 Årsagen til debatten kunne være, at datidens gymnasieungdom 
ikke valgte naturvidenskaberne, når de skulle vælge fag. Det er i hvert fald en af de forkla-
ringer, der kunne være bag ønsket om mere formidling, at der jo måtte mangle formidling, 
når de unge ikke valgte den rette naturvidenskab og de tekniske fag, som i visse politikeres 
øjne var den (eneste) videnskab, der kunne bruges til noget.

Problemstillingen var faktisk falsk, hvad denne bog senere vil fortælle, idet forskerne 
igennem lang tid har været meget flittige til at skrive i også populære udgivelser og til at 
formidle i faglige foreninger (at det ikke sker godt nok og at der skal gøres en ekstra ind-
sats, er faktisk denne bogs mission). Forskningen viste i øvrigt også, at i medierne havde 
forskerne været ualmindelig flittige til at komme frem med deres synspunkter. I forbindelse 
med Magtudredningen fandt man, at forskerne var blevet citeret 7 gange så meget i dags-
pressen i 2001 som i 1961. I denne 40-årige periode var forskningsformidlingen altså blevet 
meget større.47

Men i hvert fald blev der taget to politiske initiativer. Det ene var, at der i forbindelse 
med den nye universitetslov i 2003 blev stadfæstet, at ”Universitetet skal som central vi-
den- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende 
samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat”. 

Det andet var nedsættelsen af en ”Tænketank vedrørende forståelse for forskning”, hvis 
opgave var at se på forskningsformidlingen til den brede offentlighed. I modsætning til tid-
ligere tiders udvalgsbehandling af problemstillinger indeholder rapporterne fra nutidens 
mere politisk udvalgte tænketanke sjældent dybereliggende analyser.48 Årsagen til at for-
midling var blevet vigtig, fremgår ikke klart, men ”det haster med at sætte en systematisk 
indsats i gang” postuleres det.

Rapportens konklusioner er på sin vis meget sympatiske med ønsket om at opprioritere 
formidlingen, hvor der blev foreslået et beløb på 2 % af forskningsmidlerne og at en lang 
række initiativer skulle iværksættes. Tænketanken har naturligt tænkt, at massemedier var 
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den bedste måde til at formidle videnskab på (ca. halvdelen af tænketankens medlemmer 
kom fra medieverdenen, hvorfor man ikke kan fortænke dem i at mene dette, mens der kun 
var udpeget to forskere i gruppen).

Som delvist resultat af dette, vil der blive etableret en national forskningsportal efter 
model fra den norske www.forskning.no. Arbejdet med portalen er styret af bibliotekarer i 
Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEFF), og den praktiske formidling skal ske 
af journalister fra bl.a. DR.49

Forskernes egen formidling står også svagt ved en anden oprustning på formidlings-
fronten og det endda på universiteterne selv. Universiteternes informationsafdelinger er 
nemlig de seneste år blevet kraftigt oprustede og succeskriteriet her måles på mængden 
af spaltemillimeter i dagspressen. Universiteterne må opruste på kommunikationsfronten 
fordi de offentlige bevillinger er blevet strammere, og der bliver kun givet flere midler, hvis 
man kan legitimere institutionen.50

Det diskuteres senere, om den nævnte formidling er en styrke for forskningsformidlin-
gen. Der er dog nogle af universiteterne, der ikke helt er faldet for den populistiske trend. 
Bl.a. har Københavns Universitet en meget fornuftig politik om forskningsformidling, som 
har udgangspunkt i, at den er forankret i det lokale forskningsmiljø.51 Samme holdning har 
Rektorkollegiet, hvor det som en kommentar til tænketanken skriver: ”Kun med en forstå-
else af, at universiteternes forskningskommunikation har funktioner, der rækker ud over at 
fylde tv og aviser med gode historier, vil forskningskommunikationen kunne medvirke til 
at bevare universiteternes centrale rolle i samfundet.”52

Vigtig information spredes gennem de videnskabe-
lige selskaber.
Illustrationen viser en side fra Cardiologisk Fo-
rum, som er det populært skrevne medlemsblad for 
Dansk Cardiologisk Selskab. Læserne kan herved 
hurtigt orientere sig om nye behandlingsformer. 
Bladet ligger on-line tilgængeligt på nettet, så alle 
kan få gavn af informationerne.
Artiklen er i øvrigt en præsentation af et foredrag 
afholdt på foreningens årsmøde.
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Den anden debat – bibliotekernes lobby

Den anden debat om forskningsformidling er herhjemme stort set foregået upåagtet for 
offentligheden, da den næsten udelukkende er foregået i biblioteksverdenen. Denne debat 
har handlet om den primære forskningsformidling fra forsker til forsker og ikke om den 
bredere forskningsformidling fra forskere og ud i samfundet.

Debatten har handlet om publicering inden for STM-videnskaberne (STM=Science, 
Technology og Medicine), hvor bibliotekerne ikke økonomisk har kunnet følge med til at 
anskaffe alle tidsskrifter. Fænomenet er blevet kaldt ”tidsskriftskrisen”, og de store kom-
mercielle forlag er udpeget som de store slyngler ved at lade deres priser stige uhæmmet 
(det er nu kun en del af sandheden, idet mængden af videnskabelige resultater også er 
steget betragteligt). Samtidig er der store konsekvenser af den store nærmest revolutionære 
forandring, der sker efter videnskaben er begyndt at benytte den digitale kommunikation, 
hvor internettet de seneste 15 år har været den vigtigste enkeltfaktor.53 I hvert fald har de 
kommercielle forlag været udpeget som dem, man skulle modarbejde. Våbnerne i kampen 
mod dem har været ført under mottoet Open Access (OA), og med en ny forretningsmodel, 
hvor forfatterne skal til at betale for publicering af artikler (den ”gyldne” vej til OA), og  dels 
Institutional Repositories, som er store databaser tænkt med gratis indhold (den ”grønne 
vej til OA).

Ordet Open Access har vist sig at kunne give anledning til flere fortolkninger, hvorfor 
jeg i det følgende vil kalde denne foreslåede model Forfatterbetalt Open Access i modsæt-
ning til andre Open Access-modeller for fri adgang.

Disse forhold vil senere blive gennemgået i bogen. Vi skal blot konstatere, at der inter-
nationalt ikke alene har foregået en debat omkring disse ting og rejst politiske ønsker, men 
også at der igennem 10 år er blevet oprettet store kraftfulde organisationer, hvis formål har 
været at bearbejde det politiske system med SPARC og SPARC-Europe som nogle af de 
vigtigste aktører.

På internationalt plan kom den største opmærksomhed, da det engelske parlaments 
kommitté for videnskab og teknologi i 2006 offentliggjorde en rapport, som stærkt anbefale-
de Forfatterbetalt Open Access og Institutional Repositories. Selvom den engelske regering 
efterfølgende tog en del afstand fra rapportens konklussioner, var det et vigtigt fremskridt 
for bevægelsen at få argumenterne frem i den offentlige debat.54

Kun sporadisk er en tilsvarende debat i Danmark kommet igennem uden for biblioteks-
verdenen. Den er nu ved at dukke op, efter danske tidsskriftsudgivere i avisen kan læse, 
at EU er ved at tvinge biblioteksverdenens ønsker ned over hovedet på dem. Således har 
Europakommissionen i foråret 2007 efter udgivelse af en rapport i 2006 med efterfølgende 
høring indstillet til Europaparlamentet, at opprioritere Forfatterbetalt Open Access samti-
dig med at den har afsat næsten 400 mio. kr. til opbygning af Open Repositories.55

Det er en stor forandring af forskningsformidlingen, der er ved at ske. Desværre er kon-
sekvenserne højst sandsynlig dybt katastrofale for danske forskere og for formidlingen af 
dansk forskning ud i samfundet, hvilket vil blive forklaret i efterfølgende afsnit.
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Redigeringens værdiforøgelse

Forfattere og redaktørers bevæggrunde

For at forstå redaktørers rolle, skal man forstå forskningens verden. Den er nemlig ofte 
uforståelig for udenforstående. Logikken er ikke den samme som andre steder i samfundet. 
Et godt eksempel er at visse administratorer i dag ønsker at belønne forskere med mere i 
løn, hvis de er gode forskere og får publiceret meget. Det sker gennem aftaler om ”ny løn” 
på efterhånden en del universitetsinstitutter.56 Imidlertid er det langt fra alle forskere, som 
opfatter det som en gulerod men snarere nedværdigende!

Akademikerne lever nemlig i en gaveøkonomi, som har helt andre værdier end penge. 
De giver med glæde deres arbejde fra sig i form af en artikel til et tidsskrift eller en bog. Alle 
deres konkurrenter får lejlighed til at erhverve sig deres idéer. Det er denne drivkraft for 
at give, som giver videnskaben dens fremskridt. Igennem denne åbne udveksling af viden 
mellem fagfæller, er det muligt at få hver enkelt bidragsyders viden undersøgt, revideret og 
forbedret. Forskningen er åben for kritik, er ikke kommerciel og plejer ikke særinteresser.

Andre kan herved bygge videre på den viden. Ophavsmanden har ret til at blive kredi-
teret og derved få anerkendelse af de fagfæller, som bruger denne viden.

Redaktørens indsats er en kombination af en kunst og et håndværk. Det indbefatter in-
spiration, tålmodighed og en ualmindelig stor sans for detaljen. Redaktøren står mellem 
forfatter og læser, hvorfor han med indføling og selvtillid skal behandle begge med ydmyg-
hed. Hertil kommer selvfølgelig de rent faglige indsigter, som en redaktør skal besidde.57

Redaktører og andre medarbejdere i den redaktionelle proces i en tidsskriftsredaktion 
eller bogforlag bliver ikke nødvendigvis aflønnet. Mange arbejder endda gratis uden at 
deres navn nævnt. Deres kærlighed til faget er så højt, at de frivilligt gør en indsats for sine 
fagfæller uden at få særlig meget merit herfor.58

Få steder er det meriterende at deltage i redaktionelt arbejde. Det er dog ikke tilfældet 
ved efteruddannelsen i lungemedicin, hvor man for at bestå efteruddannelsen i løbet af en 
fem-årig periode skal indsamle mindst 200 points. Her tæller det 15 point at være forfatter 
på en peer reviewed artikel, lærebogskapitel eller MTV rapport – forudsat man er 1. forfat-
ter. Hvis man kun er 2. forfatter, må man nøjes med 5 point. Hvis man er med til selv at lave 
en referee bedømmelse, modtager man 2 point pr. artikel. Den helt store høst af point får 
man ved at være forfatter til en bog, hvilket udløser 20-40 point efter individuel vurdering. 
Hvis man redigerer, får man også point. En bog giver 10 point, og at være redaktør af et peer 
reviewed tidsskrift giver 20 point om året; 2. redaktør dog kun 10 point.59

Fagfællers bedømmelse af kvalitet

Redaktører er ikke de eneste aktører. Omkring de fleste tidsskrifter og forlag findes en 
række rådgivere og bedømmere. Peer-reviewere er det engelske ord for at en forskerkollega 
vurderer en anden forskers arbejde. Som sådan er det ikke nyt, men har været et indarbej-
det princip for hele det videnskabelige system. Det er således fagfolk, der er medlemmer af 
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forskningsråd, når forskningsmidler skal fordeles. Det er også faglige bedømmelsesudvalg, 
som vurderer om en forsker er berettiget til at kalde sig doktor eller phd. Det er også et be-
dømmelsesudvalg, der vurderer om ansøgere til videnskabelige stillinger er kvalificerede. 

Der har de seneste årtier været et politisk pres mod, at det også var kolleger, som i den 
sidste ende udvalgte den endelige kandidat, men det er helt sikkert, at i forskerverdenen 
er der meget nær 100 % tilslutning til, at det skal være forskerne, som bestemmer i viden-
skabens verden. Der er derfor også i de formelle regler krav om, at der skal være eksterne 
repræsentanter ved bedømmelse, gerne fra udenlandske institutioner. Dette gøres for at mi-
nimere nepotisme og indavl og i det hele taget sikre en så neutral behandling som mulig.

Det er det samme princip for en uafhængig bedømmelse, der findes i redigering af artik-
ler og til dels også ved forlags behandling af bøger. Redaktører vurderer manuskripter i en 
uafhængig proces, hvor det er manuskriptets kvaliteter og hverken ophavsmandens status, 
institutionstilknytning eller andre uvedkommende hensyn, der spiller ind. Det er udeluk-
kende et spørgsmål om kvalitet.

I den redaktionelle proces får forfatteren respons og konstruktiv kritik. Samtidig er re-
sultatet af deres arbejde med at evaluere kvalitet noget, som giver den øvrige akademiske 
verden et uvurderligt redskab til at placere forskerne i den videnskabelige verdens hierarki. 
En publiceret artikel er bevis på at forfatteren lever op til den standard, som vedkommende 
tidsskrift eller forlag lægger som minimum. Det er samtidig et bevis på, at forskningen har 
en høj grad af at være unik, hvorved mængden af ”afkog” reduceres.

Udgivernes rolle

Forlag står ofte bag udgivelsen af bøger og tidsskrifter. Det kan være institutioner eller for-
eninger, der fungerer som forlag eller det er egentlige professionelle forlag (= med ansatte 
medarbejdere), som står for udgivelserne.

Deres rolle er at varetage de tilbageværende opgaver ved udgivelsen. De har oparbejdet 
en rutine og erfaring, som genbruges ved den videre publicering. 

Forlagene er således den organisatoriske ramme for redaktørernes virke. Forlagene er 
en neutral institution, som er mere end en armsvidde væk fra potentiel pression og som 
derved sikrer forfatterne en frihed til at kunne publicere deres arbejde.

I forlagene ligger en lang række arbejdsopgaver, hvor den første er at finde og udvælge 
potentielle bogmanuskripter.60 Der findes også de mere trivielle rutiner, der alle er med 
til at forbedre kvaliteten af det publicerede og er med til at sprede viden optimalt. Der 
findes mange arbejdsopgaver tæt på den skabende proces, hvor korrekturlæsning kun er 
en lille del. Copy-editing er en af de ofte større opgaver med at gøre et manuskript klar 
til trykning med angivelse af overskrifter etc., kontrol af at litteraturen er korrekt skrevet, 
at figurer og tabeller kan blive reproducerbare, at sproget er klart og ensartet ved at følge 
udgiverens house style. Der findes desuden en stigende mængde af organisatoriske rutiner 
med opmærkning til indeksering, søgeord til metadata, levering af oplysninger til diverse 
databaser, udarbejdelse af præsentationer og reklamemateriale, pressemeddelelser, pres-
semøder m.m.
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Mange faglige foreninger får distribueret videnskabe-
lige artikler fra deres tidsskrift via deres hjemmeside 
som denne fra CSA. Mens tidsskriftet kun har et oplag 
på ca. 500, bliver op mod 170.000 artikler fra Tids-
skrift for Arbejdsliv på et år distribueret gratis.
Hjemmesiden er faktisk et nyt medie i sig selv. Nyt om 
arbejdsliv indeholder således også oplysninger om den 
nyeste forskning og kommende møder og konferencer.

Peer-review

Begrebet peer-review er i sin engelske form blevet kendt i det danske sprog som noget lidt 
andet end det rene oversatte (bedømmelse af fagfæller), nemlig et teknisk princip ved tids-
skriftsredaktioner, at artikler skal udsendes til ofte to bedømmere inden for vedkommende 
emneområde, som skal udtale sig om en artikels kvaliteter inden redaktionen udfører den 
endelige afgørelse om en artikel skal optages eller ej. I korthed skal gyldigheden af artiklens 
synspunkter vurderes, om idéerne er originale eller andre har publiceret noget tilsvarende 
tidligere, og om værket i det hele taget er tilstrækkelig vigtigt for at blive publiceret. Kun 
når alle tre krav er opfyldt, vil en artikel normalt kunne blive antaget.

For 15-20 år siden var peer-review systemet herhjemme ukendt inden for humaniora og 
samfundsvidenskab, men langsomt har det spredt sig fra den angelsaksiske naturviden-
skab.

På en måde er den dobbelte bedømte artikel som regel et kvalitetsmærke for et tids-
skrift. Således er det i udlandet nærmest en betingelse for at høre til de indflydelsesrige 
tidsskrifter med de høje ratings i citationsdatabaser som ISI Web of Knowledge udgivet af 
Thomson.

Oprindelig fandtes der ingen peer-review bedømmelse. De helt store opdagelser blev 
nemlig ikke publiceret i tidsskrifter men i bøger. Således publicerede Copernicus, Galilei, 
Newton og Darwin deres første værker i bøger, hvor fagfæller ikke var involveret.61 Da de 
egentlige videnskabelige tidsskrifter begyndte at få betydning, publicerede videnskabsfolk 
heri. Der var dog intet peer-review system eller for den sags skyld redaktører, som afviste 
artikler, hvis skribenten tilhørte kredsen af forskere. I 1905 publicerede Albert Einstein tre 
artikler om henholdsvis relativitetsteorien, om lys og photoner (som han fik Nobel-pris for) 
og en som forklarede atomers eksistens. De blev offentliggjort uden referee-bedømmelse, 
selvom Einstein på den tid arbejdede fuldtids på et patentkontor.

Niels Bohr har sagt om publicering, at hvis en fysiker får en idé, som synes mærkelig og 
han derfor venter med at publicere den, kan han risikere at en anden publicerer idéen først 
og derved får kredit for den. Med andre ord mente Bohr, at man blot skulle offentliggøre 
sine idéer, og at ingen redaktører eller referee-bedømmere skulle kunne stoppe en ny idé.
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Antallet af forskere steg efterhånden stærkt og derved også mængden af forskning, og i 
1950’erne var der så mange artikler, at tidsskrifterne ikke kunne klare at publicere så meget. 
På den tid begyndte det nye referee-system at blive indført.

Det er sagt om metoden, at der er god viden om dens uduelighed og ringe viden om 
dens fordele. Bedømmelsesmetoden er i hvert fald jævnlig under debat med kritik om at 
den er konservativ i sin natur og derfor ikke tillader nye synspunkter i at komme frem. Det 
har i hvert fald været tilfældet på fysikkens område, og det er derfor interessant i dag at se 
hvorledes Nobel-pristagere har kunnet fortælle om, hvorledes den artikel, som gav dem 
prisen, var blevet nægtet optagelse på grund af referee-bedømmelse. Til eksempel fik Mai-
man ikke sine banebrydende opdagelse af laser optaget i et af fysikkens førende tidsskrifter 
(men i et andet), og Tim Berners-Lee fik sin oprindelige artikel om WWW afvist.62 Rosalyn 
Walows Nobel-vindende artikel blev afvist af flere førende tidsskrifter, Günter Blobel fik 
sit medicinske Nobel-vindende bidrag afvist og Stepehn W. Hawking fik tilsvarende sin 
opdagelse af sorte huller afvist.63

Kritikere har også kunnet fremdrage eksempler på, at der trods af dette faglige bedøm-
melsessystem har været eksempler på forfalskning af forskningsresultater – tyskeren Schön 
og koreaneren Hwang Woo-Suk er de seneste, men nok ikke sidste eksempler på, at dette 
kan ske selv i verdens førende tidsskrifter.64 Her var der tale om, at de data, artiklerne byg-
gede på, var konstruerede. De kan således gå igennem i de hårde videnskaber, hvordan 
kan tilsvarende så ikke ske hos de mere bløde videnskaber? Det er nok, som man siger om 
demokrati. Det er ikke den mest effektive styreform, men den mindst korrupte.65

Man kan også nævne, at den aktuelle tendens mod større tværvidenskabelighed gør det 
sværere for bedømmere at tage stilling til en artikel, når den ikke er ”ren” i forhold til et 
emneområde, men har aspekter i sig fra flere fagområder.

Peer Review i praksis

Peer-review af artikler foretages anonymt, hvor hverken forfatter eller bedømmer ved hvem 
hinanden er. Dette dobbelte blinde system vil medvirke til, at et manuskript bliver bedømt 
på dets værdi snarere end på forfatterens rygte og/eller forfatterens indflydelse på bedøm-
meren.66

Det er normalt at benytte to bedømmere. Det giver en bredere basis for bedømmelse af 
artiklen og større chance for, at mindst den ene er tæt på forfatterens emneområde, hvor-
for en bedre bedømmelse af, om artiklen bidrager med nyt til forskningen. To forskellige 
bedømmere giver samtidig en større chance for, at den ideologiske kamp mellem to viden-
skabelige skoler ikke føres omkring en sådan artikel.

Bedømmere er ofte meget kritiske. Kritik er sundt, men risikoen for at afvise en artikel, 
fordi vedkommende forfatter har nye tanker på et område, hvor bedømmeren også arbej-
der. Frænde er frænde værst.

For os der har erfaring med denne form for bedømmelse, kan vi se fra vores praktiske 
arbejde også se, at bedømmelsesprocessen er meget ustabil, da bedømmerne ofte er meget 
uenige. Det er ikke sjældent at se, at den ene bedømmer er meget begejstret, mens den 
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anden modsat argumenterer for afslag på publicering. To tilfældigvis valgte personer af 
sidstnævnte type ville kunne dømme en artikel ude, selvom to tilfældigvis valgte andre 
personer ville kunne gøre det modsatte. Optagelse eller afslag beror altså ofte på en stati-
stisk tilfældighed.

Et af problemerne kan også være, at bedømmerne bliver overbebyrdet med opfordringer 
til at bedømme, hvorfor de bedste bedømmere bliver nødt til at melde fra.67 En undersø-
gelse fra Norge viser, at 80 % af det faste videnskabelige personale deltager i bedømmelses-
arbejde, og at de i gennemsnit brugte næsten 17 arbejdsdage på et år. Bedømmelsesarbejdet 
omfattede alle typer af bedømmelse inkl. bedømmelse af doktorafhandlinger og ansøgere 
til stillinger. Bedømmeraktiviteten i forbindelse med videnskabelig publicering omfattede 
knap 8 af arbejdsdagene.68 Samme undersøgelse viste i øvrigt en stærk stigning i interna-
tionaliseringen, hvor 7 % i 1981 deltog i bedømmelsesarbejde i udlandet, mens 22 % gjorde 
det i 2000.

Andelen af afslag er for nogle tidsskrifter et hæderstegn. Jo flere afslag, jo bedre tids-
skrift. Det var et af de kriterier, som Nordisk Publiceringsnævn har vurderet tidsskrifter på 
ved dets jævnlige evaluering.

Der er udført forsøg med varianter af den nævnte peer-review metode. Således er be-
dømmernes anonymitet ophævet ved visse tidsskrifter, hvor deres bedømmelse også er of-
fentliggjort (Biomed Central Medical Journals, BMJ, Atmospheric Chemistry and Physics). 
Det kan i hvert fald ophæve en svaghed ved det anonyme bedømmersystem, at bedøm-
merne ikke får anerkendelse af deres udførte arbejde. En anden model er, hvor forfatterne 
selv vælger deres redaktør og bedømmer (Biology Direct). Et nyere forsøg er, at artikler 
kan blive publiceret on-line og derved blive bedømt offentligt samtidig med at de normale 
anonyme referees har fået artiklen (forsøg hos Nature). Man kan også gå linen helt ud, 
som det sker ved Philica ”where ideas are free”, som optager alle artikler, og hvor kolleger 
efterfølgende kan vurdere og give karakterer, som i sidste ende giver artikler en endelig 
karakter efter et bestemt pointsystem.

På samme måde er det forsøgt at automatisere bedømmelsen gennem offentlige kom-
mentarer på internettet,69 men heller ikke disse resultater har været særlig overbevisende, 
endnu i hvert fald.

Peer review metoden har ikke været særlig udbredt inden for danske humaniora og sam-
fundsvidenskabelige tidsskrifter. Det er dog blevet et krav for støtte fra forskningsrådene, 
at dette system er indført. Jeg har trods intensiv eftersøgning ikke fundet noget litteratur, 
der viser nogen positiv effekt af peer review inden for dette fagområde. En henvendelse til 
de danske forskningsråd om henvisning til forskningsresultater bag deres beslutning har i 
skrivende stund ikke givet resultat.
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Forlagenes aktuelle stilling

Argumenter for universitetsforlag og andre non-profit udgivere

Det er nødvendigt med forlag, som udgiver bøger, der ikke nødvendigvis er kommercielt 
bæredygtige. For økonomi har ikke noget med videnskabelig kvalitet at gøre, og det er 
kvalitet, det drejer sig om. Det har også med mangfoldighed og frugtbarhed at gøre, i en tid 
hvor bestsellere og store forlag ellers dominerer.

I dette afsnit vil jeg beskæftige mig med bøger, vel vidende at danske universitetsforlag 
også udgiver tidsskrifter. Tidsskrifter er dog ofte drevet af selvstændige redaktioner, hvor 
forlagets indsats ”kun” består i distribution, opkrævning af abonnement og tilsvarende 
administrative tiltag. Jeg vil også lukke øjnene for, at en del bøger faktisk også udgives på 
den måde i en form for kommissionssalg, hvor vedkommende institution eller forening er 
for lille til at løfte opgaven med at udgive bøger og overlader det til forlaget.70

For de fleste forskningsresultater gælder, at der kun er en snæver kreds af potentielle læ-
sere. Kun meget få forskere arbejder med forskning, som i ubearbejdet form er af interesse 
for en bred kreds og derved større forlag. Derfor er non-profit udgivere nødvendige.

Forlagsredaktørernes opgave er at være talentspejder i deres miljø for at opdage og iden-
tificere den vigtigste forskning. Selvom meget bliver tilbudt, er det nødvendigt med opsø-
gende arbejde, hvilket sker gennem det opbyggede netværk. Redaktøren skal virke som 
en advokat for forfatteren, når dennes arbejde skal bevæge sig fra at være en idé til den 
materialiserer sig som en fysisk bog.

Det kræver en redaktør med flair og en stor indlevelsesevne i fremmede fagområder for 
at kunne dømme rigtigt ved udvælgelsen. Herefter skal redaktøren hjælpe forfatterne med 
at udvikle deres forskning. Det sker gennem en redaktionel assistance og ofte også ved 
hjælp fra fagfæller, der bliver involveret i bedømmelsen. Selve bedømmelsen og redaktion 
sker på samme måde, som det senere er omtalt ved artikler.

Ikke mindst for forskere, der publicerer for første gang, er redaktørerne med til at give 
en vigtig kompetence fra sig, nemlig at lære forskerne at publicere, hvilket forskerne kan 
udnytte i deres fortsatte arbejdsliv og muligvis hos andre og større forlag.

Redaktørens indsigt skal ikke kun ligge i forskernes verden, men skal samtidig have 
dobbeltrollen at være læsernes repræsentant, hvor krav til letlæselighed skal kombineres 
med fagligheden.

Hver bog er unik, hvorfor hele udgivelsesprocessen skal starte forfra og slutte ved hver 
udgivelse.

Økonomi er en vigtig del af forlagenes kerneområder. Non-profit udgivelse betyder ofte, 
at en god del af arbejdet omkring udgivelserne drejer sig om at skaffe fondsmidler til udgi-
velse. De smalle udgivelser gør også salgsarbejde meget nødvendigt for at økonomien kan 
hænge sammen. Kun få eksemplarer solgt eller ikke-solgt bestemmer om en udgivelse kan 
bære sig eller ej. Derfor skal der ofte benyttes meget specielle salgskanaler for at nå frem til 
lige de brugere, der passer til en bestemt bog.
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Salgskanalerne er vigtige, da bøger i modsætning til tidsskrifter ikke er solgt på forhånd 
til abonnenter (skriftserier som en undtagelse). Tidligere købte bibliotekerne en stor del 
af forlagenes udgivelser, men dette har aftaget en del. Det er nødvendigt at abonnere på 
tidsskrifter, og da der er blevet flere af dem, har bogkøbet måtte lide. Da humaniora og 
samfundsvidenskab oftest udgiver bøger, er det disse fag, der er blevet ramt.

Et andet forhold er, at antallet af anmeldelser i aviser og andre kanaler for den nødven-
dige omtale (= reklame) er ikke steget. Der er derfor et stigende antal bøger, der må deles og 
kæmpe om opmærksomheden via dette næsten faste antal.

Publicering af afhandlinger

Udgivelse af afhandlinger i bogform er på en måde en genre i sig selv, hvorfor det får 
sit eget kapitel. Det drejer sig især om phd.-afhandlinger, som markerer afslutningen på 
en kommende forskers første arbejde. Det er undertiden også magisterafhandlinger eller 
andre afhandlinger, som har haft en foregående faglig vurdering på universitetet, hvorfor 
der ikke burde være tvivl om den faglige standard. Doktorafhandlinger kunne være med i 
denne gruppe, men de bliver ofte udgivet i sin oprindelige form, da de skulle markere det 
ypperste inden for vedkommende fag, hvorfor de fortjener at skulle kunne læses i ubear-
bejdet form.

Anderledes er det med phd.-afhandlinger, som typisk er en ung forskerspires første ar-
bejde. Der ligger ofte nybrydende tanker i afhandlingen. Men der ligger også en mængde 
andre formelle pligtopgaver, som belaster afhandlingen over for andre end den meget 
snævre kreds af fagfæller.

Afhandlinger er fra en udgivers side en stor opgave at bearbejde.71 Der er potentielt 
mange gode idéer, som offentligheden fortjener at kunne få kendskab til, men afhandlinger-
ne selv er ofte for snævre og overdokumenterede med et stort og tungt noteapparat. De er 
kedelige, da de som litteratur ikke har nogen indledning, midte og afslutning men snarere 
er en lang række kedelige kapitler. Læserne ønsker at blive klogere, men under læsningen 
skal der være en vis grad af underholdning, hvilken en førstegangs forfatter har svært ved 
at honorere af sig selv.

Der findes phd-kurser, som søger at give de studerende indsigt i formidling i en vis 
forstand. Næsten altid skal der dog en redaktør ind over for at det endelige resultat bliver 
læseligt. Det gælder ofte også, at sproget skal gøres klarere og præsentationen skal være 
mere kortfattet. Et princip for redaktører er ofte, at det at skrive er en form for tænkning, og 
at omskrivning og mere skrivning kun kan give bedre tanker.

Men altså: for at samfundet får den optimale nytte at den store mængde forskning i phd.-
afhandlingerne, skal der et forlag til at redigere.

Bogen og dens fremtid

Bogen er gammel,72 men vil den fortsætte med at blive udgivet i papirform? Der er ved at 
ske et langsomt skred, hvor opslagsbøger med hastig opdatering ofte udgives elektronisk. 
Den har dog stadig sin form, som mange foretrækker. Endnu er det kun professionelle 
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bogtrykkere og bogbindere, som kan levere en færdig bog. Først den dag man selv kan ud-
skrive en bog i ordentlig kvalitet – for en bog vil læserne have – først da er den traditionelle 
bog truet.73

Et argument kunne være, at bogen kan komme ud til mange flere mennesker, end en ar-
tikel kan gøre det.74 Artiklen er koncentreret, men bogen kan komme rundt om hele emnet. 
Der er i øvrigt blevet etableret et nyt dansk forlag, hvis opgave er at formidle elektroniske 
udgaver af andre forlags udgivelser. På initiativ af Forlæggerforeningen skal E-bog på in-
ternettet formidle bøger. Desuden har nogle forlag selv startet elektronisk distribution bl.a. 
universitetsforlaget Museum Tusculanum. Den største interesse gælder nok lærebøger og 
antologier med egnede kapitler til undervisningsbrug og men ikke egentlige monografier.

Der findes senere i bogen en gennemgang af de danske bogudgivelser og af de væsent-
ligste forlag bag udgivelserne. Her vil vi tage os af de mere principielle forhold omkring 
bogudgivelse. Desværre er det svært at henvise til en større kulturpolitisk interesse om fag-
bogen. Der har ganske vist været udgivet en rapport fra Kulturministeriet, men det er mere 
en erhvervspolitik om hvem, der skal sælge bøger, end det er en kulturpolitik.75

Samtidig ser udvalget den danske bog som en skønlitterær bog, hvilket dog ikke skal 
forhindre mig i at citere om den ”smalle” bogs stilling: 

”…den smalle bogs problem er et rent kulturpolitisk spørgsmål. Den kan ikke klare sig 
på markedsøkonomiske vilkår, uanset markedets liberaliseringsgrad. Men den er en uund-
værlig faktor i et levende kulturliv. Den skaber erkendelse, individuel selvforståelse, vir-
kelighedsindsigt, virkelighedsudvidelse og oplevelsesformer, der ikke kan opnås på anden 
måde. Den er fundamentet for et lands sprogkultur. At sikre den smalle bogs trivsel og 
tilgængelighed er en offentlig opgave, der må løses inden for rammerne af en støtte- og in-
citamentsstruktur, som udformes til at blive et adækvat korrektiv til de generelle tendenser 
i markedsudviklingen”.

Nedvurderingen af fagbøgerne findes i øvrigt også andre steder i det offentlige system. 
Således får forfatterne til fagbøger en mindre støtte fra bibliotekspengene pr. side end de 
skønlitterære forfattere gør. Desuden får de ingen penge for artikler i de fortrinsvis faglige 
tidsskrifter, som bibliotekerne låner ud.

Forlagsøkonomi

Der er i formidlingen af videnskab to verdener med hver deres økonomi: der er den inter-
nationale STM-verden, hvor især de engelsksprogede tidsskrifter dominerer. Dette er big 
business på internationalt plan. Der findes ingen priselasticitet ved de førende tidsskrifter, 
hvorfor der er skabt store internationale udgiverselskaber med tendens til monopoldannel-
se. Det er den ene side af den såkaldte ”tidsskriftskrise” (som også skyldes teknologisk om-
stilling) hvor markedsmekanismer for lave priser gennem konkurrence ikke fungerer.76

Den anden verden er mere broget. Her findes alle de nationale tidsskrifter uden for STM-
området og en god del af de mindre internationale tidsskrifter herunder også STM-tids-
skrifter. De har ikke nogen særlig stærk økonomisk basis, og bliver holdt i live af offentlige 
tilskud samt gennem et stort engagement blandt forfattere og redaktører.77
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Tidsskrifter og foreninger – de usynlige aktører

Anmeldelser

Artikler får meget omtale i denne bog. Der er dog også andet indhold i tidsskrifter, og her 
skal nævnes en af de vigtigste, nemlig anmeldelser.

I visse fag er de meget udbredte, mens de i andre næsten ikke findes, som det fremgår af 
undersøgelsen af de danske forhold andetsteds i denne bog.

Det er især i de blødere fag med mange bogudgivelser, at anmeldelserne er af værdi. En 
anmeldelse ikke alene beskriver og karakteriserer en bog som sådan, men også det emne, 
som den handler om. Der bringes en vurdering af, om en bog bringer ny viden til torvs og 
hvordan dens teorier placerer sig i forhold til andre teorier. En boganmeldelses diskussion 
af den relaterede litteratur er værdifuld.78 

Flere forfattere har normativt og/eller analytisk beskæftiget sig med anmeldelsers funk-
tioner. En model for en god anmeldelse kunne være de fire dele: en introduktion til bogens 
emne, en oversigt over bogen, fremhævelse af dele i bogen og en generel vurdering af bo-
gen.79 Med til vurderingen kunne indgå en diskussion om argumentationens styrker og 
svagheder, hvorigennem læseren gerne skulle involveres.80

Anmelderen har en vigtig rolle i den videnskabelige proces. Selvom en anmelder nor-
malt bliver udvalgt gennem en lidt tilfældig proces (forfatteren til denne bog har gennem 
mange år fungeret som anmelderredaktør; stol på mig), er det dog ikke en tilfældig person, 
der bliver valgt. Vi må gå ud fra de egentlige videnskabelige tidsskrifter med et kvalitetsni-
veau, hvor anmeldelser skrevet af nære venner er fraværende.

Det er gennem en anmeldelse, at et eller flere års arbejde med en bog bliver bedømt i en 
relativ kort form på 1-3 sider. Kun enkelte tidsskrifter tillader de større anmeldelser, som 
giver plads til meget kvalificerede diskussioner.

Vi ser her bort fra egentlige phd.- og doktorafhandlinger, som jo har deres formaliserede 
anmeldersystem, som også indbefatter, at en forfatter kan risikere at skulle omskrive sit 
værk, hvis det ikke opfylder bedømmelsesudvalgets krav og ønsker.

Da der i modsætning til et bedømmelsesudvalg kun er én person til at anmelde, er ved-
kommendes position i forhold til det anmeldte af en vis betydning. Den personlige hold-
ning kan gå fra venligsindet til det modsatte, hvor der især ved det sidste kan forekomme 
meget kritiske anmeldelser. Det er anmeldelsernes svaghed, at der kun bliver vurderet ud 
fra dette ene synspunkt. Denne svaghed bliver til dels imødegået, når der er tale om værker, 
der bliver anmeldt af flere, og hvor det gennemgående synspunkt derfor står stærkt, mens 
divergerende opfattelser derimod viser den store bredde, der altid har været i videnskab. 
Desværre er det de færreste bøger, som får flere anmeldelser – de fleste får desværre ingen 
anmeldelser i det hele taget.

Alt i alt er anmeldelser vigtige. Deres funktion som formidlere af forskning er indly-
sende, da de i kort form kan præsentere et fagområdes værker, hvilket er særligt vigtigt i en 
tid med stigende mængde forskning oven i tendensen mod mere tværfaglighed.
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De har samtidig en anden vigtig funktion, nemlig som en form for ’offentlig domstol’. 
Anmelderne fungere som et dommerpanel og afgør derved i stor udstrækning, hvad der 
har værdi og hvad der ikke har. Denne bedømmelse kan andre bruge i vurderingen af en 
person er værd at ansætte eller forfremme. En anmeldelse kan også benyttes som redskab 
for at anskaffe bøger f.eks. ved biblioteker.81 Fagfolk kan ved hjælp af anmeldelsen ikke blot 
selektere, hvad det kan betale sig at læse. Anmeldelsen kan faktisk helt erstatte læsningen 

af det anmeldte!82

De indadvendte faglige foreninger

Dette kapitel skulle handle om de faglige selskaber og foreninger inklussiv en principiel 
omtale af deres betydning for den videnskabelige formidling og især kommunikation. Det 
har været vanskeligt at nå dette mål, da der desværre ikke er skrevet særlig meget om 
selskabers virke og betydning.83 Eneste danske undtagelse er den omtale foreningerne har 
i det naturvidenskabelige felt i den fremragende serie ”Dansk naturvidenskabs historie”.84 

En af grundene er, at selskabernes aktiviteter ofte er indadvendte mod de mennesker, 
som interesserer sig for selskabets emneområde. De er sjældent udadvendte.

Oven i indadvendtheden ligger, at man ikke føler et interessefællesskab med tilsvarende 
foreninger inden for andre områder. Der findes således ingen organisation eller blot et net-
værk, hvorigennem der kan udveksles erfaringer og drøftes sager af fælles politisk inte-
resse. Derimod findes samarbejde med tilsvarende foreninger i ind- og udland.

I enkelte lande findes nationale selskaber for vedkommende lands selskaber. I USA sker 
samarbejde i The American Council of Learned Societies Commission, og i Canada i en vis 
udstrækning gennem the Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences.

Især sidstnævnte har arbejdet for de lærde selskabers rolle i den videnskabelige verden 
som et af de meget få. En nylig rapport har gennemgået Canadas videnskabelige selskaber, 
og konklusionen blev, at selvom der generelt kunne ses en kraftig tilbagegang i medlemstal-
let, havde selskaberne stadig store opgaver at udføre i den videnskabelige verden gennem 
de netværk, der fungerer i selskaberne. Det ville dog kræve en fornyelse af foreningernes 
aktiviteter, hvis de fortsat skulle have denne rolle.85

Det må bemærkes, at de canadiske selskaber har en langt mere anerkendt rolle i den vi-
denskabelige verden end de danske har. Således får 87 % af de canadiske selskaber offentlig 
støtte, mens det er et fåtal af de danske, der har denne offentlige bevågenhed.

Det er udgivelse af tidsskrifter, der er den mest omtalte del af selskabernes virke. Af-
holdelsen af konferencer, seminarer, årsmøder og tilsvarende fora for netværksdannelse er 
meget mindre omtalt. På samme måde findes der mig bekendt ingen forskere på danske 
universiteter, som har beskæftiget sig med foreningernes rolle i den faglige kommunika-
tion. Hvor der forskes i møders praktiske afholdelse, er fokus ofte lagt på møder i erhvervs-
virksomheder og ikke i den videnskabelige verden.86

Alt i alt: de faglige foreninger lever deres isolerede liv. De har meget få fortalere i mini-
sterier og administrationer.
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De indadvendte videnskabelige tidsskrifter

Mange af de samme ting, der er skrevet om den faglige indadvendthed i selskaberne gæl-
der for de videnskabelige tidsskrifter. De har den samme faglige afgrænsning og derved 
afgrænsede målgruppe.

Tidsskrifterne lever dog ikke helt det samme isolerede liv som foreningerne. De er ofte 
afhængige af tilskud, hvorfor de er tvunget til at involvere sig udadtil mod især offentlige 
myndigheder.

Der findes heller ingen faglig udveksling på dette område. Hvert tidsskrift er en ø med 
sit eget liv.

Der var omkring 1990 forsøg på at samle danske videnskabsredaktører i en fælles for-
ening. Foreningen blev skabt efter forbillede fra en levende finsk forening, og målet var at 
skabe en nordisk organisation oven på de nationale. Herved kunne der skabes en platform 
for vidensudveksling om emner af fælles interesse for at få hævet den redaktionelle stan-
dard.87 Forsøget mislykkedes imidlertid. Redaktørerne i bestyrelsen havde mere end rige-
lig med at få deres egen lille Hassan med de skæve ben til at overleve.

Kun videnskabelige tidsskrifters historie har været interessante; ikke deres nyere og ak-
tuelle rolle.

Der findes således intet talerør for de danske videnskabelige tidsskrifter eller for den 
sags skyld fælles uddannelse af nye redaktører. Heller ikke tidsskrifterne har fortalere i 
administrationen eller for den sags skyld eksperter med indsigt i deres betydning for sam-
fundet.

Det er dog lykkedes i andre lande at få tidsskrifterne på landkortet. I Canada findes 
Canadian Association of Learned Journals, som er en relativt ny organisation fra 1990 med 
mere end 100 canadiske tidsskrifter som medlemmer. Dens overordnede mål er at repræ-
sentere, udvikle og støtte de akademiske tidsskrifter med at sprede original forskning og 
akademisk information, samt mere bredt at fremme den intellektuelle kultur i Canada og 
internationalt.

Målsætningen er sat op i fire punkter. Der skal jævnligt etableres et forum, hvor man kan 
diskutere forhold omkring redigering og publicering. Der skal samles og spredes informa-
tion om emner relevante for publiceringen af videnskabelige tidsskrifter som f.eks. redak-
tionelle processer, produktion, distributiion og støtte. Foreningen skal udtrykke medlem-
mernes ønske over for bevilgende myndigheder, universiteter og sammenslutninger. Som 
det sidste punkt skal foreningen assistere og rådgive ved dannelsen af nye tidsskrifter.88

I praksis har sammenslutningen tre indsatsområder: uddannelse, markedsføring og 
lobby. Uddannelse af redaktionsmedlemmer sker i stor udstrækning ved workshops i for-
bindelse med en kongres afholdt af humaniora og samfundsvidenskab. Målet er at effekti-
visere den redaktionelle proces. Den samme forbindelse til de blødere videnskaber findes 
også ved markedsføringen, som har et mere moderat aktivitetsniveau. Derimod er der store 
aktiviteter på politikområdet, hvor der arbejdes omkring portosastser, støtte forsknings-
råds politik på tidsskriftområdet og etikproblematikken.
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Med base i England findes The Association of Learned and Professional Society Pub-
lishers (ALPSP), som er en bredere organisation, som omfatter ikke kun de aktive omkring 
redaktionerne af akademiske tidsskrifter, men bredere kredse i non-for-profit udgiverver-
denen. Organisationen blev stiftet i 1972 og har en række aktiviteter på et højt plan med 
dets 286 medlemmer fra 29 lande. Det udgiver således tidsskriftet Learned Publishing, ar-
rangerer seminarer og efteruddannelse. De deltagende tidsskrifter kan via foreningen få 
et samarbejde med den kommercielle distributør Swets om at tilbyde aktuelt 433 titler til 
konsortier og andre større kunder.89

Det danske sprog

Dansk er nødvendigt for at komme ud i samfundet

Det er helt oplagt, at hvis videnskab skal nå ud i det danske samfund, så skal det formidles 
på dansk. Vi er mange, som kan læse engelsk, men vi er dog også kun et meget lille mindre-
tal, der behersker fremmedsprog så godt, at vi kan læse tekst med fagudtryk lige så hurtigt 
og effektivt som dansk.

Det betyder også, at der i stor udstrækning må være tale om en dobbeltstrategi på det 
sproglige område:

	 At alle forskningsresultater så vidt muligt skal være tilgængelig i en populær form 
på dansk, så de er tilgængelige for befolkningen som helhed.

	 At de primære forskningsresultater formidles på et fremmedsprog, når det er nød-
vendigt for at nå vedkommende områdes forskerverden

Det nævnte fremmedsprog er som oftest engelsk. Det er blevet det internationale lingua 
franca i den videnskabelige verden. Som det fremgår senere i bogen af analysen af den 
aktuelle forskningsformidling, findes der dog også andre sprog på særområder – især ved 
sprogforskning.

Det må dog også pointeres, at al forskning ikke nødvendigvis skal udgives i sin fulde 
udstrækning på engelsk. Der findes fag i humaniora og samfundsvidenskab, som er så tæt 
knyttet til de nordiske samfund og kulturkredse, at en publicering på dansk er tilstræk-
kelig. Som det senere fremgår, er jura det mest nationale forskningsfelt, hvor hele 85 % af 
publiceringen sker på dansk. Tilsvarende findes der omvendt videnskaber som de naturvi-
denskabelige, som i meget ringe grad er bundet af geografi og lokale kultur.

Dette stiller krav til en formidlingspolitik på området, da det på ingen måde vil være 
kommercielt bæredygtigt at kunne levere forskning på dansk. Der skal gives store subsidier 
for at videnskabsformidlingen kan blive effektiv, så alle forskningsresultater kan gøre nytte 
i det danske samfund.

Sprogkampen

Der findes en pågående sprogkamp om det danske sprogs domæne. Det havde Holberg 
sans for, da han ironiserede over den belæste Rasmus Bergs brug af fremmedsprog i teater-
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stykket Erasmus Montanus.90 Dengang i 1720’erne var det latin, der var den internationale 
forskerverdens lingua franca. Senere kom fransk og tysk ind som nødvendige sprog, og i 
dag er det blevet engelsk.

Det er nok en anden situation i dag, hvor det ikke kun er en minoritet i samfundet, som 
benytter fremmedsprog. Tilmed bliver hele befolkningen påvirket af især de elektroniske 
massemediers film og musik.

En sprogpolitik må tage højde for, hvad de potentielle brugere mestrer. Her foregår en 
sprogkamp, hvor grænserne rykker sig kraftigt. Endnu sker gymnasieundervisningen gen-
nemgående på dansk, men på nogle universiteter er det engelske ved at bryde igennem 
ikke alene i litteraturen men også i undervisningens talte sprog. Nutidens kommerciali-
sering af universiteterne betyder nærmest automatisk, at undervisningssproget skal være 
engelsk. Hvis man ikke kan levere det, får man heller ikke de udenlandske studenter, der 
er nødvendige for at man kan opretholde universitetets økonomi og derved tiltrækkende 
niveau. Man vil heller ikke kunne tiltrække udenlandske undervisere, hvis ikke de måtte 
undervise på engelsk.91

Sprogpolitikken på universiteterne er dog endnu todelt. Der skal undervises på dansk, 
så de studerende uddannes til det hjemlige arbejdsmarked, og på engelsk så både de stude-
rende og selve forskningsniveauet kan konkurrere på den internationale scene. For Køben-
havns Universitet står i udkast til sprogpolitik, at ”engelsk skal i stigende grad anvendes 
som undervisnings- og lærebogssprog, hvor det er relevant i undervisningen og som forsk-
ningens lingua franca”.

Allerede i 1995 blev der oprettet et lægestudie på engelsk. Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole var det første universitet, som bevidst satsede på engelsk i større udstræk-
ning. Allerede i den 4-årige udviklingskontrakt 2001-2004 blev der givet signaler om sprog-
valg som følge af internationale kontakter og samarbejde.92

De engelsksprogede begreber fra videnskaben skal dog også føres videre i det danske 
sprog. Her er det selvfølgelig en særlig problemstilling, om ordene skal gå videre uforan-
dret eller der skal skabes nye ord baseret på dansk tradition.93 En tilsvarende problemstil-
ling har længe eksisteret på det lægevidenskabelige område, hvor områdets hovedsagelig 
latinske begreber har måttet oversættes til et mere forståeligt dansk.94

Skal videnskabelige tidsskrifter på dansk nedlægges?

Når nu det engelske sprog er så dominerende i den akademiske verden, skal vi så ikke bare 
nedlægge alle de dansksprogede videnskabelige tidsskrifter?

Denne problemstilling er vi ikke alene med. Selv i store sprogområder som de franske, 
tyske og spanske har dette været debatteret.95

Svaret er ja – hvis vi ikke ødelægger muligheden for danske forskere kommer til orde 
eller hvis forhold af vigtighed for det danske samfund og kultur derved ikke bliver taget op. 
Det er imidlertid de færreste internationale tidsskrifter, der er interesseret i at beskæftige 
sig med de specielle forhold i det danske eller i og for sig de nordiske samfund. Derfor ville 
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humaniora og samfundsvidenskab blive ramt ekstremt hårdt, hvis forskerne herfra ikke 
mere kan få publiceret deres artikler.

Man kunne i stedet tænke sig, at lade de mest videnskabelige dansksprogede tidsskrifter 
overgå til engelsksproget tekst. Et argument for denne engelsksprogede publicering kunne 
være, at et tidsskrifts impact factor ville stige ved at komme ud og blive synlig i den store 
verden, hvor mange flere ville kunne citere dets artikler. En nyere undersøgelse viser dog, 
at dette ikke nødvendigvis er resultatet.96

Det er samtidig en værdi at opretholde en national begrebsverden i alle videnskaber. 
Langt størstedelen af kandidaterne fra universiteterne kommer til at arbejde i danskspro-
gede sammenhænge i samfundet. Derfor er det nødvendigt for dem, at kunne formidle 
deres fag på dansk, så arbejdskolleger og samarbejdspartnere forstår det.

Ud over at nationalt sprogede tidsskrifter har disse fordele i lettest at komme ud i sam-
fundet, har de også betydning for den videnskabelige verden selv. Forskerne på området 
kan på mange måder drage fordel af dem. Det er nok de nationale/regionale og sandsyn-
ligvis også de nationalsprogede tidsskrifters evne til at bryde igennem nationalt, der har 
betydning. Det er muligvis det, som ligger bag den kendsgerning ved astronomi, at danske 
forskere har let ved at få omtale i danske massemediers omtale af deres videnskabsområde. 
Bortset fra England og Frankrig er de øvrige landes medier domineret af amerikanske for-
skere.97

Dette forhold med den lokale/regionale vinkel har European Science Foundation taget 
op på de ’hårde’ videnskabers område. Selv på disse områder angiver de europæiske for-
skere, at det er nødvendigt for videnskabsresultaternes spredning, at de bliver redigeret 
efter lokale vinkler og interesser. Ikke mindst de lokale videnskabelige organisationer har 
en stor opgave, anføres det.98

På en anden måde har de nationale/regionale tidsskrifter også en værdi, idet de gennem 
deres meget tætte forbindelse til de lokale forskningsmiljøer, kan få forbindelse til forskere, 
som de ”store” tidsskrifter ikke har mulighed for. Derved er de med til at skabe en støtte 
og give en nødvendig struktur til det nationale forskningssystem. Især har disse tidsskrifter 
mulighed for at støtte og hjælpe de forskere, som for første gang skal have deres forskning 
publiceret.

Det er da også anbefalingen på nationalt plan, da Rektorkollegiet gav sine anbefalinger 
for en sprogpolitik. Ud over at engelskkundskaber selvfølgelig skal styrkes i forskerver-
denen, anbefalede man at de lokale danske netværk skal styrkes. ”Universiteterne bør ar-
bejde for, at forskningen bliver mest mulig tilgængelig i forskellige medier og for forskellige 
modtagere i Danmark, og informationsudvekslingen skal fremmes ikke blot mellem forsk-
ningen og det danske samfund (den afprofessionaliserede formidling), men også mellem 
fagene (den tværfaglige formidling).99
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Nettets fantastiske muligheder – og 
videnskabelig publicering

Den digitale revolution – forfatterens første erfaringer

De digitale muligheder for at transportere viden fra et sted til et andet fascinerer mig stadig. 
De unge betragter det som en selvfølge, men min fascination er sikkert lidt som den første 
fascination må have været, da man kunne tale i telefon fra et sted til et andet, hvor tid og 
sted bliver ophævet.

Mine egne erfaringer startede i 1980’erne, hvor jeg på besøg på særlig rige institutio-
ner kunne hvorledes der kunne hentes artikler og oplysninger fra fremmede databaser. 
På grønne monitorer med gul skrift kom bogstaver og atter bogstaver. En af de helt store 
databaser var Dialog, som indeholdt store mængder af værdifuld information, man kunne 
købe sig adgang til. Undervisningsministeriet oprettede i 1981 Dansk DIANE Center, som i 
en længere årrække siden formidlede hvad, der fandtes af digitale muligheder, hvilket dog 
i stor udstrækning var for naturvidenskab og de tekniske områder.100

Som redaktør af et internationalt tidsskrift indså jeg de potentielle muligheder for at også 
humaniora kunne drage nytte af den ny teknik, og i 1987 blev en hjemmeside ”Kulturhisto-
risk netværk” – eller Bulletin Board (BBS) som det hed dengang – etableret på forsøgsbasis. 
Forbindelsen skete med et 400 baud modem på familiens telefon, og hver gang der var 
besøg, kunne familien ikke benytte telefonen. Om natten blev meddelelser sendt videre og 
andre meddelelser hentet fra andre BBS’er. På den måde kunne informationer i løbet af en 
dags tid krybe verden rundt – og systemet fungerede faktisk! Det var tiden, hvor grænsefla-
derne hed sådan noget som Goopher og FTP.

Smerteligt var det som foredragsholder på en stor international kongres i slutningen 
af 1980’erne at præsentere den digitale kommunikations muligheder, hvor professoren 
på mit fag startede en udvandring under sine højlydte protester mod sådan noget teknisk 
pjat, som ikke kunne gavne faget. Det samme negative resultat fik jeg, da jeg på Dansk 
Forskningsbiblioteksforenings årlige vinterinternatmøde omkring 1991 præsenterede mu-
lighederne, hvor den daværende rigsbibliotekar ytrede nogenlunde den samme højlydte 
protest. På omkring samme tid var jeg med til at arrangere en international konference for 
videnskabsredaktører, hvor jeg havde fået et par af Nordens førende forskere på området 
til at deltage. Selvom der var langt over 100 deltagere, var jeg stort set den eneste deltager i 
sessionen om digital publicering.101

Derimod var det en stor glæde at være med i et udredningsarbejde for Nordisk Mini-
sterråd, hvis institution for forskningsformidling, Nordinfo, kunne se visionerne i digital 
formidling.102 Samme glæde havde jeg ved arbejdet hos det statslige DANDOK, som var 
Forskningsministeriets udvalg for videnskabelig information og dokumentation. Arbejdet 
foregik bl.a. i undergrupper opdelt i fagområder, og her fandtes ikke alene visioner på det 
tekniske område, men også på de humanistiske og samfundsvidenskabelige.103
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Der var i de år mange idéer, men desværre ingen penge. Penge kom der til gengæld til i 
1998, hvor der blev bevilget 200 mio. kr. over 5 år til Danmarks Elektroniske Forskningsbib-
liotek (DEF). Idéer om forskningspublicering var der til gengæld få af. I hvert fald blev det 
biblioteksverdenen, som satte sig på de mange penge, og forskere og redaktører fik ingen 
adgang, selvom den førte politik i stor udstrækning havde alvorlige konsekvenser for deres 
dagligdag. Mens vi er ved de sure bemærkninger, så må det også konstateres, at projektet 
trods de mange midler aldrig er blevet evalueret af en neutral instans, og alligevel er det 
blevet besluttet at videreeføre det som en permanent institution (i dag med navnet DEFF). 
Kun et delprojekt (Forskningsdatabasen) er blevet evalueret (efter kritik), og evalueringens 
kritik var nærmest sønderlemmende.104 En af de ledende i DEF havde ellers ment, at basen 
havde været en succes, idet der havde været 6.000 besøgende på et halvt år. 104a DEF har 
nærmest fungeret som de store bibliotekers tag-selv-bord.

Den gode side af DEF-projektet var, at en del af pengene gik til rene IT-projekter på bib-
liotekerne med opbygning af netværk. I stedet for de mange reoler med kartotekskort, blev 
der opstillet terminaler med adgang til den centrale database med oplysninger om bogbe-
standen. Det var på mange måder en revolution at få de tidligere enkeltstående biblioteker 
til at arbejde sammen, og de nye tekniske muligheder betød store fremskridt i biblioteks-
sektoren. Bibliotekssøgebasen Bibliotek.dk er til dels et resultat af denne infrastruktur. Det 
var derfor meget naturligt, at ledelsen i DEF og medarbejderne i sekretariatet i Biblioteks-
styrelsen i stor udstrækning blev bemandet af tidligere IT-folk. De var dog ikke af den nye 
kreative WWW-type, men var gamle mainframe- og databasefolk, bl.a. med en direktør for 
IBM som formand for DEF siden 2000.

Internettets fantastiske muligheder

Selvom internettet efterhånden har mange årtier på bagen, regner de fleste nettets fødsels-
dag til at være da, World Wide Web blev startet op af Tim Berners-Lee fra CERN i 1991. De 
første browsere kom frem et par år senere, og så skete den store revolution i kommunika-
tionen. Nettet var blevet brugervenligt, og alle kunne være med. I 1993 var der 130 hjem-
mesider i hele verden, påstås det; i dag skal der mange nuller efter dette tal.

De første år havde nørderne nettet nogenlunde for sig selv. Efterhånden som antallet af 
sider steg, udvidede mulighederne sig tilsvarende og flere fik adgang, som dengang endnu 
for de fleste var via modem.

Den positive spiral var i gang. Ikke mindst det elektroniske isenkram fremstillet i Østen 
gjorde det muligt for mange at være med. Hastigheden på folks adgang blev forøget med 
nye modemer, hvor en ny generation af modem’er i 1990’ernes begyndelse nu kunne over 
føre mere end en kilo bits pr. sekund.

De mest populære sider de første år var linksamlinger om bestemte emner, der viste vi-
dere til andre sider om samme emne. Mange af de øvrige sider var også linkssider, der viste 
videre til endnu flere tilsvarende sider. De blev også kaldt portaler, som i starten havde til 
formål at sende folk videre. Da nettet begyndte at blive kommercielt nogle år senere, hvor 
bannerannoncer blev indtægtskilde, ændrede portalerne karakter. De skulle nu netop ikke 
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sende folk videre, men lade folk fortsat blive på stedet, så de fik set endnu flere reklamer.
Der findes kun enkelte steder på nettet, hvor folk endnu holder linksamlinger af denne 

type i live, for de blev erstattet af noget andet og meget bedre: søgemaskinerne. En af de 
første var Lycos i 1994, og i 1998 blev søgemaskinen Google lanceret. Resten er historie.

De første egentlige videnskabelige kommunikationer begyndte at dukke op omkring 
1995. Det måske første videnskabelige tidsskrift på nettet udgivet fra Danmark var First 
Monday, som det daværende store internationale danske forlag Munksgaard (i dag en del 
af Blackwell) etablerede i 1996. Det internationale tidsskrift havde en amerikansk domine-
ret redaktion og handlede i stor udstrækning om internettet. Det gjorde et stort nummer ud 
af at være gratis og frit. Desuden var det peer-review bedømt, som amerikansk inspirerede 
tidsskrifter skulle være på det tidspunkt. Tidsskriftet blev solgt to år senere til udlandet, 
men lever stadig i bedste velgående.

I nettets første år var det besværligt og dyrt at have en hjemmeside. Det ændredes ef-
terhånden som netadgange blev hurtigere. I slutningen af 1990’erne kunne det koste under 
1.000 kr. om året og i skrivende stund en tiendedel. Alle kunne derved være med på nettet, 
og da det samtidig var let at programmere de nødvendige koder, kunne alle være med. Og 
det gjorde næsten alle skulle man tro. I hvert fald er der mere end et domænenavn for hver 
tiende dansker her i 2005 (ca. 607.000 stk.), og antallet af sider er så stort, at ingen har tal 
på dem.

Alle skulle efterhånden have hjemmesider, og det fik videnskabelige selskaber og tids-
skrifter også. Således kom KVINFO på nettet i 1995, og takket være tilstrækkelige økono-
miske tilskud, kunne dets FORUM for køn og kultur i 1998 blive relanceret som Danmarks 
første gratis online kulturtidsskrift. Mit eget Tidsskrift for arbejdsliv kom på nettet i 1999. 
Som det første danske peer-review bedømte videnskabelige tidsskrifter af den traditionelle 
type kom alle artikler og anmeldelser i 2001 frit tilgængelig på nettet. Der var dog et års 
”spærretid” af hensyn til økonomien, så abonnenterne havde et incitament til at fortsætte.

I 2002 kom en rigtig sværvægter på nettet i fuld udstrækning. Det var Ugeskrift for Læ-
ger, som havde de første artikler på nettet i 1999, men som nu leverede hele sit indhold med 
det samme. Flere tidsskrifter er dukket op på nettet, og udgivelse af bøger og mange andre 
slags publikationer er kommet til.

Jeg vil stoppe præsentationen her ved at antyde den store betydning for spredning af 
videnskab, internettet har betydet.

Case: fagligt selskabs tidsskrift og hjemmeside

Tillad mig at præsentere nogle erfaringer, som er blevet høstet takket være en god del fri-
villig indsats og uden egentlige økonomiske midler til udvikling (hvilket vi har forsøgt at 
skaffe fra offentlige udviklingsmidler men uden held). Resultatet har været succesfuldt, 
men uden at andre uden for området har taget notits.

Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) er et mindre fagligt selskab med omkring 500 med-
lemmer. Det har en mindre mødeaktivitet og udgiver det videnskabelige Tidsskrift for 
Arbejdsliv, der udkommer fire gange om året med ialt ca. 500 sider. Tidsskriftets artikler 
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bliver peer review bedømt.
Nyt om Arbejdsliv er en elektronisk nyhedstjeneste (www.nyt-om-arbejdsliv.dk), som 

er hjemmeside for CSA. Den udgives i forbindelse med Tidsskrift for Arbejdsliv, hvis re-
daktion er ansvarlig for driften, og hvor det daglige ansvar i praksis udføres af en udpeget 
redaktør (denne bogs forfatter).

Der sker en bred formidling af videnskabelig viden til det danske samfund. Artikler og 
anmeldelser fra Tidsskrift for Arbejdsliv kan læses on-line eller downloades i pdf. format. 
Benyttelsen er efter principperne fra Open Access fri og gratis, og materialet ligger on-line 
et år efter publiceringen af det bogtrykte tidsskrift.

Internettet kan imidlertid benyttes til meget mere end blot at være et digitalt bibliotek. 
Nyt om Arbejdsliv er desuden en nyhedstjeneste, som udfører en større informationsvirk-
somhed. Stoffet redigeres efter journalistiske principper, hvor væsentlige ting fremhæves 
frem for mindre væsentlige.

I alt findes pt. mere end 8.000 web-sider, og de væsentligste aktiviteter er en nyheds-
tjeneste om de nyeste udgivne danske bøger og aktuelle møder og konferencer – for en 
bred kreds af brugere - samt en mere avanceret nyhedstjeneste om de nyeste internationalt 
udgivne bøger og kommende seminarer og konferencer – for forskerverdenen og andre 
nøglepersoner, der ønsker at være top-informeret

Nyhedstjenesten opdateres løbende og har 4-6 mere gennemgribende opdateringer i lø-
bet af året. Desuden sendes nyhedsmail til tilmeldte personer, pt. 1.760. Endelig udsendes 
nyhedsmails til ca. 100 journalister, når der er større relevante nyheder.

Nyhedstjenesten er en af de mest benyttede videnskabelige af sin type i Danmark med 
et stort antal besøg om året. I november 2006 blev der for første gang nået 15.000 unikke 
besøgende på en måned; det forventede besøgstal i 2007 anslås at blive 170.000. Da mange 
benytter tjenesten adskillige gange om året, vil det samlede antal besøg være langt over 
200.000. Artiklerne fra tidsskriftet hører til det mest populære stofområde. Den aktuelle 
benyttelse er på mere end 150.000 download artikler på et år.

Med den store popularitet er det således ikke et tilfælde, at der findes 77 søgeord, hvor 
Nyt om Arbejdsliv kommer på de første 9 pladser i søgemaskinen Google (konstateret 27. 
februar 2007). I alt var der 21 ord, hvor Google rangerede vores nyhedstjeneste på første-
pladsen! (arbejdsliv, arbejdsbegrebet, overenskomstforhandling, sygeløn, teamorganise-
ring, arbejdslovgivning, kvalifikationsudvikling etc.).

Med hensyn til den såkaldte Page Rank (Googles rangering af sider efter hvor mange 
andre sider, der linker), er vi kommet op på niveau 5 ud af 10. Dette er meget flot (pt. større 
end dagbladet Informations og TV-Zulu), og Google giver da også 95 % af al vores søge-
maskinetrafik.

Desuden er kredsen omkring Nyt om arbejdsliv ved at lancere en engelsksproget ny-
hedstjeneste, Working Life Info (www.workinglife.info). Ud over at fungere som en ny-
hedstjeneste, er målet at gøre danske forskere mere kendt i udlandet, hvorved danske for-
skeres stilling generelt vil blive styrket. Især vil danske forskeres engelsksprogede bøger 
blive annonceret.
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Med eksempel fra vores eget ydmyge tidsskrift, som lige nød og næppe kan eksistere 
og holde et oplag på 500 eksemplarer, har det takket være internettet et 200 gange så stort 
antal læsere, som årligt henter mere end 150.000 artikler. De fleste læsere er sporadiske, som 
interesserer sig for et afgrænset emne - stress, strejke eller hvad det nu kan være, og de kan 
takket være en søgemaskine finde lige præcis den ønskede tekst.

Vigtigere er måske den kommunikation, der foregår omkring nyhedstjenesten med at 
reklamere for nye undersøgelser og bøger samt at bringe folk sammen på møder og kon-
ferencer.

Mulighederne ville endda kunne være udnyttet meget bedre, hvis de bevilgende myn-
digheder får øjnene op for de store ressourcer, der med små midler kan udløses ved at 
satse på de faglige foreninger. Den nye infrastruktur vil samtidig ændre hele den måde de 
videnskabelige miljøer vil kommunikere på; mange forandringer vil ske i de kommende 
årtier.105

Digital adgang til forskning

Lad mig opsummere nogle af de mange fordele over forskning tilgængelig på nettet. Nogle 
af de mest indlysende er set fra brugernes synspunkt:

	 Søgning i registre kan ske fra brugerens computer
	 Forskningen bringes direkte til brugeren
	 Kort tid fra en artikel er færdigredigeret til den er tilgængelig
	 Forskningen leveres straks
	 Der kan udføres fuldtekstsøgning
	 Citater kan kopieres og referencer bliver korrekte
	 Links i tekster til citeret litteratur kan straks følges

Mange af disse forhold er blot en forbedret udgave af de traditionelle medier. Der er 
tilmed nogle store fordele for bibliotekerne. Nogle af disse fordele er:

	 Det er billigere at håndtere elektroniske udgivelser når der ikke skal lagerplads til 
reoler, der ikke skal håndteres tidsskrifter frem og tilbage til udlån og når katalo-
gisering m.v. i stor udstrækning er leveret sammen med abonnement

Disse økonomiske fordele i bibliotekssektoren skulle brugerne kunne mærke i form af 
flere midler til andre opgaver takket være relokering af midler fra bibliotekerne eller hvor 
bibliotekerne yder andre service for de sparede penge.

Papirpubliceringens fordele

Mange fortalere for digital adgang til forskning går samtidig ind for afskaffelse af bogtrykte 
tidsskrifter. Det var således på et tidspunkt den officielle politik for de danske bibliotekers 
DEF-projekt, hvor man ønskede e-publicering af danske tidsskrifter skulle indføres ved at 
nedlægge de bogtrykte udgaver. Denne rigoristiske holdning er dog siden blevet forladt, da 
man opdagede, at forskerverdenen ikke var enig i, at det var hensigtsmæssigt.

Der findes nemlig en række fordele ved papirpublicering. Nogle bunder muligvis i tradi-
tion og vanetænkning, men man skal dog tage hensyn til dem, så længe de eksisterer.
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At udgive et tidsskrift er en proces, hvor en række forfattere, redaktører, bedømmere og 
andre arbejder målrettet på en fælles opgave om at udgive et nummer af et tidsskrift, som 
skal være færdig inden en bestemt dato, hvor bogtrykkeren venter. Dette er en særlig pro-
ces, når det drejer sig om skabelse af ”værker”, hvor udgivelsen skal søge at nå rundt om et 
emne i form af en tema-publikation.

Den samme proces findes ved enkelte rene elektroniske udgivelser, selvom det elektro-
niske medie i sig selv ikke lægger op til at, man skal vente på at samle et antal artikler sam-
men for at få dem i fællesskab trykt hos en bogtrykker. Den drypvise – og derved hurtige 
– publicering 

Ved udgivelse af videnskabelige værker er man afhængig af redaktører og bedømmere 
fra vedkommende fagområde. Da de som regel – i vores del af verdenen med meget små 
oplag – arbejder frivilligt og ulønnet, er et tidsskrift afhængig af at disse ildsjæle har lyst til 
at involvere sig. Da der ofte er tale om meget små fagmiljøer med måske kun 50 personer, 
som har en faglig kapacitet til at udføre dette arbejde, må man tage hensyn til deres enga-
gement. Det har været forsøgt at etablere digitale evalueringsprocesser, hvilket har vist sig 
ikke at være en generel løsning. Det er ikke alle steder, at en digital automatisering kan 
lade sig gøre. Det er ikke noget, som kan erstatte den glæde ved udført arbejde, som når en 
bogtrykker leverer et flot indbundet eksemplar med farvestrålende forside. I hvert fald er 
det holdningen hos størstedelen af forskere i mange fag, og selvom der måske findes 10 % 
tilhængere af udelukkende digital publicering, kan et tidsskrift kun eksistere, hvis meget 
nær potentialet på 100 % bliver udnyttet. 

Der er store forskelle på holdningen til dette fra fag og til fag. De mest svorne tilhængere 
af ren digital publicering findes i fag, hvor en artikels levetid er begrænset. For eksempel 
ses det ved medicin, at halvdelen af en artikels læsere findes inden for meget kort tid. Om-
vendt findes der inden for humaniora og samfundsvidenskab en meget længere levetid. 
Nogle forfattere læses flittigt tusind år efter at deres værker er blevet skabt. Platon og Ari-
stoteles er et par af de forfattere, som alle verden over kender og som sikkert fortsat vil blive 
læst. Derfor er der meget mere fornuft i at lade værker blive trykt, som man kan forvente 
at vende tilbage til.

Derfor er der i hvert fald i en periode på måske en generation, hvor tidsskrifter bliver 
udgivet både elektronisk og på papir. De fleste brugere foretrækker under alle omstæn-
digheder at læse på papir, og så længe det elektroniske papir ikke er indført, undgås ikke 
bogtrykker eller printer.

Tidsskriftskrisen – argument for ændring af publikationsmønsteret

I biblioteksverdenen findes der et begreb, som har spredt sig som et spøgelse over ver-
denen. Da det har store konsekvenser også for den danske forskningsformidling, må det 
hellere blive præsenteret. Det er den såkaldte tidsskriftskrise. Den blev første gang observe-
ret i USA, hvor de store biblioteker kunne konstatere, at deres udgifter til tidsskrifter steg 
meget mere end deres bevillinger. Der var mange årsager til denne stigning. Mængden af 
forskning er steget, og derfor er mængden af tidsskriftsartikler steget tilsvarende. En un-
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dersøgelse viser, at hvor der var 74 artikler i et gennemsnitligt tidsskrift i 1960, var antallet 
steget til 154 i 2002.106

Denne årsag har man ikke fokuseret ret meget på. I stedet er der blevet fokuseret på en 
anden årsag, nemlig, at tidsskrifterne ganske enkelt er blevet dyrere, hvilket er blevet påvist 
gennem flere undersøgelser. En af de seneste er udført af Oxford University Press, som ikke 
ville anklages for at lade sine tidsskrifter stige for meget, hvorfor de hyrede et konsulent-
firma til at kulegrave alle de 12 største kommercielle udgiveres prissætninger.107 Prisstig-
ningerne på de 6.000 undersøgte tidsskrifter i perioden 2000-2004 var meget store. De var 
så store, at der måtte være prisstigninger, der skyldtes grådighed over for aktionærerne end 
det skyldtes løn og prisstigninger.

Noget var der om teorien. I hvert fald havde de store forlag over en årrække vokset sig 
større gennem især opkøb, og de største kunne som forretninger høste store fortjenester. Så-
ledes havde det største af dem alle, det multinationale selskab med basis i Holland, Elsevier, 
et overskud på op til 34 % på driftsregnskabet (firmaet forsvarede sig med, at efter skatter 
og afgifter var overskuddet ”kun” 17 %).108 Selv foreningsejede tidsskrifter har opkrævet 
større abonnementer end udgifterne til tidsskriftet (overskuddet er gået til selskabets virke, 
legater for studerende etc.).109

En tredje årsag, som ikke er blevet fremhævet ret så meget, og slet ikke fra biblioteksside, 
er den opsigelse af abonnementer, som biblioteker og andre har foretaget (måske forårsaget 
af prisstigningerne). I et studie fra USA vises, at det typiske tidsskrift fra 1975 med 2.900 
abonnenter havde mistet 1.000 abonnenter i 1995. Der er ikke noget at sige til, at udgiveren 
har måttet fordele udgifterne på færre abonnenter, hvilket med andre ord hedder prisstig-
ning.110

Figurer af denne type vises atter og atter i biblio-
tekarers foredrag om tidsskriftsøkonomi. Figu-
ren giver umiddelbart en fornemmelse af kraf-
tige prisstigninger for tidsskrifter.
Virkeligheden for prisudviklingen er dog mere 
nuanceret. For danske tidsskrifter har der endda 
været tale om store prisfald - se s. 51.
Billedet viser udgifterne til køb af tidsskrifter 
m.v. hos ARL, den amerikanske organisation af 
forskningsbiblioteker.
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Tidsskriftsøkonomi – de rige skal mere gives…

Hvor de store internationale tidsskrifter med store oplag er steget kraftigt i pris, er det 
samme ikke sket for de små tidsskrifter, der ofte er udgivet af idealistiske videnskabelige 
selskaber.

Det kan faktisk undre, for prissætningen skulle faktisk være det omvendte. Grundom-
kostningerne ved at gøre en artikel klar til publicering er stort set den samme for et stort 
eller lille tidsskrift; kun udgifter ved afviste artikler kunne tænkes at være en ekstra udgift 
ved de mest eftertragtede tidsskrifter.

Der er således beregnet hvor store indtægterne fra abonnement til et tidsskrifts øko-
nomi skal være for at løbe rundt afhængig af oplagstallet. Undersøgelsen er mere end 10 år 
gammel, hvorfor priserne er steget med inflationen, men de grundlæggende forhold er de 
samme. Ved et tidsskrift med 500 abonnenter skulle et abonnement koste 775$, ved 1.000 

Figuren viser de økonomiske forhold for et rimelig typisk dansk videnskabeligt tidsskrift (Tidsskrift 
for Arbejdsliv). Det er udgivet af et fagligt selskab, som betaler et universitetsforlag for at distribu-
ere tidsskriftet og indkræve abonnement/medlemsafgifter. Alle øvrige opgaver styres og betales af 
selskabet.
I dette årsregnskab er indregnet redaktører og bedømmeres ulønnede arbejdsindsats, hvilket omfatter 
ca. 47 % af samtlige indtægter. Abonnementindtægter er på 31 % og offentligt tilskud 14 %
I regnskabet er ikke indregnet forfattere og anmelderes arbejdsindsats. Den ville i givet fald udgøre 
over en mio. kr., hvilket muligvis vil være rimeligt, da mange forfattere ikke får kompensation fra en 
arbejdsplads.

Økonomi for et videnskabeligt tidsskrift



��Dansk forskningsformidling

dominans, sluttede bibliotekerne sig sammen for i fællesskab at forhandle om abonnemen-
ter, eller licenser, som det kom til at hedde efterhånden som den elektroniske adgang blev 
fremherskende. De store forlag blev opfattet som de onde på samme måde, som Microsoft 
opfattes af Open Source fortalere. Agitationen er efterhånden blevet så massiv, at selv nor-
malt fornuftige bibliotekarer opfatter alle forlag, som ”de onde”.

Argumentationen går på, at det offentlige kommer til at betale for sin forskning tre gan-
ge. Den første gang, når det betaler forskerne for at udføre deres arbejde. Den anden gang 
når redaktørerne og bedømmerne får betaling (hvilket ofte udføres af fagfolk uden at forla-
gene honorerer dem) og for det tredje, når universiteterne igen køber forskningen tilbage, 
når der tegnes abonnement på et tidsskrift.111a

Løsningen på problemet med de onde forlag skulle løses med Open Access (argumen-
tationen er uforståelig for udenforstående, for den foreslåede udgave af OA er den for-
fatterbetalte, hvor universiteterne alligevel skal betale). Normalt betaler abonnenter for et 
tidsskrift, men der har i USA siden 1930 eksisteret tidsskrifter finansieret gennem forfat-
ternes betaling.112 Det er blevet en ny forretningsmodel for udgivelse af tidsskrifter, hvor 
artikler kan lægges gratis på nettet straks ved udgivelsen. Herved underminerer man de 
store forlags de facto monopolvirksomhed. En af de første sejre blev vundet i 2001, hvor 
tidsskriftet Organic Letters havde overhalet det ellers førende tidsskrift Tetrahedron Letters 
i impactfactor, hvilket på dette fagområde var en vigtig, måske rettere nærmest den eneste 
succesparameter.113

Debatten har været ført international på mail-lists og internationale konferencer, 
og de mere ekstreme evangelister for Open Access har en overbevisning om egne syns-
punkters overlegenhed i styrke som mere fundamentalistiske religiøse og/eller politiske 
bevægelser.113a

Udgangspunktet er en opfattelse af, at bibliotekerne skal reagere på ”tidsskriftskrisen”, 
som ifølge bibliotekerne er opstået ved at de førende forlag er begyndt at tage ublu priser for 
deres tidsskrifter (kritikken er imidlertid unuanceret og alle forlag slås over en kam).119

Fænomenet startede i USA i midten af 1990’erne, men har siden bredt sig over Atlanten. 
Det handlede om STM-tidsskrifter, som i deres natur er globale aktører. Den indholdsmæs-
sige del af Forfatterbetalt Open Access nævnes senere. De politiske tiltag startede for alvor 
med det såkaldte Budapest Open Access Initiative i 2002, hvor forskere opfordredes til at 
underskrive en erklæring om at gå ind for selv-arkivering og til at publicere i egentlige 
Forfatterbetalt Open Access tidsskrifter.120

Flere af denne type initiativer – bl.a. Berlin Deklarationen i 2003 – er kommet til, men 
væsentligt har været, at der blev oprettet nye tidsskrifter efter de foreslåede principper. De 
blev startet med entusiasme og flere blev forgyldt med store tilskud fra fonde.

I skrivende stund findes der mere end 2.500 tidsskrifter, som er registreret i Directory of 
Open Access Journals, som udgives ved Lunds Universitets Bibliotek.121

Bevægelsens resultater er kåret med succes – siger fortalerne. I dag udgives 15 % som 
OA, angiver fortalerne (branchekyndige er dog er noget skeptiske over for dette tal; en 
nyere undersøgelse angiver andelen til at være 6 %).122 Samtidig giver OA anledning til et 
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Tabellen opstiller fem forskellige økonomiske modeller for udgivelse af tidsskrifter. For hver model er 
angivet hvilke fordele og ulemper udgivelsesformen har for videnskabelige artikler af høj akademisk 
kvalitet.
’Venlighed over for biblioteker’ er medtaget, da det har vist sig at være et stort politisk argument, 
selvom biblioteker ofte kun udgør et mindretal af abonnenterne.
Fuld offentlig adgang og en redaktionsproces resulterende i høj kvalitet er to andre variable.
Der er ikke medtaget andre varianter af betaling, f.eks. pay-pr-view, som har de tilsvarende fordele 
og ulemper som de nævnte.

Type    

1) abonnement, bogtrykt

2) abonnement, bogtrykt + 
elektronisk

3) Open Access, abonnent-
betalt + fri elektronisk adgang 
efter beskyttelsesperiode

4) Open Access, forfatter-
betalt

5) Open Access, selvarkive-
ring

Fordele:

biblioteksvenlig

offentlig adgang, biblioteks-
venlig

offentlig adgang, biblioteks-
venlig

offentlig adgang, biblioteks-
venlig, billig

Ulemper:

dyr distribution, ikke biblio-
teksvenlig, ringe offentlig 
adgang

begrænset offentlig adgang

mindre tidsbegrænset of-
fentlig adgang

kan begrænse ytringsfri-
heden, økonomisk risikabel, 
færre midler til forskning

kraftig forringelse af kvalitet

Økonomiske modeller for tidsskriftsudgivelse

abonnenter 404$ og ved mere end 10.000 abonnenter kun 70$111 Tallene er dog gennem-
snitspriser, hvor der fandtes meget store forskelle udgiverne imellem.

Denne mekanisme er uhyre central. For et lille sprogområde og for små smalle fag er det 
nødvendig med en kompensation for denne særlig store udgift ved små oplag. Altså hvis 
det skal være således, at danske forskere og befolkning skal være ligestillet informations-
mæssigt i forhold til større sprogområder og store emneområder.

Open Access lobbyen

Under alle omstændigheder samlede utilfredsheden sig efterhånden massivt om de store 
forlag, som blev de virkelig onde. Denne proces blev fremskyndet af at de stadig større 
forlag, som kunne tilbyde mange hundrede tidsskrifter ad gangen, ikke mere kun tilbød 
abonnementerne enkeltvis men i store pakker. For at dæmme op mod de store firmaers 
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langt højere citations impact (hvilket også anfægtes). De store forskningsfonde inden for 
medicin i USA og England har krævet, at alle deres støttede projekter skulle udgives frit 
inden ½ år efter første publicering.

Mere neutrale undersøgelser er mere afdæmpede over succesen, og fremhæver samtidig 
en lang række negative sider.123 De kommercielle forlag har dog ikke været sene til at rea-
gere på bevægelsen.124 Til eksempel har Springer Verlag ansat en af de tidligere pionerer til 
at hjælpe sig med at tilpasse forlagets udgivelser.125 

Især de offentlige biblioteksvæsener har betalt mange millioner til dette lobbyarbejde, 
som også har omfattet bearbejdning af politikere og ministerier. På initiativ af den ameri-
kanske biblioteksorganisation Association of Research Libraries (ARL) blev SPARC etab-
leret i 1997 til at fungere som den koordinerende organisation. Der er siden etableret en 
tilsvarende europæisk SPARC Europe.

Herhjemme har lobbyvirksomheden været foretaget gennem det fem-årige biblioteks-
projekt Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, DEF, hvor en god del af de bevilgede 
209 mio. kr. er gået til at promovere OA og tilsvarende initiativer. Efter projektet er blevet 
videreført som en permanent aktivitet siden 2003, i dag med navnet DEFF, har organisatio-
nen  tilmed etableret Knowledge Exchange, som i stor udstrækning arbejder med agitation 
for OA. Institutionen er blevet oprettet sammen med tilsvarende organisationer i UK, Tysk-
land og Holland og med fuldtidssekretariat placeret på Det Kongelige Bibliotek.

Jeg havde selv fornøjelsen som en af de få forskere/redaktører at deltage i en nordisk 
konference om elektronisk publicering. Her deltog jeg ved et tilfælde i en session om publi-
ceringspolitik, hvor bibliotekarer fra de nordiske biblioteksstyrelser aftalte hvorledes deres 
lobbyarbejde skulle fortsætte. I Danmark var Rektorkollegiet en vigtig institution at påvirke 
på vej mod European University Association.114 Siden sker politiklægning endnu mere i det 
skjulte, hvor den traditionelle akademiske åbenhed i den videnskabelige verden er afløst af 
logeagtige workshops begrænset til håndplukkede deltagere.114a

Herhjemme er selvforståelsen hos mange biblioteker, at forlag pr. princip er pengegri-
ske. Som et led i at udbrede den Forfatterbetalte Open Access via Nordisk Publicerings-
nævn udgav den danske Biblioteksstyrelsen en rapport i 2003. I argumentet for den nye 
publiceringsmodel fremlægges synspunktet, at udgivelsen af videnskabelige tidsskrifter 
gradvis overtages af egentlige kommercielle forlag. Synspunktet fremlægges uden doku-
mentation. Ideologien må have skygget for omtanken, for virkeligheden ved de nordiske 
publikationer, som NOP-SH støtter, er at kun 6 ud af 39 tidsskrifter udgives af store kom-
mercielle forlag. Resten udgives af redaktionerne selv, af universitetsforlag eller af små 
meget lidt kommercielle forlag.115

Samme rapport angiver, at biblioteker udgør 80 % af tidsskrifternes samlede abonnent-
tal, hvorfor deres indflydelse som parthaver må være stor. Som tidligere redaktør af et nor-
disk tidsskrift kan jeg langt fra genkalde abonnentandele i den størrelsesorden. Se i øvrigt 
senere vores undersøgelse af bibliotekernes abonnementer af danske tidsskrifter ligger på 
7 % i snit. Hvis de danske tal bare holder nogenlunde for de nordiske udgivelser, er det et 
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problem for den danske videnskabelige verden, at landets største institution og policy ma-
ker inden for videnskabelig formidling ikke har så meget føling med virkeligheden, at de 
kender bibliotekernes virkelige andel af abonnenter.

Udgivelse af videnskabelige publikationer skal ikke mere tilgodese de kommercielle 
forlag men primært universitetet, som angives det i argumentationen for en Institutional 
Repository på SDU.116 Tilsvarende argumenteres der for en IR på DTU, at ved at etablere en 
sådan database med sine forskeres artikler, skulle man undgå ”at skulle købe dem tilbage 
gennem dyre licenser hos forlagene”.117 Synspunktet angives unuanceret, idet alle forlag 
slås under en kam. Samme formulering og mangel på nuancer findes i DEF’s perspektiv-
plan for E-publicering, hvis vision er at få videnskaben tilbage til forskerne (”Return science 
to the scientists”, som det er mottoet hos talsmænd hos bibliotekernes førende lobbyorga-
nisation SPARC).118

Denne stigmatisering af forlag går naturligvis med ned på det organisatoriske plan, hvor 
forskere og udgivere har været holdt uden for DEF’s udvalg om e-publicering.

Det må dog også nævnes, at den uforsonlige linie giver anledning til en begyndende 
modbevægelse fra forlagsverdenen. Således har de amerikanske universitetsforlag, ikke-
profit forlag og endda de kommercielle forlag begyndt at markere deres utilfredshed.118a

Konsekvenser af Forfatterbetalt Open Access

Hvor det hidtil har været normalt på vores breddegrader, at det er brugerne, abonnenterne, 
som betaler for et tidsskrift, vil det med denne udgave af Open Access fremover være for-
fatterne, der skal til lommerne, når de vil have deres forskning formidlet. Prisen for at få 
en artikel optaget har ved nogle nye og kraftigt støttede OA tidsskrifter været på omkring 
7.000 kr., mens andre har krævet 65.000 kr. Det forventes dog, at prisen for en almindelig 
lille artikel vil komme til at ligge på omkring 15.000 kr. og ved større artikler med figurer 
o.l. et tilsvarende større beløb.126

I stedet for at det som nu alene er fagligt funderede redaktioner, som bestemmer om 
en artikel skal publiceres eller ej, kommer forfatterne desuden til at indgå i økonomiske 
transaktioner, hvis de vil have deres forskning ud. Da de formodentlig ikke at har råd til 
at betale de ca. 50.000 kr. for tre årlige artikler, bliver deres institution vigtig i beslutnings-
processen. Det bliver så i sidste instans institutionens økonomiske ledelse, som bestemmer 
om der skal betales for en forskers artikel eller ej. Ved siden af det betænkelige i at øko-
nomisk stærke institutioner fremover vil blive favoriseret i modsætning til fattigere men 
måske bedre institutioner, kan det ikke undgå at få stor betydning for især humaniora og 
samfundsvidenskab. På STM-området arbejdes der ofte i store forskningsprojekter, som vil 
have råd til at betale for publicering. Anderledes stillet er de bløde videnskaber, hvor det 
som regel er enkeltpersoner, som udfører forskningen. Det vil ikke kunne undgå at påvirke 
videnskabens fornyelse, når unge på fattige institutioner eller arbejdsløse lige efter at have 
afsluttet phd. ikke mere kan publicere.

En måske mere alvorlig konsekvens af at det offentlige skal til at finansiere udgivelse 
er, at der uværgerligt vil blive færre midler til forskning. Da de offentlige kassser ikke er 
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utømmelige, tages midlerne indirekte fra forskningsmidler. Ganske vist kunne man tænke 
sig, at de midler bibliotekerne tidligere havde betalt i abonnement kunne overføres, men 
selv hvis det er tilfældet, vil der mangle penge. Når bibliotekerne i Danmark, som det vises 
i efterfølgende kapitel, f.eks. udgør ca. 7 % af abonnenterne, vil der alligevel mistes 93 % af 
abonnementindtægterne, som skal finansieres på anden vis.

Tidsskriftskrise – hvilken tidsskriftskrise?

Er priserne nu steget på alle tidsskrifter eller er det en behagelig påstand, der kan benyttes 
i den fagpolitiske debat over for forlagene? Vi har ledt efter undersøgelse af de danske for-
hold, men forgæves. Således har Rektorkollegiet i 2001 haft en arbejdsgruppe nedsat hvor-
efter man i en henvendelse til regeringen angav, ”prisstigningerne på alle typer af viden-
skabelig information igennem de sidste mange år har ligget langt over den prisregulering 
på ca. 2.5 %, som staten giver” (min fremhævelse).127 Der er ikke noget i korrespondancen 

Prisudvikling, årsabonnement danske tidsskrifter

Figuren viser prisudviklingen for et typisk dansk videnskabeligt tidsskrift. De angiver gennemsnits-
prisen på årsabonnementet for 42 tilfældigt udvalgte tidsskrifter udgivet i Danmark. Der er kompen-
seret for inflation men ikke for den vækst i sidetallet, de fleste tidsskrifter har haft. Hvis denne ville 
have været medtaget, viser vores undersøgelse, at der også har været et fald i de danske tidsskriftpri-
ser siden 1984.132

11 af tidsskrifterne eksisterede i 1969, og der kom løbende 31 ekstra tidsskrifter til frem til 1989. De 
nye tidsskrifter var billigere samtidig med at de gamle faldt i pris.
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eller i de tilhørende papirer, som sandsynliggør, at danske tidsskrifter skulle have været 
undersøgt for prisstigninger. På samme måde leverede DEFF stof til en artikel i Politiken, 
hvor illustration på over en ½ side angav ”prisudvikling på videnskabelige tidsskrifter”.128 
I begge tilfælde havde man tilsyneladende blindt overtaget tal om udenlandske forhold og 
angivet, at det gælder alle tidsskrifter. 

De danske tidsskrifters priser satte vi os for at undersøge i forbindelse med denne hvid-
bog. De undersøgte tidsskrifter var alle udgivet i Danmark. Ud fra regnskaberne på Syd-
dansk Universitetsbibliotek blev priserne på de enkelte tidsskrifter fulgt fra 1969 og frem 
til 2004.

Priserne blev herefter renset for den store inflation, der havde været i perioden. Resulta-
tet er, at der ikke har været tale om noget, som kan karakteriseres som en tidsskriftskrise. 
Priserne har været meget stabile siden 1989. Materialet viser, at der endda har været tale 
om prisfald for mange tidsskrifter siden 1969, og at det sandsynligvis er den generelle ten-
dens!

Samtidig blev tidsskrifternes sidetal i en vis udstrækning konstateret, da en meget stor 
del af tidsskrifterne havde haft endda store stigninger i antallet af publicerede artikler og 
anmeldelser.

Jeg undrer mig som mangeårig redaktør af videnskabelige tidsskrifter slet ikke over 
dette resultat, som er i modstrid med hvad evangelisterne fra OA bevægelsen præsenterer 
– også når de skal påvirke politikere og embedsmænd i Danmark.129 Der har i perioden 
været en ualmindelig kraftig teknologisk udvikling i trykkerisektoren med indførelse af 
offsettrykning, desk-top-publishing og mange andre tiltag, som har betydet betragtelige 
mindskelser i udgifterne. Tillige er der kommet store besparelser på forfattersiden, hvor 

Bogens verden  24%
Gerontologi  15%
Fortid og Nutid  12%
Øjeblikket  12%
Hikuin   11%
Apparatur  11%
Fønix   10%
Arbejderhistorie  10%
Dansk Sociologi  10%
1066   8%
Tidsskrift for arbejdsliv 8%
Passage   7%
Fabrik og bolig  7%

Slagmark   7%
Naqd   6%
Passepartout  5%
Rhetorica Scandinavica 4%
Anderseniana  4%
Gejrfuglen  3%
Scand. Econ. Hist. Review 3%
Arkæologisk Forum  3%
Tidsskrift for sprogforskning 2%
Autograf   2%
Gymnasiepædagogik 1%
Økumenisk Tid  1%

Andel af biblioteksabonnementer af tidsskrifters oplag

Bibliotekernes andel af danske tidsskrifters abonnenter ligger på omkring 7 %. Når fremtidens ud-
givelsespolitik skal fastlægges, vil det være naturligt, at de nuværende 93 % af abonnenter får ind-
flydelse.
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først optiske scannere kunne indlæse de modtagne manuskripter, til i dag hvor alle manu-
skripter modtages i digital form.130

Der har været forhold, der har trukket i den anden retning. Den nedgang i oplagstallet, 
der tidligere har været nævnt ved amerikanske tidsskrifter med små oplag131, er muligvis 
også sket i Danmark, men tilsyneladende er det ikke slået igennem med nær så stor effekt 
som den modsatte besparelse på trykkeriregningen.

Den katastrofale afskaffelse af portostøtten til tidsskriftsdistribution i 2004 er muligvis 
ikke slået fuldt igennem i tidsskrifternes priser, hvorfor der muligvis er sket en stigning 
2005.

Tidsskriftskrisen ud fra tidsskrifters horible prisstigninger lyder som en vandrehistorie, 
der fra USA er gået kloden rundt. I hvert fald bør vores undersøgelse følges op af en mere 
dybtgående analyse af prisudviklingen, så man ikke risikerer panikløsninger baseret på et 
falsk grundlag.

Tidsskriftskrisen er snarere en bibliotekskrise, hvor bibliotekernes bevillinger har svært 
ved at følge med den stigende mængde af information. Derfor skal man ikke skyde mod 
udgiverne men snarere mod de politikere, som ikke bevilger de nødvendige midler. Om-
kostninger til tidsskrifter og databaser udgør blot mellem en halv og 1 % af universiteternes 
og de højere læreanstalters budgetter.

Tidsskriftskrise – et fænomen for STM-tidsskrifterne

Tidsskriftskrisen er altså ikke generel. Den handler fortrinsvis om engelsksprogede tids-
skrifter og især udgivelser inden for STM-verdenen. Den er samtidig blevet forceret af ud-
viklingen af internettet. Man skulle tro, at når man fik et internet, der kunne transportere 
viden hele verden rundt i løbet af kort tid, så ville mediet blive benyttet som et effektivt 
redskab i den internationale konkurrence. Det ville give større konkurrence. Hvis en virk-
somhed leverede en vare for dyrt, måtte en anden virksomhed kunne levere varen billigere 
og derved udkonkurrere den for dyre leverandør.

Således er markedsøkonomi i teorien, men realiteterne er imidlertid helt det modsatte! 
De store massemarkeder fostrer store monopoler på de stadig mere snævre nicheområder. 
Mekanismen er, at der er så meget know-how og det man kan kalde forretningsmæssig 
enerti eller goodwill, at der opbygges monopoler. Det er ikke kun Microsoft, der er et resul-
tat af dette, men også de store forlag.

Når et af disse store forlag sidder med de vigtigste tidsskrifter på forskellige områder på 
hånden, har de faktisk et de facto monopol. Alle forskere stræber efter at få deres arbejde 
publiceret, så de får størst opmærksomhed. Det vil de få i det bedste tidsskrift. Alle forskere 
skal selvfølgelig også læse, hvad de bedste forskere skriver, hvorfor de, eller i hvert fald 
deres universitetsbibliotek, er tvunget til at anskaffe sig dette tidsskrift næsten til lige meget 
hvilken pris. Det er markedsmekanismerne, hvor de store forlag altså på nogle områder 
står meget stærkt.

Disse markedsmekanismer findes derimod ikke i samme udstrækning ved humaniora 
og samfundsvidenskab. Selvom der også her findes gode og mindre gode tidsskrifter, er 
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Kurven viser hvor mange 
danske tidsskrifter, der var  
Open Access i 2006. Tids-
skrifterne er delt i 9 katego-
rier efter tyngde.
Det er i det hele taget en 
meget lille del af de dan-
ske tidsskrifter, der findes 
on-line. Samtidig er ten-
densen, at jo mere seriøs 
et tidsskrift er (= mindre 
oplag), jo sværere er det 
for tidsskriftudgiveren at 
forære tidsskriftet væk via 
on-line adgang.

tidsskrifternes betydning som vidensspredere ikke nær så stor som ved STM-videnska-
berne. En af grundene er, at en større del af forskningen i de bløde fag udgives i bogform. Af 
den grund har den nævnte impact-statistik ikke nær så stor betydning som i de mere hårde 
fag. Desuden udgives disse tidsskrifter ofte i meget mindre oplag, hvorfor det ofte er nød-
vendigt, at det er idealistiske selskaber, som står bag udgivelserne. Da deres målsætning 
ikke er at få overskud på forretningsmæssige vilkår, kan deres priser holdes længere nede.

Hvis man skal forsvare de store forlag lidt, så må man sige, at der de sidste ti år er sket 
en fantastisk rationalisering inden for udgiverbranchen, hvad enten man kan lide det eller 
ej. Takket være indførelsen af elektronisk kommunikation og IT-systemer på alle niveauer 
er det lykkedes at skabe meget effektive distributionssystemer, som således har en del af 
skylden for de store overskud.

Anden Open Access model: fri adgang efter spærretid

Der findes en anden model for fri adgang til forskningsresultater, der ikke er blevet mar-
kedsført særlig højrøstet, men som er meget udbredt, nemlig fri adgang til artikler efter en 
spærretid.

Modellen har en stor fordel: den fungerer, idet forfattere, redaktører, bedømmere og 
andre bidragsydere er vant til denne udgivelsesform, og hvor ofte det bogtrykte ’værk’ 
markerer afslutningen på en lang og som nævnt ofte gratis arbejdsindsats.

Ved at udvide det traditionelle tidsskrift med en elektronisk adgang fås en brugbar øko-
nomisk model. Offentligheden får hermed fri og gratis adgang, og modellen vil opfylde 
bibliotekernes behov. Der findes dog en såkaldt firewall eller beskyttelsesperiode på f.eks. 
et år, hvor udgiverens interesser beskyttes, hvor kun abonnenter har mulighed for at læse 
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artiklerne i det bogtrykte tidsskrift. Derved er det de ”faste” abonnenter, som betaler gildet, 
mens de mere løse brugere får fri og gratis adgang efter beskyttelsesperioden.

Det bliver dog diskuteret hvor lang tid en sådan beskyttelsesperiode skal være. Den skal 
nemlig være lige præcis så lang, at de egentlige abonnenter fortsat vil betale. Den amerikan-
ske NIH beordrede først deres forskningsstøttede forskning publiceret efter kun ½ år, men 
måtte efter kraftig kritik udvide til ét år. Den korte periode er rimelig i de STM-videnskaber, 
hvor kun ny viden er af interesse. Omvendt er interessen for ældre forskning meget større 
inden for humaniora og samfundsvidenskab, hvor også 1.000 år gammel forskning kan 
efterspørges; her må beskyttelsesperiode selvsagt være længere.

Den aktuelle situation for on-line adgang i Danmark

Der findes virkelig gode hjemmesider for de danske tidsskrifter. Indbydende, informative 
og også med ekstra oplysninger.
Det er vigtigt, at et tidsskrift kan præsentere sig selv, således at interesserede via internettet 
kan finde frem til de ønskede oplysninger, evt. tegne abonnement osv.

Derfor må det undre, at der er så mange tidsskrifter, som ikke engang har en hjemmeside 
på nettet. Omkring 150 er ikke på nettet134 – altså 20% af tidsskrifterne – hvis kriteriet er, at 
en hjemmeside som minimum skal indeholde en fortegnelse over de hidtil udgivne num-
re, redaktørernes kontaktadresse, kontakt til at tegne abonnement og fyldig beskrivelse af 
skriftet og dets indhold.

Her er stadig en opgave tilbage at få alle tidsskrifter på nettet, som med små midler kan 
gavne store dele af samfundet – og tidsskrifterne selv. De sidste ca. 150 bør få den nødven-
dige håndsrækning.

Den optimale formidlingsform for tidsskrifter er at have artikler offentligt tilgængelige 
på internettet. Herved kan alle potentielle brugere lynhurtigt få fat på teksterne og down-
loade dem 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen. Folk ved, at teksterne eksisterer, idet de 
finder teksterne via søgemaskiner som Google.

Et eksemplarisk tidsskrift: Ved besøg på hjemmesiden for Ugeskrift for Læger, mødes 
man straks af en forside på det seneste nummer. Dette er samtidig et link, der fører frem til 
bladets indholdsfortegnelse, hvor man kan vælge mellem de mange indlæg i denne uges 
udgave. Når et artikel bliver valgt, vises en udgave i HTML. Alle de relevante oplysninger 
findes til rådighed inkl. en kontaktadresse til forfatteren, artiklens forhistorie, evt. littera-
turliste og engelsk resumé. Ønsker læseren at udskrive artiklen, kan en udgave i formatet 
pdf vælges i stedet. Ønskes i stedet en ældre artikel, ligger numrene tilgængelige tilbage 
til 1999. Det er også muligt at finde de relevante oplysninger ved at søge i en avanceret 
søgeskærm.

Der ligger 163 tidsskrifter frit tilgængelige online på nettet, hvilket svarer til 26% af samt-
lige tidsskrifter. Tallet er ikke imponerende ud fra en idealistisk tanke om fri adgang til 
information via nettet. Endnu værre bliver det, når man ser på hvilke tidsskrifter det er, der 
er tilgængelige. Hovedparten er nemlig små og ret ’interne’ tidsskrifter med en forsknings-
mæssig ringe højde. De er ikke så eftertragtede, at udgiveren risikerer at tabe store beløb 
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ved at tilbyde dem gratis. Hvis vi kun ser på den øverste del af tidsskrifterne, er det kun 
22% af dem, der er tilgængelige135.

Hvis vi tillige kun ser på de tidsskrifter, der reelt er nyttige ved at være rimelig aktuelle, 
hvilket vi kan sætte til, at de er tilgængelige inden for 2 år efter den egentlige publice-
ringsdato (the moving wall), så falder tilgængeligheden endnu mere. Nu er det kun 22% af 
samtlige tidsskrifter, der er tilgængelige, og hvis vi udelukkende ser på de fire mest ’tunge’ 
kategorier er tallet helt nede på 19%.

Der er sikkert meget lang vej for at få en bare nogenlunde fuld dækning. Man må gå ud 
fra, at de tidsskrifter, der er på nettet, er ’de lave frugter’, der er blevet plukket. Det er de 
foreninger, som takket være store annonceindtægter, medlemsbidrag eller store oplag har 
økonomi til at betale de tekniske tjenester, der er nødvendige. Hvis de øvrige tidsskrifter 
skal med, er der langt flere organisatoriske og økonomiske forhindringer, der skal overvin-
des.

Blandt de tidsskrifter, der i skrivende stund ikke er på nettet, er DF Revy, et tidsskrift 
udgivet af forskningsbibliotekarernes forening. Det kan undre, at lige præcis dette tidsskrift 
ikke er frit offentligt tilgængeligt, da bibliotekarer igennem mange år har propaganderet 
for Forfatterbetalt Open Access tidsskrifter, men man har tilsyneladende prioriteret andres 
tidsskrifter først.

Tidsskrifter afhængige af abonnementsindtægter har for at tillade en fri og åben adgang 
til deres artikler indført en såkaldt beskyttelsesperiode (’moving wall’ eller embargo). Det 
er betegnelsen for den forsinkelse der sætter ind fra den bogtrykte udgave publiceres, til 
den ligger gratis on-line. Idéen er, at beskytte udgiveren mod det potentielle indtægtstab, 
der vil kunne ske ved at lægge artiklerne on-line fra dag ét. Biblioteker og andre tidsskrifts-
købere med en høj grad af villighed til at betale for kunne få publikationen fra starten, vil 
fortsætte med at abonnere, er filosofien. Tilsvarende er en beskyttelsesperiode nødvendig 
for at opretholde en medlemsfordel i en forening.

Som det ses af vedstående figur er der forskellig opfattelse af hvor lang en sådan beskyt-
telsesperiode skal være. Over halvdelen af disse tidsskrifter har valgt en kort periode på et 
år eller derunder.

Jeg vil tilføje vores egne erfaringer fra Tidsskrift for Arbejdsliv, da vi i 2001 på forsøgsba-
sis indførte en helt fri åben adgang for al materiale beskyttet af en et års moving wall. Ved 
den efterfølgende abonnementopkrævning kunne vi konstatere et frafald af 46 abonnenter 
ud af en samlet abonnementskare på 500. Alle disse abonnenter blev kontaktet pr. telefon 
for at vi kunne få at vide, hvorfor de ikke fortsatte abonnementet. Det viste sig, at alle havde 
gode forklaringer på hvorfor de ikke fortsatte abonnementet. De havde skiftet arbejde, var 
blevet pensionerede, deres institution havde tegnet abonnement osv. Ingen angav at de 
ophørte med abonnementet, fordi det blev gratis at benytte.

Denne undersøgelse er selvfølgelig spinkel at generalisere ud fra, og i det lange løb kan 
man godt forvente, at institutioner og personer i en presset økonomisk situation vælger at 
undlade at abonnere, når der nu er gratis adgang. Der skal ikke mange afmeldte abonne-
menter før et tidsskrift som vores må dreje nøglen. At faren ikke er grebet ud af den tomme 
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luft, kunne vi se for nylig, da et bibliotek afmeldte abonnementet, fordi artiklerne alligevel 
findes tilgængelige on-line efter et år. Tillige vil mange flere abonnenter melde fra, hvis alle 
artiklerne lå tilgængelig uden den nævnte spærretid. Det må siges, at det nævnte bibliotek 
ikke er et lille og ligegyldigt bibliotek. Det er et af landets store universitetsbiblioteker. Uni-
versitetets emneområde dækkes godt af vores tidsskrift, der er en person fra universitetet i 
redaktionen, der er mange fra universitetet, som skriver i tidsskriftet, mange artikler er gen-
nem årene benyttet i universitetets undervisning og dets forskere benytter dets artikler flit-
tigt. Alligevel abonnerer universitetets bibliotek ikke. Det viser den ansvarsforflygtigelse, 
der kan findes, og som indicerer, at en beskyttelsesperioden måske skal være på mere end 
et år.

Samtidig kan vi dog også konstatere, at den åbne adgang har mange fordele. Forfattere 
vil gerne skrive i et tidsskrift med mange læsere til eksempel. Men også kommercielt giver 
den øgede synlighed flere abonnenter, hvor halvdelen i dag tegner sig via hjemmesiden. 
Samtidig er der forsat et stort salg af ældre numre på hele 40% af løssalget - selvom artikler 
fra disse numre ligger on-line. Folk ønsker tidsskrifter i trykt form, selvom de findes gratis 
on-line!

On-line adgang – for betalere

Der findes i Danmark 35 udgivelser, hvor adgang til den elektroniske udgave kun er mulig 
mod betaling. Typisk skal man ved besøg på tidsskriftsudgiverens hjemmeside angive et 
password for at kunne læse teksten.

Interessant at se er det, at der er nogle enkelte fagområder, som dominerer. Jura, lægevi-
denskab, økonomi og management tegner sig for 58% af udgivelserne.

28 % af tidsskrifter med fri ad-
gang til deres artikler beskytter 
deres abonnement med en be-
skyttelsesperiode, en såkaldt ’mo-
ving wall’.
En del tidsskrifter har kun op 
til 6 måneders beskyttelse, mens 
flertallet har mere end 6 og op til 
60 måneder.
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En fjerdedel af udgivelserne er juridiske værker. Det er næsten udelukkende opslags-
værker, som de abonnerende ofte advokatkontorer skal råde over for at kunne rådgive 
deres klienter optimalt. Der bliver i redaktionerne gjort et stort arbejde for at føre afgørelser 
og domme up to date, og det betaler man for.

Inden for lægevidenskab er der tilsvarende et købedygtigt publikum. Der er dog tillige 
det forhold, at visse annoncer for medicinske produkter kun må vises for læger men ikke 
for menigmand. Alene af den grund er en offentlig adgang umulig.

I gruppen findes i det hele taget nogle af de mest kommercielle produkter. Årsabonne-
menter på mere end 6.000 kr. er ikke unormalt.

Preprint servere – udgiv selv

Entusiastiske fortalere benytter begejstrede argumenter for selv at udgive sine ting på net-
tet, ud fra at det er første gang, at forfattere har fuld kontrol over deres arbejde, når de selv 
kan arkivere det i en database.136 Den største succeshistorie på området er arXiv ved Cor-
nell University i USA, som siden 1991 har arkiveret papers fra emnerne fysik, matematik, 
computervidenskab og kvantitativ biologi. Det er en såkaldt preprint-server, som publice-
rer artikler, så snart de er skrevet. De kan senere blive publiceret – i redigeret form – i andre 
tidsskrifter, men det er altså her, at det nyeste kan blive læst.

Væksten i databasen følger en jævn kurve helt fra starten, hvor der i dag findes en må-
nedlig download på op mod 5.000 artikler. Basen har i dag mere end 400.000 papers.

Der findes ingen form for kvalitetskontrol ved databasen bortset fra kontrol på det ni-
veau, at en student tjekker, om et fåtal officielle kriterier er opfyldt. Databasen er i stor 
udstrækning selvkørende, hvor de nødvendige meta-oplysninger leveres af forfatterne 
selv.137

Danmark har også en sådanne preprint server inden for matematik.138 Redaktøren af 
DMF Preprint Server mener selv, at det ikke har noget med videnskabelig publicering at 
gøre,139 men fænomenet er dog så udbredt inden for visse videnskabsgrene, at de nu kun 
kan karakteriseres som en accepteret del af disse fags infrastruktur.

Den manglende videnskabelige kontrol kan i en vis udstrækning kompenseres gennem 
offentlige kommentarer til de enkelte artikler. Det kan dog på ingen måde erstatte en egent-
lig bevidst videnskabelig redaktion, selvom dette er forsøgt i mange sammenhæng.

En del af disse preprint er forarbejder til egentlige artikler udgivet i anerkendte og redi-
gerede tidsskrifter. Eksistensen af en udgave af preprint skader salget af den bedre redige-
rede udgave, og det frygtes, at en udgivelse i preprint vil kunne mindske forlagenes mu-
lighed for at publicere disse bedre udgaver. Altså at preprint får konsekvens i en generelt 
dårligere kvalitet af forskningsformidling.

Institutional Repositories – parasit der dræber vært?

Institutional reposits eller på dansk blot en institutions database er et nyt begreb, som vi 
skal lære at leve med. I disse databaser er det meningen, at forskere lægge deres forskel-
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lige dokumenter og data, og via internettet vil de være tilgængelige gratis for alle verden 
over. Navnet ”institutional repository” kommer af, at de i stor udstrækning findes på store 
institutioner, hvor medarbejdernes produkter kan blive gemt og gjort tilgængelig. Hvor de 
nævnte preprint servere var tværinstitutionelle foretagender, er institutions databaserne til 
gengæld lokale i deres institutionelle forankring.

Det er oplagt, at der skal skabes databaser af denne type. I dag lægger forskere ofte ma-
teriale helt tilfældigt på servere med et enkelt link fra deres hjemmeside til sine dokumenter 
(power-point præsentation, dataset, forelæsningsnotater etc.). Der er ikke mulighed for en 
systematisk søgning, og sikkerhed for bevaring over blot få år er ret illusorisk. Disse baser 
vil kunne supplere det etablerede udgivelsessystem.143

Jeg vil citere den fortegnelse, som det danske Rektorkollegiet har nævnt over indhold i 
en sådan base eller Videnportal, som det også kan kaldes:144

	 Forsknings- og arbejdspapirer
	 Ekspertdatabaser
	 Omtale af nye bøger og tidsskrifter i redigeret form, der er tilgængelig for en bre-

dere offentlighed
	 Resuméer fra konferencer og seminarer

Det kan nok diskuteres, om disse databaser skal ”ejes” af det lokale universitet, hvil-
ket Rektorkollegiet (pr. automatik?) går ud fra. Der er store politiske kræfter, som ønsker 
universitetsbaserede løsninger, hvilket bl.a. ønskes ud fra argumenter om institutionens 
synlighed snarere end videnskabens synlighed (se også det efterfølgende afsnit om forsk-
ningsregistrering).

Jeg vil nævne, at fagspecifikke løsninger på tværs af institutionelle rammer, vil være 
det optimale for at udvikle søgesystemer, terminologier eller måske endda hele fagporta-
ler med journalistisk stof, nyhedstjenester. Kun de enkelte forskningsområder vil kunne 
skræddersy og løbende vedligeholde et sådant system i takt med fagets udvikling. Kun et 
fagligt engagement vil sikre liv og tilmed en omkostningsbesparende løsning, som vil forny 
sig i takt med fagets udvikling.

Herhjemme er DTV, biblioteket ved DTU, foregangsmand på området. Det har fået følge 
af forskellige pilotprojekter, f.eks. på Syddansk Universitet, hvor målet er at skabe rammer 
”for den internationalt orienteret videnskabelige kommunikation, således at det primært 
er universitetet der tilgodeses og ikke de kommercielle forlag”.140 Den ideologiske fane 
svinges højt.

Og Institutional Repositories (IR) er nemlig et våben i disse ideologers kamp mod forla-
gene. Mens den forfatterbetalte Open Access er den ”gyldne” vej til det forjættede OA, er 
det ikke nødvendigt at benytte penge til at indføre OA via Institutional Repositories. Blot 
skal forskerne tvinges til at publicere deres artikler i IR. Denne den ”grønne” vej vil erodere 
det bestående publiceringssystem, og når forlagenes økonomi er brudt sammen, vil OA-
tidsskrifter automatisk blive skabt og overtage forskningsformidlingen.140a

Et studie udført fra en af verdens førende selskaber for ikke-kommerciel videnskabelig 
publicering, ALPSP, angiver, at udgivere kan være stærkt foruroliget af, at størstedelen 
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af bibliotekerne i undersøgelsen ville afmelde abonnementer, hvis de kunne få artiklerne 
på anden vis. Dette ville underminere det eksisterende udgivelsessystem totalt.141 Det er 
allerede tilfældet inden for fysik og tilsvarende discipliner, at download fra udgivernes 
hjemmeside er faldet betragteligt, når deres artikler findes gratis tilgængelig på andre hjem-
mesider. IR er blevet kaldet parasitter, som dræber deres vært.142 Det er helt sikkert, at 
mange biblioteker vil afmelde deres abonnementer, hvis de via Google kan skaffe adgang 
til IR med artikler, som de finder er gode nok.

Konsekvenserne af den ideologiske indstilling er behandlet andetsteds, idet den gør 
tvang nødvendig over for forskerne (se afsnittet om copy right). I øvrigt bygger den på 
den fejlagtige opfattelse, at alle forlag er ude på at tjene penge på forskernes resultater som 
tidligere nævnt.

Forskningsregistrering – for forskningens skyld?

Danske forskeres forskning skal registreres, eller nok rettere, danske forskere skal registre-
res. Det ligger bag ønsket om at lave en total forskningsregistrering over danske forskeres 
løbende aktiviteter, som de danske universitetsbiblioteker er ved at gennemføre. Denne 
– for forskningen – fremmede dagsorden skal nævnes, da den er en af de drivkræfter, der 
ligger på et område tæt på forskningsformidling og som på godt og ondt influerer på den.

Ideologien bag er benchmarking, som er et ledelsesværktøj det offentlige har overtaget 
fra det private erhvervsliv. Som Finansministeriet formulerer det: ”Benchmarking er syste-
matiske sammenligninger med erfaringsudveksling og forbedring for øje. Benchmarking 
kan således bidrage til at styrke effektiviteten og kvaliteten i den offentlige sektor.”145

Formuleringen lyder rigtig, og mange har taget den til sig. Det havde også de politi-
ske kommentatorer, da den første lidt oversigtlige forskningsregistrering blev publiceret i 
2006.146 Forløbet viser i øvrigt lidt om den tilfældighed tallene er blevet brugt med. Først 
blev universiteterne København (KU), RUC og Syddansk Universitet i dagbladet Børsen 
udnævnt som vindere med de fleste forskningspublikationer.147 Det ville DTU ikke have 
siddende på sig, hvorfor de lavede en ny statistik, hvori kun indgik artikler fra tidsskrifter 
med peer-review bedømmelse (som står stærkt i de tekniske videnskaber). Nu kunne Bør-
sen angive en anderledes rangfølge, hvor KU, DTU og Danmarks Farmaceutiske Universi-
tet var kommet i spidsen.148

Benchmark er godt, hvor det er ensartede ting, som måles. Når det er æbler og bananer 
eller f.eks. en kort artikel med mange forfattere versus afhandlinger på mange hundrede 
sider fra en enkelt forskere, der bliver bedømt som sidestillet i forskningsindsats og kvalitet, 
er man ude på et skråplan, der kan give alle mulige skadelige konsekvenser.149

Det var baggrunden for, at forskningen skal registreres.150 Og i bedste positivistiske ånd 
bliver det til ”pålidelige data”, som kan danne basis for en vurdering af forskningsmæssigt 
output med ”klare kriterier, metoder og data”. Se i øvrigt afsnittet om Forskningsdataba-
sen, hvortil denne registrering skal indgå.
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Citationsanalyser – hvad de kan (mis)bruges til

Et citationsindeks angiver, hvor en given artikel er citeret. Det er et meget nyttigt redskab 
til at arbejde med i de litteraturundersøgelser, der som regel hører med til en forsknings-
proces. Man kan således gå ud fra en ældre artikel, der omhandler det emneområde, man 
vil undersøge. Ved at se hvilke artikler, som citerer denne ældre artikel, vil man samtidig 
få alle de nyeste resultater inden for forskningsområdet – hvis indekseringen vel at mærke 
er udført fuldstændigt.151 

Der er flere firmaer, som leverer disse indeks. Den første var Web of Science, som i dag 
udgives af Thompson Scientific. Et andet er Scopus udgivet af det store forlag Elsevier, 
mens det tredje og nyeste er søgemaskinen Google, som er ved at køre en gratis tjeneste 
Google Scholar i stilling på nettet.

I hvilken udstrækning disse registre kan benyttes, afhænger af deres kvalitet. De kan 
selvfølgelig bruges som et af flere redskaber, men om de kan benyttes som eksakte indika-
torer for et forskningsområdes omfang, er dybt problematisk. Det skyldes to ting:

	 At det er sjældent at al litteratur bliver indekseret
	 At citeret litteratur ikke nødvendigvis er et tegn på kvalitet

Al litteratur bliver ikke indekseret. Der foreligger et valg, hvor bestemte tidsskrifter, som 
forventes at udgive videnskabelige artikler af værdi, bliver medtaget. Der kan derfor være 
udmærkede videnskabelige artikler uden for disse tidsskrifter; dette er ikke kun tilfældet 
med litteratur fra små sprogområder, hvis tidsskrifter har svært ved at indgå i de store ofte 
amerikanske bibliografiske databaser. Databasen har klar reference for engelsk-sprogede 
tidsskrifter og særlig for amerikanske.152

Det må konstateres, at de fleste danske tidsskriftudgivelser aldrig vil blive fundet gen-
nem disse tjenester. Forudsætningen er naturligvis, at tidsskrifterne bliver indekserede, 
hvilket kun sker i meget få tilfælde. De tidsskrifter nævnt ved udregning af impact factor 
formodes at være med. Det er ikke undersøgt nærmere, men en lettere søgning på Web 
of Science angiver de tidligere medtagne engelsksprogede samt en enkelt dansksproget 
Nordisk Psykologi.153 Det viser sig dog snart, at udvælgelsen er meget tilfældig. Der findes 
optaget (mindst) fem dansksprogede tidsskrifter inkl. Flora og Fauna, Natur og Museum, 
Geologisk Tidsskrift og Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift. Ved at sammenligne disse 
tidsskrifters kvalitetsniveau ses det, at der findes mere end 100 danske tidsskrifter, hvis 
kvalitet er højere end det lavest rangerede af de medtagne.

Tilsvarende har Scopus 63 tidsskrifter udgivet i Danmark. Hvis Blackwell Munksgaard 
og tilsvarende udgivere af internationale tidsskrifter tages bort, er listen reduceret til om-
kring 20 skrifter. Af disse har kun to danske bidrag. Ugeskrift for Læger udgives delvist på 
engelsk, og kun én, Nordisk Psykologi, er helt skrevet på dansk (i øvrigt overgår tidsskriftet 
fremover til at blive udgivet på engelsk).

Der er ikke blevet søgt tilsvarende i Google Scholar, men resultaterne formodes at være 
tilsvarende eller ringere med hensyn til dansk repræsentation.

Konklusionen er klar: ved at benytte disse udmærkede hjælpemidler vil man kun blive 
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opmærksom på forskere, der udgiver i visse internationale tidsskrifter. Nok så gode danske 
bidrag vil kun undtagelsesvist blive fundet. På dette område er danske forskere med pub-
licering på dansk dårligt stillet.

Det er derved også oplagt, at det vil være halsløs gerning at benytte de udenlandske 
udgivelser til bibliometriske undersøgelser af dansk videnskab. For det burde vel ikke være 
en straf, at udgive på dansk?

Desuden er indekseringen af bøger meget ringe.154 Det betyder, at citationsbaser kun 
kan benyttes til orientering inden for fag, hvor videnskab hovedsagelig formidles via bø-
ger. Som vores undersøgelse viser, er der mange fag inden for humaniora og samfundsvi-
denskab, som derved falder uden for i hvert fald de eksisterende citationsbaser, men også 
enkelte naturfaglige fag udelukkes faktisk.155

Antallet af optagne artikler siger i øvrigt slet ikke noget om graden af kvalitet.156 Den 
gode litteratur bliver naturligvis citeret. Det er dog ikke tilfældet, at kvaliteten af en artikel 
er ligefrem proportional med antallet af citater.157 Man kan citere på grund af polemik 
(Bjørn Lomborg til eks.), man citerer sig selv, sine venner, kolleger eller chef.158 Især be-
grebet ’impact factor’ (IF), som de løbende udgives i Journal Citation Reports, er et meget 
brugt, og vil jeg sige, misbrugt begreb. Mange tager det som et udtryk for kvalitet, hvilket 
det ikke nødvendigvis er.159

Måden faktoren udregnes på, favoriserer de ’hurtige’ videnskaber, hvor videnskabelige 
resultater har en kort levetid, mens de mere ’langsomme’ videnskaber automatisk har en 
mindre score, hvis deres resultater overhovedet bliver registreret. Således kan vi i 2007 læse 
om et tidsskrifts IF, hvor den nyeste tal er udregnet for hvor meget dets artikler er blevet 
citeret i 2006 ud fra de artikler, det publicerede i 2004-2005.

Til at forklare det, kan benyttes et andet begreb fra verdenen af citationsanalyser, nem-
lig tallet Half-life. Tallet angiver hvor mange år tilbage at halvdelen af dets citater findes. 
En half-life faktor på 5 i 2006 betyder, at 50 % af det samlede antal af citationer findes 5 år 
forinden, altså 2002-2006.

Et andet forhold, der gør brugen uforsvarlig i sammenligning mellem discipliner, er de 
store forskelle på publiceringsform. Således har mange artikler inden for lægevidenskab 
som nævnt et stort antal forfattere i modsætning til andre fag, hvor en enkelt forfatter er 
mere almindelig. Det er derfor indlysende, at antallet af citater i denne sammenligning, 
fortæller mere om hvor mange forfattere et fagområde har pr. udgivelse end en IF. Det er en 
meget udbredt mistolkning, hvor selv tilsyneladende pålidelige analyseinstitutioner er gået 
i vandet. Kun ved at reducere en forfatters vægt i forhold til det samlede antal forfattere på 
en artikel, gives et rimeligt holdbart statistisk billede.

Endnu en fejlkilde er de forskellige fags publikationsmønstre. I visse fagområder findes 
en publicering af mange men små artikler. I andre fagområder publiceres færre men større 
artikler, og i andre igen publiceres meget få artikler, men derimod bøger (som ikke registre-
res med IF), som ofte citerer andre bøger.160 Thomson/ISI publicerer derfor ikke en Journal 
Citation Reports for humaniora.

Lidt af den samme fejlkilde skyldes forskellige fagområders hyppighed til at referere 
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litteratur. Hvis faget citerer mange kilder, får forfatterne i det fag høje IF, mens de får lave i 
et fag, der ikke citerer så meget.161

Endelig er systemet meget rigidt. Publicering af en artikel i et tidsskrift med en høj IF 
betyder ikke nødvendigvis, at artiklen holder den kvalitet, som vedkommende tidsskrift 
generelt er kendt for.162

Forskningsdatabasen – den vingeskudte svane

På nettet findes en database med det ambitiøse navn, Forskningsdatabasen. Det har været 
målet, at den skal indeholde de danske forskningspublikationer ligesom der også skal være 
præsentation af projekter og institutioner. Den vil således – i teorien - kunne blive et vigtigt 
redskab for dansk forskningsformidling.

Intentionerne har været gode nok siden den startede som et flagskib i datidens meget 
spæde initiativer under Forskningsministeriet i 1988. Det har siden 1999 ligget i Biblioteks-
styrelsen/DEFF’s regi.

Der har været brugt mange millioner for at bygge databasen op og vedligeholde den. Re-
sultaterne har længe ikke stået mål med indsatsen, hvorfor den efter kritik blev evalueret i 
2004.163 Basen vil stadig blive bygget på indberetninger fra forskerne selv på universiteterne 
og de andre tilsluttede institutioner men i et vist omfang suppleret med anden information. 
Der bliver brugt mange kræfter i disse år på at få hævet kvaliteten, så oplysningerne om 
forskningen kommer til at holde en vis fælles bibliografisk standard, hvilket ikke tidligere 
har været tilfældet.164

Der er dog især to grunde til, at basen – hvis den fortsat bliver drevet efter de aktuelle 
principper – ikke vil udnytte sit potentiale optimalt. For det første vil basen på grund af 
dens indberetningssystem mangle forskningen fra størstedelen af landets forskere. Hele 
den private sektors forskning vil ikke indgå, og selvom forskerne i de private virksomheder 
ikke er nær så flittige til at publicere som universitetsforskerne, vil groft anslået 20-30 % af 
landets forskning af denne grund ikke blive optaget i basen. Hertil kommer den forskning, 
der publiceres af arbejdsløse forskere og andre, som ikke har nogen tilknytning til de in-
stitutioner, der indberetter. I visse fag udgør disse forskere en betragtelig andel, og groft 
anslået vil ca. 10 % af den danske forskning ikke blive registreret af denne årsag.

Den anden grund til at basen ikke vil få sin optimale form er, at den ikke styres og udvik-
les af forskningsverdenen. Herved mistes alle de gode idéer, som en nærhed til det levende 
liv i fagmiljøerne ville kunne have givet.165

Når Forskningsbasen trods sine mangler får lov til at fungere som en vingeskudt svane, 
skyldes muligvis helt andre interesser. Den kan nemlig fungere som et kontrolredskab for 
universitetsadministratorer. Ved at få ensartede indberetninger fra de forskellige univer-
siteter kan der udføres benchmark. En tilsyneladende lav produktivitet på en institution, 
kan give konsekvenser for de fremtidige bevillinger, ligesom forskernes karriereforløb kan 
bestemmes ud fra de registrerede og derved ”objektive” kriterier.166
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Citationsanalyse og Impact Factor – redskaber til forskerstyring

Dette nævnte store ønske fra økonomer og andre styrere i samfundet om at etablere ”objek-
tive” styringsredskaber, er blevet realiseret i nogle af vores omkringliggende lande. Det er 
derfor naturligt at omtale fænomenet nærmere, da denne DJØF’isering også findes i Dan-
mark.167 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er også ved at etablere en enhed 
i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der ”skal udvikle og drive indikatorer til måling af 
forskningskvalitet og koncept for evaluering af forskningsprogrammer og initiativer.”168 

Videnskabsministeriet er således begyndt at stille krav til brug af bibliometriske målin-
ger. Til eksempel har Københavns Universitets kontrakt med Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling (VTU) i 2006 en aftale om, at der som ”incitament til at øge forsk-
ningskvaliteten” skal foretages en kvalitets- og aktivitetsbaseret prioritering for 10 % af 
forskningsmidlerne på baggrund af ”dokumenterede, internationale, kvalitetsbaserede for-
delingsprincipper” fra 2008.169 Københavns Universitet forventer, at et oplæg udarbejdet af 
Danmarks Forskningspolitiske Råd170 kunne blive modellen, hvorfor man på Det Huma-
nistiske Fakultet vil udarbejde sit eget system, der er bedre egnet for humaniora, hvor der 
bliver lagt mere vægt på monografien og antologien samt ikke-engelsksprogede værker.

I Norge er et sådan system til såkaldt dokumentation af videnskabelig publicering blevet 
indført i 2005, hvor de fleste forskningsinstitutioner skulle indberette sin forskning centralt. 
Der blev beregnet publikationspoint ud fra denne indberetning, og denne indikator vil 

Forskerverdenen er i realiteten holdt uden for indflydelse på de seneste års offentlige investeringer i 
forskningsformidling. Det ses klarest ved Forskningsdatabasen med dens forældede og fragmentari-
ske oplysninger. Danske forskere har ellers stor brug for en velfungerende national infrastruktur som 
modvægt mod de store internationale selskabers markedsføring af udenlandske forskere.
De pt. ansvarlige har så lille en kontakt med brugerkredsen, at de ikke har opdaget dens ubrugelige 
interface. Hvis man skriver f.eks. Annette Winkel Schwarz i søgefeltet, får man  ingen resultater 
(navne skal skrives i omvendt rækkefølge, hvad hjemmesiden ikke gør opmærksom på).
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indgå i ministeriets budgetter fra 2006. Når pointene bliver beregnet, indgår publicerings-
kanalens kvalitetsniveau, hvor forlag og tidsskrift er blevet rangeret.

Til at håndtere dette system er der udarbejdet detaljerede beskrivelser af hvad viden-
skabelige publikationer er og ikke er.171 Blandt andet er tidsskrifter rangerer i to grupper. 
”Nivå 1” er de videnskabelige tidsskrifter (hvor mange tidsskrifter med videnskabelig pub-
licering er sorteret fra), og ”Nivå 2” er et udvalg af specielt krævende publiceringskanaler, 
som er så vigtige, at ca. 20 % af områdets publicering foretages heri. Listerne over tidsskrif-
ter udarbejdes efter indstilling fra fagråd fra de enkelte fag, hvilket har givet anledning til 
mange diskussioner, herunder en sammenligning om niveau fra fag til fag.172

Pointen for et enkelt værk fordeles til samtlige forfattere, hvorfor det ikke mere vil være 
hensigtsmæssigt at arbejde sammen med forskere på andre institutioner.

En sådan opstilling er selvfølgelig udarbejdet ud fra et bestemt syn på, hvad videnskab 
er. Det er oplagt i favør af de tekniske videnskaber. For eksempel er anmeldelser (større end 
3 sider) blevet fjernet fra listen over videnskabeligt arbejde, som tæller. Men også inden for 
STM-området er der kritik af systemet. Således finder redaktører af nordiske medicinske 
tidsskrifter, at hvis belønningen gennem pointsystemet bygger på et højt Impact Factor (IF), 
vil det betyde døden for disse tidsskrifter (andre steder i denne bog findes kritik af værdien 
af IF) mens amerikanske tidsskrifter vil profitere.173

Interessant for os er, at hvis et tilsvarende system bliver indført i Danmark, vil de samme 
negative konsekvenser for forskningsformidlingen blive resultatet. Forskningsformidling 
vil derfor blive styret af de regler, de aktuelle overordnede magtforhold mellem fagdiscipli-
ner har sat. Forskningsformidling vil derfor slet ikke blive prioriteret af hensyn til samfun-
dets behov for populariseret forskning, til opslagsværker eller lærebøger. Institutionernes 
budgetter vil kun blive fastholdt og udbygget gennem udelukkende den tungeste forsk-
ningsformidling, hvorfor forskerne naturligt bliver tvunget til fortrinsvis at benytte deres 
tid til denne formidling.

Ordningen er faktisk blevet indført gennem bagdøren. I forbindelse med indførelse af re-
sultatløn på danske forskningsinstitutioner, er der mange steder aftalt udbetaling af bonus, 
hvis en forsker har særlig mange gode publiceringer.174 Denne nye ordning vil betyde en 
kraftig nedgang i kvaliteten af den videnskabelige diskussion.

	 Publicering sker for at tjene point; ikke for at kommunikere med fagfæller
	 Kun offentliggørelse i de højest rangerende tidsskrifter tæller, hvorfor andre syg-

ner hen

Bevaring over tid

Forskning skal være tilgængeligt ikke kun, når den skabes, men også over tid. Ved den 
”gamle” teknologi med bogtrykte tidsskrifter og bøger har det vist sig, at vi kan læse skrif-
ter, som er mange hundrede år gamle. Der findes nogle perioder, hvor papiret var syrehol-
digt, hvilket kunne betyde en nedbrydning på sigt. Der findes i dag kopimaskiner, som vil 
kunne kopiere og derved videreføre informationen, ligesom der findes konserveringsmeto-
der til at reducere nedbrydningen.
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Under alle omstændigheder vil forskere til alle tider kunne læse og forstå, hvad der er 
skrevet.

Bevaring over tid er et helt andet problem, når vi taler om de digitale medier. Eller rettere, 
der er tale om mange problemer. For det første har de digitale medier en helt anden fysisk 
forældelse end det analoge medie. I stedet for en gradvis nedbrydning, sker nedbrydningen 
ofte digitalt – enten findes oplysningen, eller også findes den ikke. Især et populært medie 
som CD’en har en begrænset levetid, som kan være 100 år eller den kan være 20 eller måske 
kun 2 år, inden den er umulig at læse.

Et andet problem er, at der skal bestemte EDB-programmer til at afkode informationerne 
på de digitale medier. For eksempel var Word Perfect et meget udbredt tekstbehandlings-
system for 10 år siden. I dag er det ude af brug. For at information gemt via dette program, 
skal der altså en konvertering til for at de nu for tiden dominerende programmer kan læse 
dem.

Disse konverteringer skal ske løbende, og da der ikke kun er tale om et enkelt tekstbe-
handlingsprogram men mange forskellige typer, er det ikke nogen helt let opgave. Især når 
der er tale om grafiske informationer, GIS-systemer, økonomiske udregninger med formler 
og tilsvarende komplicerede medier, findes der kun besværlige konverteringer – eller må-
ske ingen fuldkommen.

Dette taler for, at der skal en central institution til for at klare disse store opgaver. I 
hvert fald for den aktuelle dynamiske periode, hvor det ene program afløser det andet i et 
hektisk tempo. Når fornyelsen stopper eller når der på alle områder er udarbejdet interna-
tionale standarder for dokumenternes filer, kan denne konvertering stoppe. Der arbejdes 
med XML-baserede løsninger, men det varer måske årtier før dette er slået igennem. Hvor 
det tidligere var bibliotekerne, som stod for opgaven at langtidsbevare udgivelser, må ud-
giverne i dag ofte involveres, da der undertiden ikke mere er tale om at bibliotekerne køber 
de elektroniske værker til ejendom.

Et tredje problem er konvertering af de meta-data, der følger med de mange gemte do-
kumenter. Hver gang der opstår et nyt og bedre system for denne meta-data, skal informa-
tioner for de gamle konverteres til det nye system.

Langtidsbevaring bliver muligvis en opgave, som skal løses i samarbejde mellem det 
offentlige og private udgivere. Til eksempel indgik verdens største udgiver, Elsevier, i 2002 
i samarbejde med det hollandske nationalbibliotek for bevaring af deres tidsskriftsudgivel-
ser.175

Bibliotekernes fremtidige rolle
Ikke abonnement på bogtrykte tidsskrifter
Bibliotekernes forhold skal omtales i denne bog, da de har spillet en stor rolle på godt og 
ondt i den omstilling af videnskabsformidlingen, der er i gang i disse år. Som det senere 
vil blive dokumenteret, har bibliotekerne så få abonnementer på tidsskrifter, at de mæng-
demæssigt ikke burde have en bestemmende indflydelse, men deres politiske indflydelse 
har de seneste år været så stor, at den offentlige politik for formidling af videnskab næsten 
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udelukkende har drejet sig om at hjælpe bibliotekerne og ikke så meget forskernes behov.
Den generelle udvikling for bibliotekerne i disses år er:
	 Abonnement på trykte tidsskrifter vil ophøre – fremover kun elektronisk abon-

nement176

	 Vil forhandle licenser for brugere, men har herefter ringe kontakt med brugerne
	 Køb af bøger vil fortsætte i hvert fald et stykke tid endnu; fortrinsvis i humaniora 

og samfundsvidenskab
	 Katalogisering vil ophøre lokalt, da det leveres centralt eller af forlag

Bibliotekerne er på mange måder også i en overlevelseskamp i den store omstilling, der 
sker i disse år. Da bibliotekerne råder over relativt store pengebeløb og da de samtidig er 
i stand til at arbejde tværinstitutionelt, i modsætning til universiteterne, kan de komme til 
at lægge politiske linier for informationspolitikken, som på nogle punkter ikke er hensigts-
mæssig. Som det angives andre steder i denne bog er det ikke alle bibliotekernes interesser, 
som er i overensstemmelse med forskningsverdenens. Styrkeforholdet mellem forskere og 
bibliotekarer har i lang tid langt været til sidstnævntes fordel og ofte med en politik lagt af 
det i øvrigt på mange måder biblioteksmæssigt succesrige DEF-projekt.

Bibliotekskonsortiers køb af abonnementer i pakker
Køb af abonnementer gennem fælles konsortier er blevet meget udbredt i biblioteksver-
denen. Hvor hver enkelt bibliotek tidligere abonnerede direkte på de enkelte tidsskrifter, 
ofte formidlet gennem en agent, er billedet ved at ændre sig radikalt. I takt med at de store 
tidsskrifter bliver huset af stadig større internationale selskaber, må bibliotekerne i stedet 
abonnere på hele pakker. ”Take it or leave it” er mottoet. Forretningsmodellen er ofte såle-
des, at det er økonomiske mest rationelt, at bibliotekerne skal abonnere på alle tidsskrifter i 
et firmas pakke. Der er ikke mere mulighed for at afmelde ringe udnyttede tidsskrifter. De 
store pakker giver dog en betragtelig rationalisering gennem den store samtidige bestilling. 
De tidligere tidsskriftsagenter bliver overflødige, hvorved deres honorar på 3-5 %, måske 
op til 10 % kan spares.

Bibliotekerne bliver derved også frataget muligheden for at spare på budgettet ved at 
tage enkelte unødvendige og måske dyre tidsskrifter ud af en pakke. Det sker undertiden, 
at biblioteker har afmeldt en pakke fra nogle af de største udbydere af økonomiske årsager, 
især hvis de har ment, at forlaget har strammet skruen for meget, men bibliotekerne står i 
en svag forhandlingssituation, da forskerne ved bibliotekets institution derved mister nogle 
for dem helt nødvendige tidsskrifter. Man kunne måske abonnere på enkelte af de vigtigste 
tidsskrifter, men priserne på enkeltabonnement er steget helt ekstraordinært.

Fremtidens forretningsmodel er ikke lagt fast endnu. Der er så mange kombinationer af 
abonnement på både elektroniske udgaver og papirudgaver, at det er svært at give et helt 
entydigt billede, selvom en model er dominerende, med en ren aftale om elektronisk leve-
ring evt. suppleret med tilkøb af papirudgaver af visse af tidsskrifterne i pakken.

Der er også en stærkt tendens til at bibliotekerne slår sig sammen for at forhandle abon-
nementpriser i fællesskab med et forlag – herhjemme har DEF etableret sådanne konsortier. 
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Herved reduceres muligheden for at finjustere abonnementaftalerne efter de enkelte bib-
liotekers behov. Forretningsmodeller kan endnu ændres hurtigt. Pay-pr-view er således en 
model, der gør det muligt at benytte brugsstatistik til afregning, så størrelsen af forbruget 
af artikler svarer til udgifterne. Det er dog en model, som de offentlige biblioteker ikke kan 
lide, da det er umuligt at lægge budgetter, hvorfor det ved disse abonnementer ofte bliver 
overladt en omkostningsbevidst bibliotekar at søge i basen og ikke slutbrugeren.

Over for denne udvikling står de i international forstand små danske tidsskrifter. De har 
meget ringe mulighed for at indgå i en af disse store konsortieaftaler. Kun de største vil 
kunne lave en aftale med agentfirmaer som SWETS eller EBSCO, eller i og for sig et stort 
”venligsindet” forlag som Blackwell. Bortset herfra står de alene. De får ikke andel i den 
betragtelige rationaliseringsgevinst de store konsortieabonnementpakker medfører.

Copyright – tages fra forskere og udgivere

Copyright var i mange år ikke noget, man tænkte ret meget på som forsker. De tider er ved 
at være forbi. Det skyldes først og fremmest, at reglerne for ophavsret er blevet strammet 
uhyre meget. Det gælder først og fremmest, at film og grammofonplader (senere CD’ere), 
skulle beskyttes mod at blive kopieret. I slipstrømmen af disse kommercielt store interesser 
fulgte de økonomisk meget svagere trykte medier.

Med større markedsdannelser blev ophavsret vigtigere, og i 1995 fik Danmark en ny lov 
om ophavsret, som på mange måder er meget skrap. Der indgik mange forhold fra europæ-
isk tradition, men også amerikansk lovgivning influerede på lovgivningen takket være den 
globalisering Danmark var en del af.

Der har dog de sidste år været en modsat rettet tendens, hvor det har været ønsket, at 
Staten skulle ophæve ophavsretten. Efter den kraftige agitation for Forfatterbetalt Open Ac-
cess er der fra biblioteksvæsenets side lagt planer frem om at ekspropriere de værker, som 
hidtil havde været forlags og forfatteres ejendom. DEF fremlagde således i 2004 en rapport, 
som angav hvorledes udgiverne ikke mere skulle have copyright til de produkter, de havde 
været med til at skabe. Det kunne ske ved at forfatterne gav afkald på de rettigheder, de el-
lers hidtil automatisk havde givet forlagene lov til at få del i. Hvis ikke forfatterne ville give 
deres rettigheder fra sig, angav rapporten, at der skulle lovgives for at tvinge ejendomsret-
ten fra forskerne.177

I 1999 blev der faktisk indført en lov, som fratog forskere retten til deres opfindelser. 
På den egentlige forskningsformidlings område trådte man dog mere forsigtigt. Man var 
klar over, at det kunne skade danske forskere, hvis der blev opstillet for håndfaste regler. 
Udenlandske forlag kunne risikere at undlade at udgive deres artikler, hvis de ikke via 
copyright kunne forhindre en sådan parallelpublicering. Rapporten sluttede derfor med 
en blød anbefaling om, at forskerne skulle indgå non-eksklusive aftaler med forlagene og 
dermed kunne sikre muligheden for parallel eller alternativ publicering.

Fortalerne for en hård linie over for især de internationale STM-tidsskrifter og for mulig-
heden for at profilere egne institutioner i institutional repositories, har ønsket det generelle 
krav, at alle danske forskere, som fik offentlige penge, skulle give afkald på deres copyright. 
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Det lykkedes at få denne stramme linie indført på DTU (formelt som et forsøg), hvor alle 
forskere er blevet tvunget til at skulle publicere deres værker på DTU’s database ORBIT. 
Kun vedkommendes institutbestyrer vil kunne give dispensation, og kun hvis der er tungt-
vejende argumenter.178 Samme ordningen har været på tale ved andre universiteter, men 
dog uden at det er blevet gennemført.

Derimod har disse regler været forsøgt gennemført i udlandet. Således har politikken 
hos US National Institutes of Health siden 2005 været, at det stærkt opfordrede de støttede 
forskere til at lade deres publikationer være fri og åben tilgængelig straks efter offentlig-
gørelsen og seneste 12 måneder efter den egentlige publicering.179

Mere radikalt er de engelske forskningsråd, UK Research Councils (RCUK), gået til 
værks, idet det har ønsket at al deres støttede forskning skal være frit tilgængeligt i offent-
lige databaser så snart det er publiceret. De fleste af de 8 forskningsråd har allerede imple-
menteret det som krav siden 2006. Der har dog været noget fodslæb inden for humaniora 
og samfundsvidenskabelige områder.180 På samme måde har verdens største private forsk-
ningsfond Wellcome Trust krævet, at dens støtte har betinget en udgivelse senest 6 måneder 
efter den første publicering. Det må også nævnes, at oprindelig havde det amerikanske 
NIH krævet publicering efter 6 måneder, men da man havde erfaret konsekvenserne, blev 
det ændret til blot en anbefaling om offentliggørelse efter 12 måneder.

Et lidt specielt tiltag med udgangspunkt i copyright-problematikken skal nævnes. Ini-
tiativet blev taget af rettighedsorganisationen Copy-Dan – i øvrigt i parløb med DEF – om 
etableringen af en salgsportal for bl.a. videnskabelige værker. Denne internetforretning er 
dog endnu ikke blevet etableret.181

CrossRef og andre nye hjælpemidler ved e-publicering

Der findes en række tekniske og organisatoriske forhold omkring den nyeste elektroniske 
spredning af videnskab. CrossRef er et af disse. Det er et linksystem for referencer i on-line 
publikationer. Det blev etableret i 2000 af en række udgivere, som herved fik et redskab 
hvorigennem der kunne linkes på tværs af de forskellige udgivere. Link i referencerne i et 
tidsskrift fra en udgiver vil således kunne pege på en artikel fra en anden udgiver. Der fin-
des aktuelt henvisning til mere end 22 mio. artikler, og systemet benyttes mere end 11 mio. 
gange om måneden, hvor en læser følger en CrossRef link.182

Systemet bygger på princippet om en DOI, en Digital Object Identifier (som en anden in-
ternational organisation, DOI System, håndterer som standard; den nye elektroniske verden 
er ikke helt let at overskue). Virksomheden CrossRef sørger for at hvert enkelt dokument 
i dets system får tildelt en DOI. I skrivende stund findes mere end 25 mio. henvisninger.183

CrossRef er en ’telefoncentral’ om man vil. Selvom et forlag skulle ændre placeringen af 
sine data og derved ønske en navneforandring, vil DOI referencen bestå. En fin løsning på 
et nyt problem. Der er blot en svaghed ved systemet: det er en ekstra udgift for forlagene. 
De store internationale forlag og udgivere skulle nok have råd til denne ekstra udgift, men 
for mindre udgivere – som alle de danske er – er det en betragtelig udgift. Blandt de aktu-
elle 2.329 tilsluttede forlag,184 findes ingen danske.



�0
Fra universitet til samfund

Det er i øvrigt ikke kun artikler, som kan opnå et link, men også bøger. Udgivelse i digi-
tal form er ikke en nødvendighed, og et link kan blot vise til en omtale af bogen. Det er også 
muligt at linke til kapitler i bøger, hvorved der f.eks. til undervisningsbrug kan plukkes i 
forskellige bøger.

En årlig udgift er i rene medlemsudgifter fra godt 2.000 kr. og opefter afhængig af forla-
gets omsætning. Hertil kommer nogle variable udgifter. De største udgifter ligger dog ved 
udgivernes interne håndtering. De skal ikke alene lægge links ind til egne publikationer 
sammen med den tilhørende meta-data (24 timer efter publiceringen), men skal også levere 
oplysninger om de publikationer, som disse udgivelser refererer til. Der skal altså både 
angives indgående og udgående links. Hertil kommer den arbejdsindsats og tilhørende ud-
gifter, når et bestående linksystem får navneforandring, hvilket sker jævnligt med nogle års 
mellemrum, når der skiftes databaseprogram, hardware platform eller ved en af branchens 
mange sammenlægninger.

Det er oplagt at danske forskere bør have alle deres værker optaget i systemer af denne 
type, for ikke at stå tilbage i den internationale konkurrence i forskningsverdenen.

Vigtigheden af at være med i dette system skyldes ikke brugen af DOI-systemet alene. 
Det er også herigennem at andre databaser henter deres oplysninger. Således vil det kom-
mende Microsoft system, Windows Live Academic Search, som vil fungere frit på nettet 
i lighed med Google Scholar, have som betingelse for optagelse, at forskeres værker er 
optaget i et system som CrossRef’s.185 Uden vil danske forskere altså blive udelukket fra 
søgning på internettet for de udgivelser, som ikke sker via internationale udgivere, og den 
danske befolkning vil altså ikke kunne få adgang til den forskning, der er produceret på 
dansk. Google får tilsvarende oplysninger via CrossRef, men høster desuden dog også sine 
egne data, hvorfor der ad denne vej vil blive medtaget et vist antal danske værker.

Den danske Biblioteksstyrelse har fremlagt et på sin vis sympatisk projekt ud fra tanken, 
at biblioteker skal fungere som forlag ved en fremtidig publicering efter modellen Forfat-
terbetalt Open Access.186 Der findes en række fornuftige overvejelser omkring formidling af 
metadata, linksnavne etc., men de organisatoriske problemer tages ikke op. Det ville sikkert 
være muligt at skaffe midler til etablering, men et sådanne statsforlag ville sikkert kunne 
stivne i bureaukrati og ineffektivitet.

Mange problemer med registrering af metadata vil muligvis blive løst i løbet af en år-
række. De nye tekstbehandlinger kan håndtere XML opmærkning og styring af litteraturli-
ster, og hvis forfattere får lært at opmærke deres manuskripter, vil denne del kunne udføres 
rimelig billigt og blive et let råmateriale til videre formidling.

OpenURL og COUNTER

Et andet udtryk må hellere nævnes, når vi er ved filnavne. Det gælder OpenURL, som er 
en standard for benævnelse af tidsskriftsartikler. I selve linkens navn indgår tidsskriftets og 
artiklens navne og sidetal. Selve dokumentet behøver ikke at have dette navn, da en fore-
spørgsel kan passere en navneserver, hvor det ”rigtige” navn bliver slået op.
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Mens vi er i gang med de nye tiltag, må COUNTER også nævnes. Bogstaverne står for 
Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources, som er blevet en standard for 
hvorledes brug af elektroniske ressourcer skal tælles. Det er et hjælpemiddel, når forlag og 
biblioteker skal forhandle priser om e-ressourcer, at man benytter ensartede principper i 
branchen. Det kan også benyttes i forskningsstatistikken til at angive hvor meget de forskel-
lige elektroniske ressourcer benyttes. I modsætning til de trykte udgivelser, hvor udlåns-
statistikken i bedste fald kun skete på basis af antal bind, kan man nu se hvor meget hver 
enkelt artikel bliver læst – eller i det mindste downloaded.

COUNTER blev etableret i 2003 som i første gang et system for artikler, men er siden ud-
videt til også at omfatte e-bøger. Det koster omkring 6.000 kr. årligt at være medlem, hvilket 
sikkert er grunden til at danske udgivere har afholdt sig fra at blive medlem. Bibliotekssty-
relsen og NOVO er derimod medlemmer fra biblioteksverdenen.187 Danske udgivere kan 
dog følge standarden uden at være medlem.

Hvordan vi finder information

I ”gamle dage”, som faktisk endnu ikke er særlig gamle, skulle forskere være meget aktive 
for at finde den ønskede litteratur. Et bibliotek var nødvendigt, og seddelkartoteker stod 
ofte til rådighed, hvori bibliotekarer havde skrevet stikordsregistre eller på anden måde 
gjort titler tilgængelige. Når det drejede sig om værker, der ikke var anskaffet, måtte trykte 
bibliografier konsulteres. Heri kunne bøger og tidsskriftsartikler findes fordelt i ret så grov-
maskede emnegrupper. Den mest almindelige litteratursøgning dengang, var nok en gen-
nemgang af litteraturlisterne i de bøger og tidsskrifter, man havde læst.

Med den elektroniske revolution er dette på mange måder ændret. De rigeste grene af 
videnskaben eller i hvert fald rigeste biblioteker og virksomheder, har faktisk i flere årtier 
kunnet abonnere på kommercielle tjenester. Men i dag er de digitale muligheder blevet me-
get udbredte, hvor endda nogle af de avancerede er ved at blive tilgængelig via computer 
og internetadgang.

Bibliografiske oplysninger – danske registreringer
Seddelkartotekerne og snart også de trykte bibliografier er ved at være en saga blot. Nu 
hentes det hele via IT, hvor den tidligere geografiske binding er forsvundet. Herved kan 
bibliografiske data skabt et sted, benyttes alle andre steder. Bibliografiske data kan også 
meget let kopieres, hvorved data kan (gen)bruges i mange forskellige sammenhænge.

På det nationale plan findes en række biblioteksbaser, som via Bibliotek.dk er tilgænge-
lig on-line på nettet. Heri befinder sig alle bøger, der er medtaget i den officielle nationalbib-
liografiske bogfortegnelse, som DBC udarbejder. Registreringen gælder alle bøger udgivet 
inden for de til enhver tid gælende danske grænser.

Denne begrænsning betyder, at danskeres bøger udgivet i udlandet ikke bliver registre-
ret heri. Det bliver de måske alligevel, da Bibliotek.dk samtidig indeholder registrering af 
bøger anskaffet af danske biblioteker, hvorved altså indkøbte bøger fra udlandet også står 
til rådighed.
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Artikler findes i den udstrækning, de er medtaget i Dansk Artikelindeks, ligeledes re-
gistreret af DBC. Det er dog langt fra alle artikler, der er registreret, da den tidsrøvende 
registreringsproces har en permanent sparekniv hængende over sig, hvorfor kun de mest 
værdifulde tidsskrifter skulle være registreret. En kritisk vurdering af denne udvælgelse 
findes senere i denne bog.

Avisartikler findes ligeledes registreret, men den mest omfattende registrering findes 
dog i det privatejede Infomedia, hvor en meget stor del af den danske dagspresses artik-
ler bliver indekseret. Registreringen sker imidlertid ved en automatisk generering, hvorfor 
kvaliteten er langt under hvad tidligere artikelregistreringer kunne præstere, og det kan 
diskuteres, om man kan søge på bibliografiske oplysninger eller om det rettere kun er en 
meget stor fuldtekst søgebase.

Danske publikationer på internettet burde i princippet også blive registreret, men regi-
streringen er meget tilfældig og derfor i praksis ubrugelig, som det også angives i et senere 
kapitel.

Der udgives nogle enkelte bibliografiske databaser, som er udarbejdet til brug for forske-
re, f.eks. er det tilfældet inden for sociologi. Fælles for dem er dog, at der ofres en meget lille 
opmærksomhed på dem, hvorfor deres antal og spredning er begrænset. En registrering 
til en dansk citationsdatabase er lysår fra at kunne realiseres, hvis politikken ikke ændres 
drastisk.

Bibliografiske oplysninger – udenlandske registreringer
På lignende måde som den danske bogfortegnelse kan søges via nettet, findes udenlandske 
biblioteksbaser, der fungerer lidt på samme måde. Den høje kvalitet ved Bibliotek.dk er dog 
endnu langt fra opnået ved de udenlandske baser.

Derimod findes der inden for STM-området bibliografiske databaser, som har en ene-
stående høj kvalitet. I de sidste årtier er tillige psykologi og tilsvarende emneområder med 
verdensomspændende udnyttelse blevet oparbejdet i tilsvarende databaser.

Disse databaser er kommercielle, som biblioteker og andre store kunder kan abonnere 
på. Den største spiller er det multinationale firma Thomson, som via opkøb råder over en 
række baser. ISI Web of Knowledge er deres mønsterbeskyttede varemærke for citations-
databasen Web of Science med mere end 8.700 internationale videnskabelige tidsskrifter, 
som indeholder delbaser som Science Citation Index Expanded (SCI), Social Sciences Ci-
tation Index (SSCI) og Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) samt abstrakt-tjenester 
m.v. De senere nævnte citationsanalyser er et spin off fra disse aktiviteter. I øvrigt er det 
humanistiske indeks det tyndeste med sine lidt mere end 1.000 tidsskrifter, hvor der dog er 
sporadiske bidrag fra +7000 andre tidsskrifter.

Ved siden af firmaet Thomson’s databaser findes en del andre som Academic Search 
Elite fra EBSCO, Science-Direct fra Elsevier for at nævne et par enkelte. Ingen er fuldkomne 
men har deres styrke på hver deres område.188 De er som de tidligere nævnte baser svage 
med hensyn til danske forskeres og tidsskrifters publikationer.
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Disse bibliografier og indekser har i mange tilfælde links til originalteksten, hvor en del 
forlag endda leverer materiale tilbage til 1945.

Google Scholar
Et alternativ til de nævnte citationsdatabaser er Google Scholar. Det er endnu langt fra så 
dækkende, som firmaet Thomson’s, men den har den store fordel, at den er gratis tilgæn-
gelig verden over.

Basen er en oversigt over de artikler, bøger og anden videnskabelig litteratur, som Goog-
le har kunnet få fat på. Typisk er registreringen sket ud fra fortegnelser hos universitetsfor-
lag, videnskabelige selskaber og hvad universiteter har haft liggende tilgængelig på deres 
servere. Mange biblioteker - herunder det danske biblioteksvæsen med Bibliotek.dk - har 
leveret deres registre til basen. Som tak findes der omvendt links tilbage til bibliotekerne, 
hvor brugerne kan lokalisere bøger til udlån.190

Ved hjælp af nogle meget smarte programmer hives referencer ud af litteraturlisterne og 
bliver adgang til hoveddokumenterne. Med denne metode kan de forskellige titler katego-
riseres med antal citater i lighed med de bedste citatdatabaser.

Registreringen er endnu ufuldkommen, men som et supplement til de dyrere databa-
ser er det yderst egnet. Der kommer ofte resultater, som ingen af de etablerede baser ville 
kunne angive.

Omvendt er registrene genereret automatisk, hvorfor der findes mange fejl og mærke-
ligheder. Blandt andet bygger Googles søgeresultater på princippet om, at jo flere links, der 
findes til et værk, jo bedre må det være. Dette tilsyneladende gode demokratiske princip er 
i realiteten på mange måder ubrugeligt. Det vil automatisk degradere den bedste forskning 
fra små forskningsområder i forhold til middelmådig forskning fra store forskningsområ-
der.

Basens motto er ”Stand on the shoulders of giants” er betegnende for ambitionerne. Det 
meget sigende citat om at videnskab i stor udstrækning er ’genbrug’, er hentet fra Sir Isaac 
Newton’s citat: ”If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants”.

Helt sikkert vil det være et af de redskaber, der har en fremtid i for forskerverdenen.189 
Det er dog som andre kommercielle produkter lidt problematisk, at der ikke er fuld offent-
lighed omkring hvorledes indekseringen foretages. Heller ikke dækningen af det danske 
område er nær det fuldkomne. Om danske forskningsinstitutioner vil hjælpe Google – og 
derved deres forskere – kan blive aktuelt, selvom det kommercielle islæt hos Google måske 
kan hæmme interessen.

På nettet er et par andre tilsvarende tjenester under opbygning. Scirus er forlaget Else-
viers søgemaskine på nettet, og søgemaskinen Yahoo, som med Search Subscriptions giver 
brugerne lejlighed til at søge i indhold til abonnementstidsskrifter.
Google Books
Vi kommer ikke uden om at nævne andre af Googles tjenester, som er så betydningsfulde, 
at de må tages i alvorlig betragtning. En af disse tjenester er Google Books, hvor målet er, at 
man kan søge i alle verdens bøger. Hverken mere eller mindre. I alt anslår man med, at der 
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findes 32 mio. bøger på verdensplan, hvilket Google regner med kan blive indscannet på 10 
år. Man kan søge i alle bøgers tekst, og man kan herefter vælge at se hele bogen i fuldtekst 
eller dele af bogen (hvor søgeordet optræder) samt få henvisning til boghandlere eller bib-
lioteker med et fysisk eksemplar.

Der har været tilsvarende initiativer bl.a. initieret af biblioteker, men med langt lavere 
ambitionsniveau. For eksempel det internationale Projekt Gutenberg, hvor idealister har 
villet skabe frie elektroniske udgaver af ældre litteratur, og Projekt Runeberg, et svensk-
domineret nordisk projekt. Herhjemme er noget ældre litteratur blevet scannet – Arkiv for 
Dansk Litteratur, Arkiv for nordisk filologi, Dansk biografisk leksikon og Salomonsens 
konversationsleksikon – men hverken de danske eller øvrige initiativer har den pondus, 
som Google kan lægge bag.

Metoden er simpel. Google har indgået aftale med nogle forlag, som leverer deres bøger 
elektronisk. De øvrige bøger fås gennem aftaler med nogle af de største biblioteker i USA, 
som leverer sine bøger til scanning – sikkert i u-lande med billig arbejdskraft. Søgerne på 
Google Book Search vil i fremtiden kunne søge i indholdet i alle bøger og finde frem til de 
relevante bøger. Disse får man titlen på og sidetal til hvor oplysningerne befinder sig. Hvis 
søgningerne skal have værdi, skal især de nyeste bøger indgå i basen. Da der er copyright 
70 år efter en forfatters død, er der stor tvivl om at Google har lov til at scanne bøger, der 
er nyere. Det kan nemlig i praksis fungere som en piratkopiering i stil med kopiering af 
musikCD’ere, som kan ødelægge forlagenes økonomi og derved på sigt ødelægge mulighe-
derne for, at der fremover vil blive udgivet bøger.

Der findes desuden et moralsk spørgsmål. I realiteten bliver det ét enkelt meget kom-
mercielt foretagende, som får verdensmonopol over alle verdens bøger; ingen andre private 
firmaer vil kunne udføre noget bare tilsvarende. Der findes en risiko for, at denne magt kan 
misbruges, men det ligger uden for denne bogs rammer at diskutere dette til bunds.

Der findes som nævnt desuden de mange kommercielle spørgsmål omkring dette pro-
jekt. Mange af de forlag og forfattere, hvis bøger bliver scannet, ønsker ikke at dette sker, og 
der er anlagt mange retssager mod Google med den amerikanske forfatterforening i spid-
sen. Google arbejder dog ufortrødent videre på det store projekt. Herhjemme har de dan-
ske forlag af samme grund været tilbageholdende, hvor dog universitetsforlaget Museum 
Tusculanum som det hidtil eneste danske forlag har indgået aftale. Som forlagsdirektøren 
har udtalt: ”Det er muligt, at nogen forlag dør på den her udvikling, men jeg tror, at de 
fleste kan overleve, hvis de går med udviklingen i stedet for at holde fast i, at de skal tjene 
deres penge på de trykte udgaver.”191

Set fra et overordnet dansk plan ville det være uheldigt, hvis kun engelsksproget littera-
tur vil blive scannet, idet danske forskeres dansksprogede publicering på endnu et område 
ville være bagud deres udenlandske kollegers publiceringer på engelsk.
Det semantiske net eller Web2
Der sker stadig store forandringer med nettet. Noget af det største hype har været det se-
mantiske web og Web2, som skulle være helt nye revolutionerende tiltag. I virkeligheden 
er der kun tale om gradvise forandringer – dog pt. i et ret højt tempo.
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Begge går ud fra, at dokumenter på nettet ikke kun ligger tilgængelig, men også at de 
samtidig indeholder metadata, som er beskrivende for indholdet og som derfor kan benyt-
tes som redskab til at finde dem med. Dette gør, at udarbejdelsen af registre og findesy-
stemer kan udføres af automatiserede robotter uden ret meget involvering af mennesker. 
Hvor man i gamle dage havde et dokument i form af en bog eller tidsskrift i en reol med 
tilhørende mandskabskrævende vedligeholdelse af et kartotek med oplysningerne om do-
kumenterne, skal oplysningerne fremover ligge klar til at blive registreret af dem, der har 
lyst.

Denne automatiske registrering kræver dog, at der er en systematisk registrering af me-
tadata ved de enkelte dokumenter. Der er igennem en del år blevet arbejdet på at udarbejde 
en standard, Dublin Core, som skulle være dette fælles sprog for metadata.

Dublin Core har dog ikke fået den succes, som mange forventede, og måske vil fremti-
den gå i en helt anden retning.

Det er dog helt sikkert et område, som danske embedsmænd og politikere med interesse 
for dansk forskningsformidling skal følge, for at kunne lade Danmark indgå, når det bliver 
nødvendigt. Ellers kan vi risikere, at udviklingen går uden om landet, som det som nævnt 
allerede er ved at ske på en del punkter.

XML-opmærkning hører naturligt med til udviklingen af nettet. Det stammer oprinde-
ligt fra SGML, som var et standard opmærkningssystem for dokumenter oprindelig benyt-
tet i store organisationer. Det blev standardiseret som en ISO standard i 1986. Siden hen har 
der foregået en kraftig udvikling for at benytte principperne internationalt, hvor der findes 
et løbende arbejde for at få dette standardiseret bl.a. gennem organisationen World Wide 
Web Consortium, som i øvrigt også står for standardisering af kodningen på internettet bl.a. 
HTML, som XML er ved at vokse sammen med.

Det er meget omfattende at opmærke gamle dokumenter, selv elektroniske, så de passer 
ind i et XML-system. Når det fremover bliver rutine, at dokumenter bliver opmærket sam-
tidig med at de bliver ’født’, findes der til gengæld meget gode muligheder for at finde lige 
præcis den information, der bliver søgt efter.

Som det nye ved XML i modsætning til tidligere angivelse af meta-data, er at meta-
data findes inde i selve dokumentet. Hvor det gamle seddelkartotek i den første generation 
af elektroniske henvisninger ”kravlede ind” i selve dokumentets indledning som søgbar 
meta-data, er data nu spredt rundt omkring i dokumentet, hvor der peges på forfatternavn, 
overskrift, litteraturhenvisning osv.

Set fra en dansk vinkel er det oplagt, at denne standardisering skal ikke alene følges men 
også implementeres, så vi er klar til at sprede videnskab, når den tekniske udvikling i øvrigt 
er moden til at benytte teknologien.
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De to kulturer

Videnseksplositionen

Da Aristoteles levede, kunne en person overse den meste videnskab. Det begyndte at knibe, 
efter videnskaben for alvor kunne akkumulere viden. Især bogtrykkunsten gjorde det mu-
ligt at fastholde viden og ikke mindst mangfoldiggøre den, så man undgik flaskehalsen ved 
kopisternes afskrivning af andres manuskripter.

De første videnskabelige tidsskrifter fik betydning, da de dukkede op i 1665, med det 
franske Journal des sçavans som det første. Det hed i første nummer, at der ikke er noget af 
interesse for lærde folk, som ikke ville kunne findes i tidsskriftet.192

Fire måneder efter det franske tidsskrift udkom Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London (begge udgives faktisk stadig!), og snart fulgte tilsvarende tidsskrifter 
udgivet af andre europæiske akademier. Dengang som nu redigeres og ofte også udgives 
videnskabelige tidsskrifter af videnskabsfolkene selv.

Udgivelsen af nye tidsskrifter fortsatte efterhånden som behovet for nye platforme til 
idéer trængte sig på. Omkring 1800 fandtes der 100 tidsskrifter, 1.000 omkring 1850 og 
10.000 år 1900. Næste tidobling var ved at være afsluttet godt 50 år senere. Man måtte etab-
lere tidsskrifter, hvis formål var at referere andre tidsskrifters indhold, og også disse ab-
stract tidsskrifter 10-doblede deres tal hvert 50 år. Tilsyneladende skulle hvert af disse tids-
skrifter holde rede på 300 andre tidsskrifter.

Årsagen til dette var selvfølgelig den store vækst i antallet af videnskabsfolk, som blev 
produktive. Derek J. de Solla Price kunne i 1961 glæde sig over, at 80-90 % af alle viden-
skabsfolk levede på den tid.193 Om forholdet stadig holder efter at også Kina og andre store 
lande har fået uddannet millioner af forskere, har jeg dog ikke regnet på.

En ting er vist. Denne stigning kan ikke fortsætte, hvilket Price selvfølgelig også filosofe-
rede over i sit tankevækkende essay om videnskabens udvikling.

Han kunne have medtaget videnskabsfolkenes produktivitet, som han ikke tillagde sær-
lig stor betydning. Bortset fra samarbejde og lidt tværvidenskabelig inspiration opfattede 
han nærmest forskernes produktion som konstant.

Vi kan måske antyde, at denne produktivitet godt kunne ændres gennem teknologiske, 
kulturelle og organisatoriske forandringer. I vor tid har brugen af digital kommunikation 
helt sikkert forøget produktiviteten og den gensidige befrugtning. Selvom stigningen i for-
skernes antal måske ikke mere følger samme eksponentielle forløb, vil antallet af forsk-
ningsresultater muligvis fortsætte med et eksponentielt forløb.

Dansk forskningformidling i front – i 1600-tallet

I 1600-tallet var danske forskere meget anerkendte i Europa. De udgav en del bøger, var 
ofte på meget langvarige lærdoms- og dannelsesrejser (som var obligatoriske for en univer-
sitetsansættelse), og på tidsskriftsfronten havde Tycho Brahe faktisk allerede i 1596 faktisk 
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i et bind udgivet noget af sin omfattende korrespondance, hvilket nærmest havde karakter 
af et tidsskrift med videnskabelige artikler.194

I perioden 1640-1680 stod danske videnskabsfolk virkelig stærkt. I biografiske leksika 
optræder danske forskere således med en stærk overrepræsentation i forhold til befolk-
ningstallet. De skrev flittigt i de fleste af verdens videnskabelige tidsskrifter. Mest kendt er 
Ole Rømers afhandling i 1676 i Journal des sçavans om lysets tøven, hvori han påviste at 
lysets hastighed er endelig.

Datidens videnskabelige sprog var latin, og da forskerne på kontinentet ikke kunne læse 
engelsk men havde behov for at kende til engelsk forskning via Philosophical Transaction, 
var det oplagt at oversætte det engelske tidsskrift til latin. Dette initiativ ser ud til at være 
taget i København, og syv bind udkom i 1670’erne.

Bartholin-familien var vigtig for det danske videnskabelige miljø, idet størsteparten af 
professoraterne på den tid indehavedes af familiemedlemmer. Thomas Bartholin har en 
særlig rolle i dansk videnskabshistorie, idet han i 1673 udgav landets første egentlige vi-
denskabelige tidsskrift Acta medica et philosophica Hafniensia, der udkom i fem store bind 
frem til 1680, hvor det ophørte samtidig med hans død.

Tidsskriftet var ikke alene Danmarks, men Skandinaviens første. Det var også bemær-
kelsesværdigt ved primært at handle om medicin og sekundært naturhistoriske emner, 
hvorfor det på grund af sin specialisering var verdens andet egentlige fagtidsskrift efter det 
tyskudgivne Miscellanea curiosa medico-physica sive Ephemerides naturæ curiosorum fra 
1670.

Det danske tidsskrift fik en stor international betydning. Bindenes indhold blev løbende 
omtalt i Philosophical Transactions, og væsentlige dele af det blev i 1770’erne oversat til 
fransk.

De to kulturer

I mange sammenhænge taler man i den offentlige debat om videnskab og forskning som 
om al videnskab og forskning er ens. De store aviser har videnskabstillæg, hvor alle dele af 
forskningen bliver behandlet ud fra samme læst. Politikerne taler om at videnskaben skal 
have støtte. De vil måske prioritere visse områder frem for andre, men stadig under den 
forudsætning, at den politiske medicin er ens for alle områder.

Denne monoteistiske opfattelse af videnskaben som en enhed har dog været anfægtet. 
Den mest kendte er englænderen C.P. Snow, som i artiklen ”The Two Cultures” fra 1956 
lagde op til, at der er et hav imellem naturvidenskaben og de humanistiske intellektuelle 
(samt den generelle offentlighed). Afstanden var så stor, at samfundet derved i praksis var 
blevet delt, hvilket hindrede en løsning på verdens problemer, når de to parter ikke kunne 
kommunikere.

I løbet af de 50 år siden Snow’s artikel, er naturvidenskaben blevet endnu mere specia-
liseret og kompleks, hvilket de øvrige videnskabelige områder tilsvarende er blevet. Hvor 
Snow hårdt presset i et af sine senere værker måtte erkendte eksistensen af en tredje kultur 
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omkring forskningsgrene som socialvidenskab, må man i hvert fald i dag angive, at der i 
forskningen findes mange forskellige kulturer.

Antallet af kulturer kan selvfølgelig diskuteres, men det videnskabelige forskningsland-
skab er sandsynligvis som et geografisk landskab: der findes ikke egentlige skel mellem den 
ene eller anden egn. Undertiden findes skarpe spor i landskabet i form af floder eller endda 
hav, men i vore dages tværvidenskabelige samvirken findes ofte broer fra et fag til et andet, 
så det alligevel er umuligt at angive eksakte skel mellem forskningsområder.

Der er dog stadig to helt store arketypiske modsætninger: naturvidenskaberne og hu-
maniora. På engelsk står ordet science for STM-videnskaberne (ordet har skiftet en del be-
tydning gennem tiden).195 STM-videnskaberne eller blot naturvidenskaberne er meget spe-
cialiserede, hvorfor de også i deres natur er fjernt fra hverdagslivet – og må have særlige 
formidlere, ”oversættere”, til at fortælle fra deres liv.

Samtidig er der relativ enighed om rammerne for videnskaben. Den bliver ikke anfæg-
tet, hvorfor det blot gælder om at komme først med nye opdagelser og især undersøgelser 
baseret på statistik – og tidsskriftsartiklen bliver mediet for publicering af denne viden efter 
grunddataene er blevet valideret af reviewere.

Omvendt er man i humaniora meget mere afhængig af fortolkninger og vurderinger, 
hvorfor hastighed i publiceringen egentlig ikke har den store betydning. Derfor er bogen et 
passende medie.196

Naturvidenskaberne bygger også i høj grad på eksakt viden. På grund af denne videns 
upersonlige og universelle natur er naturvidenskaberne velegnede til globalisering.197

Omvendt findes der fag, som de fleste steder i verden er bundet af deres kulturelle, og 
derved geografiske studiefelt. Det er fag i samfundsvidenskab som sociologi, uddannelse, 
politologi, antropologi og i humaniora de fleste fag.198



��Dansk forskningsformidling

Kortlægning af dansk 
forskningsformidling

Metode og datagrundlag
Målet med denne del af bogen er at vise hvorledes danske forskere har spredt deres viden 
og forskningsresultater ud i det danske samfund. En række forskellige konkrete områder 
er blevet analyseret, efter vi har afdækket den eksisterende viden og de forskellige måder, 
denne viden er blevet formidlet på.

Et af de vigtigste områder har været den forskning, der har været udført på universite-
terne. Her udføres en meget stor del af forskningsformidlingen gennem det skrevne ord. 
Der findes andre formidlingsmetoder, som det lejlighedsvis vil blive diskuteret senere i 
denne bog, men udgangspunktet er altså det skrevne. Her er kortlagt og analyseret den 
forskning, der blev udført i Danmark i 2004. Målet har været på relativt kort tid at tilveje-
bringe et aktuelt billede af den danske forskningsverdens formidling.

Udgangspunktet er forskningen på landets universiteter. Med vilje er det ikke søgt at 
supplere med forskning fra sektorforskningsinstitutter eller private institutioner og firmaer. 
Det gav de til rådighed stående ressourcer ikke mulighed for. 

Der findes forskning andre steder i samfundet. Ja, faktisk udgør forskningen uden for 
universiteterne en noget større andel. Hvor der i 2003 var knap 14.000 forskere på univer-
siteterne, var der derudover 22.000 forskere. Halvdelen af alle forskere, 18.500, var ansat i 
det private erhvervsliv, mens 3.500 forskere arbejdede på andre offentlige forskningsinsti-
tutioner.199

Det fremskaffede materiale bedømmes dog at kunne give et billede, som også dækker 
den forskningsformidling, der sker fra den øvrige forskningsverden. Dels er mange forsk-
ningsprojekter udført i et samarbejde med universiteter, hvorved formidlingen af forsknin-
gen vil indgå i dette materiale. Samtidig bedømmes forskellene mellem forskningsformid-
lingen i sin natur ikke at afvige. Måske består en forskel kun i, at der er en del forskning fra 
det private område, som netop ikke formidles. En ældre udenlandsk undersøgelse antyder, 
at 75 % af forskningsartikler stammer fra universitetsfolk.200

Grundmaterialet er danske universitetsforskeres forskningsformidling i 2004. Hvor 
oplysninger fra 2004 ikke har kunne skaffes, blev i stedet suppleret med oplysninger fra 
2003.201 Fra landets 12 universiteters sammenlagt i alt 443 institutter og større afdelinger 
er der blevet lokaliseret knap 30.000 enkeltbidrag.202 For at få materialet rimelig ensartet, 
måtte en del bidrag trækkes ud. F.eks. har nogle institutioner medtaget små bidrag til avi-
ser, mens andre ikke havde. Nogle steder indgik radioforedrag og videoer, andre steder 
ikke. Når bidrag med et mindre eller tvivlsomt indhold af forskning således er trukket fra, 
er vi nede på 24.077. Hertil er fratrukket de statistisk uhåndterlige patenter og deltagelse i 
redaktioner, hvilket bringer antallet ned på 23.606 bidrag.
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Bidrag publiceret i Danmark er analyseret med særlig interesse, da en dansk forsknings-
politik vil kunne have stor indflydelse på en forbedring af både kvalitet og kvantitet til gavn 
for det danske samfund. Disse bidrag stammer bl.a. fra 641 danske tidsskrifter, og fra mere 
end 300 danske bogudgivere.

Samtidig har det været ønsket, at få en fornemmelse af den faglige kommunikation in-
den for de enkelte fagområder. Således er opsporet de danske faglige organisationer og 
sammenslutninger, som universitetsforskerne angav at være medlem af og aktive i. Således 
er 496 faglige foreninger blevet identificeret og analyseret for at give et billede af den form 
og det indhold, som vedkommende fags faglige kommunikation består af.

Det er disse bidrag, som danner baggrund for de opstillede kommunikationsmodeller 
og -systemer.

Udvælgelse og bearbejdning af publikationer

Publikationerne i undersøgelsen er udvalgt af forskerne selv. Det er deres selvforståelse, 
som har defineret, hvad de har medtaget som forskning og hvad de evt. har undladt. Man 
kan dog se, at denne selvforståelse svinger fra institut til institut, hvor f.eks. avisartikler 
og meget små én-sides bidrag er medtaget nogle steder, mens det ikke har været tilfældet 
hos institutter inden for samme fagtradition på et andet universitet. Desværre har enkelte 
institutter ikke medtaget publicerede papers på konferencer. Andelen af manglende bidrag 
er dog vurderet til at være relativ lille, at det ikke vil rykke på det store billede, som bliver 
tegnet.

Der er da fra min side blevet redigeret med blid hånd, således at de tyndeste og mest 
’skæve’ bidrag er blevet luget ud. F.eks. er deltagelse i radio- og TV-udsendelser gav des-
uden så store metodiske problemer, at de ikke blev medtaget. 

Med en heuristisk nysgerrighed er materialet blevet analyseret. Det har naturligt ikke 
været muligt at læse alle de omkring 26.000 bidrag, så analysen bevæger sig på et ret over-
ordnet plan. Det har dog i udvalgte tilfælde været nødvendigt for analysen at forholde sig 
til artikler og bøgers indhold, hvor titler og resuméer er blevet læst. I enkelte tilfælde er hele 
afhandlinger blevet gennemgået, men naturligt kun med læsning på et summarisk niveau.

Hvornår er et tidsskrift et tidsskrift og hvornår er det en skriftserie? ISSN-nummeret kan 
ikke benyttes til at definere med, da begge har ISSN-nummer (det administrerende ISBS 
kontor er dog ophørt med at give numre til egentlige skriftserier siden 2003– der findes en 
del serie fra før den tid). Endnu værre er det, at der ikke er noget klar forskel, men glidende 
overgang fra den ene form og til den anden. På den ene side står det rene tidsskrift redigeret 
af en rimelig gennemgående redaktion og hvor tidsskriftets ofte blandede bidrag afspejler 
en bred kreds af et fags forskning. På den anden side står en monografi, hvor hele udgi-
velsen er en helhed omkring et afgrænset emne. Tæt på monografien står dog et tidsskrifts 
temaudgivelse, hvor artiklerne er samlet omkring et bestemt emne i antologiform.

En metode til at bestemme en skriftserie er, hvis der udgives monografier skrevet af 
én person. Det er (vist) ikke tilfældet, at et tidsskrift kun indeholder bidrag fra én enkelt 
person. F.eks. har Etudes Romanes på Museum Tusculanums Forlag adskillige udgivelser 
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skrevet af enkeltpersoner. Andre monografier er dog redigeret af flere personer og har flere 
bidragsydere.

Udgivelsesfrekvensen er undertiden også en indikator til at bestemme om det er skrifts-
erie eller tidsskrift. En skriftserie kan undertiden være et navn for en udgivelsesrække in-
den for et fag. Der udgives en bog, når der kommer et velegnet manuskript. Det giver en 
irregularitet. På den anden side kan en jævn og fast udgivelse ikke være tegn på et tids-
skrift, da der findes skriftserier med faste udgivelser. Samtidig kan udgivelse af tidsskrift 
også komme til at ske irregulært – hvilke mange redaktioner har måttet leve med, når de 
har haft problemer med at skrabe stof sammen eller hvad forsinkelsen ellers har været 
forårsaget af.

Normalt udgives et tidsskrift i abonnement til en fast årlig pris og et rimelig fastlagt 
sidetal. Omvendt svinger sidetallene meget på skrifter i skriftserier.203

Faginddelingen er en af de parametre, forskningen er kategoriseret efter. Denne er ud-
ført på en ret subjektiv måde. Først er de enkelte fag blevet identificeret og herefter er hver 
enkelt af de 438 institutter blevet vurderet til at høre til det fag, hvor instituttets hovedvirke 
ligger.

I virkeligheden er forskellen mellem fag meget større end tabellen viser. Mange fag har 
personer ansat, som har en uddannelse fra et andet fag og hvis forskning også udføres på 
dette fags traditioner. For eksempel har RUC nogle meget store institutter med mange tvær-
gående aktiviteter. Selv et teknisk universitet som DTU har en del forskere fra humaniora 
og samfundsvidenskab ansat.

Medietyper

   monogr. antol. artikler review konf.papers

Århus   262 695 2752 300 410

Handelshøjsk. Århus  81 185 303 25 256

Aalborg Universitet  432 424 812 15 803

RUC   214 231 324 9 60

DTU   354 100 1139 0 836

CBS   133 282 348 0 206

IT Universitetet   9 14 30 0 57

Landbohøjskolen  177 125 914 1 315

Syddansk Universitet  208 272 1469 0 56

DPU   144 166 124 0 0

Københavns Universitet  218 1077 2460 158 352

Farmaceutiske Højskole 26 6 176 0 1

Alle universiteter  2258 3577 10851 508 3352

Oversigt over de vigtigste publiceringstyper fordelt på de enkelte universiteter.
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De danske forskere er i høj grad internationalt orienteret. Mere end 70% af forskningsformidlingen 
sker på et fremmedsprog, hvor engelsk er det langt dominerende.
Kun en enkelt udgivelse på latin gemmer sig iblandt ”andre” sprog – det sprog, som videnskaben i 
en tidligere tidsperiode næsten udelukkende publicerede på (N=22.129).

Fordeling af medietyper mellem fag

   monogr. antol. artikler review konference i alt

Bog, bibliotek  3 11 15 1 3 33

Biologi, geologi, astronomi 69 124 1685 22 393 2293

Computer, IT   60 142 201 0 251 654

Danske sprog, litteratur  42 142 139 13 13 349

Erhvervsøkon., markedsf. mv. 115 237 260 4 208 824

Filosofi   26 82 74 14 4 200

Geografi   31 52 96 0 14 193

Historie   59 163 148 83 20 473

Idræt   13 75 85 3 12 188

Jura   66 233 231 45 19 594

Kemi, fysik   42 37 818 0 104 1001

Lægevidenskab, medicin 173 284 2947 99 91 3594

Matematik   179 42 274 2 193 690

Natur, miljø   20 8 21 0 12 61

Musik, teater, film, kunst 26 113 91 16 12 258

Pædagogik   184 212 173 2 9 580

Sprogvidenskab  117 351 333 70 117 988

Religion, kirke  32 99 99 50 0 280

Sociologi, psykologi  132 281 334 21 53 821

Teknik, ingeniør  353 127 928 0 1133 2541

Veterinærvidenskab, ernær. 179 141 935 1 315 1571

Kommunikation, medier 83 174 160 3 92 512

Arkitektur, planlægning  68 98 96 0 48 310

Økonomi, politik, forsikring 137 283 500 45 197 1162

Det mest publicerende fag er lægevidenskab med teknikfag på andenpladsen tæt fulgt af biologi, 
geologi og astronomi. De store tal kan skyldes, at man i visse fag har tradition for publicering af 
mange små bidrag, men disse tal skal også sammenholdes med antallet af ansatte forskere for at kunne 
give denne sammenhæng (N=20.170).

Benyttede sprog

engelsk  15.355 69,4%

tysk  200 0,9%

fransk  90 0,4%

andre  156 0,7%

dansk  6.328 28,6%
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Medietyper  mono antologi artikler reviews letters papers leksikon evaluer. 

24.077 i alt 2258 3577 10851 508 124 3352 129 774

100%  9,4% 14,9% 45,1% 2,1% 0,5% 13,9% 0,5% 3,2% 

De faglige verdener er meget forskellige, hvilket denne og mange efterfølgende figurer vil vise.
Størsteparten af de publicerede værker kommer fra fag, med under 10 % af udgivelserne er på dansk. 
Mere end 8.000 værker (41%) kommer fra disse næsten rene ikke-danske fag. Fag med en udgivelse 
på fremmedsprog på mellem 80 og 90 % omfatter mere end 2.500 værker (13%). 54% af værkerne 
kommer således fra fag, som har en publicering på fremmedsprog på mere end 80 %
I den anden ende er de rene ”danske” fag meget få. Kun 5 % af udgivelserne udgives på fag, hvor 
under 20 % af udgivelserne er på fremmedsprog.
Statistikken kan dog snyde noget, idet en kort artikel tæller lige så meget som en tyk bog. Da bøger i 
stor udstrækning udgives på dansk (som det senere vil blive vist), og papers på engelsk, ville resulta-
tet være mere jævnt, hvis der f.eks. var talt udgivne sider.
Bøger på dansk er i visse fag udelukkende bøger beregnet på formidling til en bredere kreds end det 
drejer sig om en egentlig præsentation af nye videnskabelige resultater.204 (N= 20.037).

Fagområders andel af engelsk sprog

Det ses, at langt størstedelen af den formidlede forskning sker gennem små bidrag i form af artikler i 
tidsskrifter og bøger (antologier) eller som selvstændige præsentation som papers.
Ikke medtaget i tabellen findes nogle lidt uhåndterlige formidlingsformer såsom deltagelse i redige-
ringen af et tidsskrift eller bog. Statistikkens upålidelighed fremgår klart, da antallet af redaktører i 
videnskabelige tidsskrifter i virkeligheden langt overskrider de opgivne 140.
Den store gruppe af ”andet” omfatter bl.a. artikler i aviser og tilsvarende populære medier.
Publicering på internettet er med, men var marginal i 2004. Mange af artiklerne kan dog være pub-
liceret sekundært på nettet efter det bogtrykte publikation var udkommet.

red. bog  internet  red tidsskr andet patenter

298  118  140 1915 33

1,2%  0,5%  0,6% 8,0% 0,1%
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Procentfordeling af medietyper mellem fag

   monogr. antologi artikler review konf.p.

Bog, bibliotek  9% 33% 45% 3% 9%

Biologi, geologi, astronomi 3% 5% 73% 1% 17%

Computer, IT   9% 22% 31% 0% 38%

Danske sprog, litteratur  12% 41% 40% 4% 4%

Erhvervsøkonomi, markedsf. 14% 29% 32% 0% 25%

Filosofi   13% 41% 37% 7% 2%

Geografi   16% 27% 50% 0% 7%

Historie   12% 34% 31% 18% 4%

Idræt   7% 40% 45% 2% 6%

Jura   11% 39% 39% 8% 3%

Kemi, fysik   4% 4% 82% 0% 10%

Lægevidenskab, medicin 5% 8% 82% 3% 3%

Matematik   26% 6% 40% 0% 28%

Natur, miljø   33% 13% 34% 0% 20%

Musik, teater, film, kunst 10% 44% 35% 6% 5%

Pædagogik   32% 37% 30% 0% 2%

Sprog   12% 36% 34% 7% 12%

Religion, kirke  11% 35% 35% 18% 0%

Sociologi, psykologi  16% 34% 41% 3% 6%

Teknik, ingeniør  14% 5% 37% 0% 45%

Veterinærvidenskab, ern. 11% 9% 60% 0% 20%

Kommunikation, medier 16% 34% 31% 1% 18%

Arkitektur, planlægning  22% 32% 31% 0% 15%

Økonomi, politik, forsikring 12% 24% 43% 4% 17%

Tabellen viser de enkelte fags profil med meget store forskelle mellem fagene. En nærmere analyse 
vil ofte vise, at der findes større forskelle fagene imellem, når der f.eks. bliver set på antal publicerede 
sider end på antallet af publikationer, hvor en lille tynd artikel på 3 sider tæller lige så meget i opgø-
relsen som en stor afhandling på 900 sider.
Bemærk at visse fag som IT og computervidenskab har en stor andel af konferencebidrag, mens andre 
fag ikke har.
Det antyder, at de forskellige fags indhold og fagudvikling gør at nogle medier er mere hensigtsmæs-
sige end andre. Eksakte videnskaber med let verificerbare teorier kan præsenteres kort, mens kompli-
cerede sammenhæng og tolkningsfulde videnskaber kræver store bøger.
I virkeligheden er forskellen mellem fagene meget større, da der ved f.eks. tekniske fagområder også 
findes humanister ansat. (N=20.170)
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Sprog på forskellige fag

    engelsk  andet sprog  dansk i alt

Bog, bibliotek  7 21% 2 6% 24 73% 33

Biologi, geologi, astronomi 2.144 94% 10 0% 139 6% 2.293

Computer, IT   574 88% 0 0% 49 7% 654

Danske sprog, litteratur  45 13% 22 6% 282 81% 349

Erhvervsøkonomi, markedsf. 489 59% 12 1% 323 39% 824

Filosofi   55 28% 12 6% 131 66% 200

Geografi   149 77% 4 2% 40 21% 193

Historie   155 33% 25 5% 291 62% 473

Idræt   147 78% 13 7% 28 15% 188

Jura   84 14% 4 1% 504 85% 594

Kemi, fysik   973 97% 1 0% 27 3% 1.001

Lægevidenskab, medicin 2.967 83% 8 0% 586 16% 3.594

Matematik   632 92% 2 0% 56 8% 690

Natur, miljø   41 67% 0 0% 20 33% 61

Musik, teater, film, kunst 72 28% 10 4% 175 68% 258

Pædagogik   119 21% 15 3% 446 77% 580

Sprog   507 51% 161 16% 301 30% 988

Religion, kirke  83 30% 14 5% 183 65% 280

Sociologi, psykologi  312 38% 24 3% 485 59% 821

Teknik, ingeniør  2.254 89% 8 0% 279 11% 2.541

Veterinærvidenskab  1.252 80% 21 1% 298 19% 1.571

Kommunikation, medier 224 44% 16 3% 272 53% 512

Arkitektur, planlægning  178 57% 3 1% 129 42% 310

Økonomi, politik, forsikring 669 58% 14 1% 479 41% 1.162

         20.170

Tabellen viser de forskellige fags andele af sprog. Kemi og fysik er med deres 97 % engelsksprogede 
udgivelse næsten helt rene engelske fag. Omvendt er jura med 85 % et meget dansk fag.
De øvrige sprog findes ikke underligt blandt sprogfagene og i kulturfag, som studerer nationale for-
skelle. Hertil kommer udenlandske forskere, som publicerer på deres eget sprog.
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Tidsskrifterne

Alle danske tidsskrifter er blevet identificeret og underkastet en nærmere analyse. Oprin-
delig havde forskerne angivet, at de havde publiceret i 749 forskellige tidsskrifter, som ikke 
er internationale udgivelser; altså danske eller nordiske tidsskrifter. Disse tidsskrifter er 
gennemgået, og det viser sig, at adskillige af disse skrifter ikke bør medtages af forskellige 
grunde. Nogle skrifter viser sig ikke at være tidsskrift eller en skriftserie, men fællesbeteg-
nelse for bogudgivelser. Andre skrifter har ikke kunnet efterspores; dobbeltindføring på 
grund af fejlskrivning/huskning fandtes i betænkelig mange tilfælde. Endelig har der været 
et ikke uvæsentligt antal af skrifter, hvis indhold kun med meget god vilje har kunnet be-
tegnes som forskningsformidling selv i mild grad. Herved er antallet blevet reduceret med 
godt 100 til 641.

Der findes således (mindst) 641 tidsskrifter, som formidler dansk forskning på dansk 
eller hvor redaktionen i høj grad er dansk styret.

Disse tidsskrifter omfatter alt fra de mest toptunede referee-bedømte tidsskrifter af hø-
jeste kvalitet over skrifter, hvor forskerne selv populariserer deres resultater til populære 
skrifter med høje oplagstal, hvorigennem resultaterne i kort komprimeret form spredes til 
det danske samfund.

Der er fra forskellige kilder blevet indsamlet oplysninger om hvert enkelt tidsskrift med 
basisoplysninger som adresser, pris, oplagsstørrelse, målsætning, udstyr etc. Dette mate-
riale er publiceret i den selvstændige publikation ”Selskaber og tidsskrifter”.

Mens det ikke har været praktisk muligt for mig at læse alle artikler, er det dog lykkedes 
at analysere næsten samtlige danske tidsskrifters kvalitet, formidlingsform, grafiske udtryk 
m.v. ved selvsyn.

De videnskabelige udgivelser er blevet grupperet efter deres grad af videnskabelighed. 
Ud fra en skala fra 1-9 er hvert enkelt tidsskrifts kvalitet blevet kategoriseret. Karakteren 
9 er blevet givet til de mest perfekte og højest kvalificerede tidsskrifter, mens 1 er givet til 
tidsskrifter, som i populær form har formidlet videnskabelig viden i ultra kort form. Karak-

Publicering på dansk

Jura   85%

Danske sprog, litteratur   81%

Pædagogik   77%

Bog, bibliotek   73%

Musik, teater, film, kunst   68%

Teknik, ingeniør   11%

Matematik   8%

Computer, IT   8%

Biologi, geologi, astronomi   6%

Kemi, fysik   3%

Listen over de fem mest og mindst publice-
rende fag viser store forskelle. I de eksakte 
videnskaber er  hovedsproget engelsk, hvor de 
danske udgivelser i stor udstrækning er lære-
bøger, og så er der de nationalt forankrede fag 
på dansk. Bemærk jura som det mest ’danske’ 
fag overhovedet.
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teren 4 er givet til videnskabelig publicering, som er på niveau med et gennemsnitligt lokal-
historisk skrift (for at finde en form for konstant); i disse tidsskrifters artikler findes enkelte 
noter og litteraturhenvisninger, hvorfra stof og kilder er hentet, men den videnskabelige 
bearbejdning er ringe, og der indgår sjældent diskussion af andre værker.

Ud fra disse tre fikspunkter er samtlige tidsskrifter blevet kategoriseret. Bedømmelsen 
er i høj grad subjektiv men ud fra de objektive kriterier. Da jeg er mangeårig redaktør ved 
tværvidenskabelig publicering, har jeg gode forudsætninger for at kunne bedømme kvali-
tet.

Der er selvfølgelig en stor usikkerhed, når et tidsskrift skal bedømmes til den ene el-
ler anden kategori. Der fandtes så forskelligartede fagområder som filmforskernes visuelle 
verden og matematikernes formelfyldte tekster. Da opgaven var at få belyst en tendens, vil 
et stort antal tidsskrifter i rimelig grad udjævne den statistiske usikkerhed.205

De faglige foreninger 

På tilsvarende vis har det været ønsket at få et billede af de aktiviteter, der har foregået in-
den for de organiserede faglige miljøer. Foreningslivet er et udtryk for fagets offentlighed, 
og hvor der forventes at være en udpræget konsensus om aktiviteternes form og indhold, 
som siger meget om den omhandlede gruppe.

Der er således indsamlet oplysninger om de faglige selskaber og foreninger om faktu-
elle forhold som adresse, navn og kontakt til formand, kort beskrivelse af aktiviteter med 
angivelse af antal møder, konferencer, om udgivelse af tidsskrift, nyhedsbrev, stiftelsesår, 
kontingentets størrelse, antal medlemmer og formål. Dette materiale er publiceret i den 
selvstændige publikation ”Selskaber og tidsskrifter”.

Her er igen udvalgt de mest videnskabelige foreninger for at få uddybende informationer 
om interne forhold omkring medlemskredsen herunder dens sammensætning, medlems-
hvervning, om bestyrelsens arbejde, kommunikationen med medlemmerne, økonomien og 
om samarbejde med andre danske og udenlandske foreninger. Endelig fik bestyrelserne 
lejlighed til at redegøre for deres problemer og fremtidsplaner.

Bogforlag

Den tredje vigtige aktør i forskningsformidlingen er bogforlagene. En gennemgang af de 
aktive danske bogforlag inden for forskningsverdenen viste imidlertid at give et så stort tal, 
at det ville være urealistisk at få oplysninger om alle. Alene forskningen fra Københavns 
Universitet blev publiceret hos 250 udgivere. De fleste var dog kun ”køkkenbordsforlag” 
med udgivelse af én enkelt bog.

Det blev derfor valgt, at udvælge de største forlag. Tilsvarende er der blevet fremskaffet 
både faktuelle og kvalitative oplysninger om interne forhold.

Det viste sig dog, at især de største forlag holdt kortene tæt til kroppen. Forlagsverdenen 
er en kommerciel verden, hvor der må tages hensyn til konkurrenceforhold. Mange har be-
tinget sig, at de ikke måtte citeres med navns nævnelse ligesom enkelte ikke ville udlevere 
oplysninger om interne forhold. Disse informationer er blevet søgt erhvervet på anden vis.
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Forskningsmiljøernes netværk – en oversigt

Udvalgte foreninger
I alt er der blevet identificeret mere end 500 danske foreninger og selskaber med et væsent-
ligt indslag af videnskabelige aktiviteter. Udgangspunktet er det samme som ved identifi-
kationen af tidsskrifter: det er forskerne på universiteterne, som selv har angivet, at de er 
med i bestyrelsen af en forening eller at foreningen på anden måde er blevet konstateret at 
have forbindelse til universiteterne.206

Det kunne i teorien være vanskeligt at skelne midlertidige netværk med mødeaktiviteter 
fra egentlige varige selskaber. Netværksdannelse er især blevet populær i den nyere tids 
forskningsstyring/initiering – det er i stor udstrækning disse ofte kun midlertidige netværk, 
som får bidrag fra forskningsråd etc. De falder oftest sammen, når bevillingerne ophører, 
men der findes dog også så veletablerede, at de efterfølgende fungerer som egentlige for-
eninger med vedtægter, regnskab, valgt bestyrelse. I praksis har det ikke givet de store pro-
blemer med identifikationen, da der er stor forskel på, hvorledes man har organiseret sig. 
Der er dog medtaget enkelte grænsetilfælde. Således findes en foredragsforening i Århus, 
som hvert år afholder arrangement men uden at der findes en formel bestyrelse. 

I alt blev der identificeret 580 foreninger og selskaber, som der herefter blev indsamlet 
oplysninger om. Ved en analyse af foreningerne viste det sig dog, at der var et stort antal, 
som ikke burde medtages. Størsteparten af disse 88 var blevet nedlagt eller sammenlagt 
med andre. Andre viste sig at være medtaget to gange på grund af navneskift, mens et 
antal selskaber med udelukkende nordiske aktiviteter blev udelukket. Især dette kriterium 
med væsentlige danske aktiviteter har været vanskeligt at administrere. Således er nordi-
ske foreninger blevet medtaget, hvis de samtidig har nationale aktiviteter. Til eksempel en 
filosofisk forening, som har aktiviteter i både København og Oslo.

Endelig har det været en stor opgave at vurdere, om en forening er en selvstændig enhed 
eller den i virkeligheden er et underudvalg under en større forening. Her har der været 
store problemer både i de sundhedsvidenskabelige selskaber og i de tekniske selskaber 
under Ingeniørforeningen. Kun nærmere analyser af aktiviteterne og organisationen har 
kunnet afgøre, om enheden har en så stor grad af autonomi, at den kan betragtes som en 
selvstændigt fungerende enhed.

Et mindre, men vanskeligt, problem har været at afgrænse egentlige foreninger fra ikke-
foreninger. Således er et par kommercielle foretagender blevet bortdømt selvom de formelt 
byggede på en foreningskonstruktion. Desuden findes en del såkaldte selskaber, som i vir-
keligheden ikke er åbne foreninger men f.eks. snarere et statsligt forvaltningsorgan. Selska-
bernes aktiviteter er dog blevet bedømt og vurderet til at have med videnskabelig aktivitet 
at gøre, selvom medlemskab af vedkommende selskab kun er for en afgrænset kreds.

Herved er antallet af foreninger og selskaber blevet reduceret til 492 enheder. De er på 
mange måder meget forskellige, selvom der kan findes enkelte mindre grupper af forenin-
ger med fælles træk. I de følgende kapitler gennemgås nogle af disse forskellige aspekter.
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Foreningernes alder
Den typiske videnskabelige forening er 33 år gammel. Halvdelen af foreningerne er fra 
1973 eller tidligere.207 Foreningernes gennemsnitlige alder er dog på mere end 44 år, da der 
blandt foreningerne findes en del meget gamle og levedygtige eksemplarer.

Vi skal helt tilbage til begyndelsen af 1700’tallet, hvor de første levedygtige foreninger 
blev skabt. Alderspræsidenten er Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som blev 
etableret i 1742. Under kong Christian d. 6. som protektor blev selskabet etableret af et par 
lærde herrer, og i 1745 blev den første publikation udgivet i den skriftserie, som vel sagtens 
derved er landets ældste videnskabelige udgivelsesrække.208

Selskabet er kendt for udgivelsen af en lang række gode geografiske kort fra 1700’- og 
1800’tallet, men i midten af 1800’tallet bliver aktiviteterne dog rettet mod grundvidenska-
berne både de naturvidenskabelige og de humanistiske – i øvrigt godt støttet af Carlsberg 
Fondet – og således har konstruktionen været siden. Det har også et yderst eksklusivt præg, 
da man næsten udelukkende tillader professorer at blive medlemmer.

Landets næstældste selskab fra 1745 er til gengæld et specialiseret selskab. Det er det 
Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie. Igen blev kongen protektor i 1747, 
denne gang for et ”lidet Selskab af gode Venner, som ere Elskere af deres Fædreland”. Et 
af selskabets første aktiviteter var udgivelsen af tidsskriftet Danske Magazin, som siden 
har været et vigtigt led i foreningens virke.209 I øvrigt har selskabet altid haft den særlige 
konstruktion, at nye medlemmer er blevet anbefalet af de hidtidige. Denne selvsupplering 
er lidt atypisk i forhold til senere tiders medlemskaber, hvor alle interesserede har kunnet 
blive medlem. Der findes dog bl.a. ved visse lægevidenskabelige selskaber og egentlige 
faglige sammenslutninger nogle uddannelsesmæssige betingelser.

Landets tredjeældste selskab er netop et sådan fagligt betinget selskab. Kun undtagelses-
vis kan ikke-læger blive optaget i Det Medicinske Selskab i København, som har været aktiv 
siden 1772. Det angives at være verdens ældste, uafbrudt fungerende lægevidenskabelige 
selskab, hvor de øvrige er blevet nedlagte eller ikke mere er aktive på det oprindelige om-
råde. Således har selskabet i sin levetid arrangeret mere end 2.300 møder.210

Der skulle gå en del årtier inden den næste levedygtige forening blev skabt. Det blev Det 
pædagogiske Selskab, som blev etableret i 1820. Selskabets formål er gennem tværfaglige 
initiativer at virke til opdragelsens og undervisningens fremme.

Fra nu af var der færre år mellem oprettelse af levedygtige selskaber. I 1824 kom Selska-
bet til Naturlærens udbredelse til, i 1839 Den danske historiske Forening, i 1846 Polyteknisk 
Forening og Lægeforeningen i 1857. Videnskaben var for alvor blevet en del af samfundet, 
og datidens forskere skulle have etableret deres mødesteder i foreninger og selskaber.

Udviklingen gik dog ikke jævn, men fulgte bølger og konjunkturer i samfundet. Således 
blev der ikke stiftet noget levedygtigt selskab i 1880’erne. Selv da antallet af nye foreninger 
steg væsentligt, var der årrækker med sparsom vækst – 1894-1897, 1913-1915, 1920-1925 og 
1929-1931 uden nye foreninger. Samtidig var der år med særlig mange nyskabelser. 1899 
var således begunstiget med fire nye selskaber; først i 1946 nåedes et år med tilsvarende 
mange nye selskaber. Også i nyere tid har der været store svingninger. Således blev der ikke 
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etableret nye selskaber i 1983, mens 1991 til gengæld blev rekordåret med 10 nye.

Lægevidenskab er største faggruppe
Der er to helt store områder iblandt de videnskabelige selskaber: lægevidenskabelige sel-
skaber og tekniske selskaber. Af de 479 kategoriserede (af de i alt 492) hører mere end 
halvdelen til disse grupper.211

Den mest dominerende gruppe er lægevidenskab med hele 203 selskaber. Det er suve-
rænt det videnskabelige område, hvor specialiseringen er slået kraftigst igennem i sammen-
hæng med en gennemgribende organisering, hvor kun få af fagets praktiserende står uden 
for og hvor de fleste endda deltager aktivt i mange af de respektive selskabers aktiviteter.

Der kan udskilles fire grupper af selskaber blandt lægevidenskab. Den første er de store 
’overordnede’ faglige selskaber, hvor en bred kreds af læger er medlemmer. Således har 
Lægeforeningen godt 22.000 medlemmer. På en måde hører Dansk Medicinsk Selskab med 
i denne gruppe, da den er paraplyorganisation for 107 af de mange medicinske selskaber 
med knap 22.000 medlemmer (der er helt sikkert en del medlemmer, der går igen mellem 
selskaberne).

Den næste gruppe er selskaber for specialer og fagområder, som samtidig er langt den 
største. De største har tusinde eller flere medlemmer. Således samler Dansk Selskab for Al-
men Medicin ca. 3.200 medlemmer blandt de praktiserende læger; Dansk Selskab for Intern 
Medicin er den næststørste af denne gruppe på godt 1.200, og herefter følger disciplin efter 
disciplin med cardiologi, psykiatri, anæstesiologi, gastroenterologi osv. De fleste selskaber 
har dog et mindre antal medlemmer. Halvdelen af medlemmerne er medlemmer i et sel-
skab med mere end 500 medlemmer og i gennemsnit er der omkring 300 medlemmer i et 
selskab.212 Det er de få meget store selskaber, der giver disse høje tal. Det mest typiske sel-
skab - det som findes i midten, hvor der er lige mange større og mindre selskaber omkring - 
har kun 176 medlemmer.213 Det forklares selvfølgelig med de mange mindre specialer med 
mindre end 100 udøvende. Således kan udøverne af kosmetisk plastikkirurgi, amyotrofisk 
lateral sklerose og osteopatisk cariosacral medicin tælles på få hænder.

Mange af disse selskaber er såkaldte specialebærende selskaber, som på en måde er en 
væsentlig del af den offentlige administration af vedkommende specialeområde. Det er så-
ledes medlemmerne som udøvende privatpersoner, som gennem foreningen har kontakt til 
Sundhedsstyrelsen og derved bidrager til den løbende justering af vedkommende områdes 
regler via Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelser. Det er således herigennem 
fagets udøvere definere krav til optagelseskriterier for udøvere ud fra hvilke det offentlige 
kan give autorisation, og det er tillige herigennem uddannelsen på universiteterne bliver 
diskuteret og i høj grad defineret for efterfølgende at blive stadfæstet af de officielle myn-
digheder.

Ud over de 38 specialebærende selskaber findes 69 ikke-specialebærende selskaber, som 
repræsenterer områder, der er dele af specialerne eller som befinder sig mellem flere spe-
cialer. En del af disse områder er blevet etableret som et såkaldt fagområde, hvor faget ikke 
har fået sit officielle definerede målbeskrivelse eller uddannelsesbestemmelse. For disse 
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fagområder deltager selskaberne i diskussionen af de kriterier, der skal opstilles, når stil-
linger skal opslås inden for fagområdet.

Den tredje gruppe af de lægevidenskabelige selskaber er generelle foreninger med lo-
kale aktiviteter. Vi er tidligere blevet præsenteret for Det Medicinske Selskab i København, 
hvis næsten 3.000 medlemmer kan mødes ved de hyppige mødearrangementer. På samme 
måde findes der landet over lægevidenskabelige selskaber, som samler læger uanset ar-
bejdsområde.

Størsteparten af de lægevidenskabelige selskaber er medlem af Dansk Medicinsk Sel-
skab, som ud over overordnede koordineringen af den nævnte kontakt til de offentlige 
myndigheder også udfører en god del af selskabernes mere interne administrative opga-
ver.

Mange af de nævnte selskaber har ikke alene læger som medlemmer, men tillader sam-
tidig firmamedlemskaber. Det er i stor udstrækning medicinalvarefabrikker og tilsvarende 
store leverandører til branchen. Herved sikres fabrikkerne en god kommunikation med de 
faglige miljøer, mens de faglige miljøer omvendt drager store fordele af især de økonomiske 
tilskud, der kommer fra firmamedlemskaberne.

Den fjerde gruppe er faktisk den mest talmæssige, hvis man tæller medlemmer. Det er 
de foreninger omkring enkeltstående sygdomme, hvor patienter også kan være medlem-
mer. Her er videnskabsfolkene i klart mindretal. Her kan nævnes Diabetesforeningen med 
60.000 medlemmer og Dansk Fibromyalgi-Forening med godt 3.000. Det er dog ikke alle af 
disse foreninger, der er medtaget i vores fortegnelse, selvom der også findes en del egentlig 

Stiftelsesår for danske 
faglige foreninger, som 
eksisterede 2006.
Det er interessant at se 
hvorledes interessen for 
at danne foreninger har 
svinget gennem tiderne. 
Der kunne dog også 
være tale om, at forenin-
ger skabt i visse perioder 
ikke var særlig levedyg-
tige, hvilket statistikken 
desværre ikke kan be-
kræfte eller afkræfte.

Stiftelsesår foreninger
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videnskabelig aktivitet.
Der findes aldeles velstående selskaber og foreninger. Bl.a. fik Dansk Kirurgisk Selskab 

i 2005 et årligt overskud på 270.000 kr. i 2005, så den samlede kontante formue var på knap 
en mio. Desuden havde man mindst 250.000 kr. henlagt til det kommende 100 års jubilæum. 
Meget godt klaret af en forening med godt 1.000 medlemmer og et rimeligt kontingent. 
Overskuddet var da også kun klaret på grund af en sponsorindtægt.214 Der var dog andre 
medicinske selskaber, som ikke fik noget tilskud, mens det mest heldige eller dygtige sel-
skab, fik 600.000 kr. i tilskud. Fra 41 af Dansk Medicinsk Selskabs medlemsorganisationer 
foreligger oplysninger om tilskud, og hvis disse er representative for alle af selskabets 104 
selskaber, vil selskaberne statistisk set have modtage 11 mio. fra industri eller 100.000 kr.  i 
snit. Dette beløb fandt Medicinsk Selskab så ringe, at det ikke kunne danne ”grundlag for 
at mistænke et afhængighedsforhold mellem de lægevidenskabelige selskaber og den støt-
tende industri.”215

I fortegnelsen er ikke medtaget Foreningen af Yngre Radiologer eller nogle af de andre 
særlige foreninger for de yngre læger. Der udføres en god og vigtig spredning af forsk-
ningsviden, men i registeret er altså valgt kun at medtage moderforeningerne.

Tilsvarende er ikke medtaget regionale selskaber, selvom der også her sker en forsk-
ningsformidling.

Det tekniske område er det næststørste
De tekniske selskaber omfatter 85 selskaber og er derved næststørst. I lighed med det lægevi-
denskabelige område findes tilsvarende et overordnet selskab, som på mange måder endda 
står stærkere over for dets tilsluttede selskaber. Ingeniørforeningen hører med sine 61.000 
medlemmer hører til en af landets virkelige sværvægtere. Det er samtidig en fagforening, 
hvis aktiviteter i denne forbindelse er irrelevant, men den fungerer samtidig som paraply-
organisation med tilhørende sekretariat for en lang række faglige foreninger og selskaber. 
Disse 43 fagtekniske selskaber er faktisk integreret meget tæt i IDA’s organisation, hvor 
sekretariat, mødeaktiviteter og økonomi styres og ledes gennem det overordnede selskab. 
Det er således det faglige indhold, som den valgte bestyrelse skal hellige sig, er konceptet. 
Hvert medlem af IDA kan tilslutte sig de selskaber, vedkommende vil være interesseret 
i. Kontingentet betales via det ordinære kontingent til IDA, hvor de respektive selskaber 
efterfølgende får udbetalt midler udregnet efter en nøgle ud fra aktiviteter, mødedeltagere 
etc. Man kan dog også blive medlem af selskaberne, selvom man ikke er ingeniøruddannet 
eller medlem af IDA.

Selskaberne under IDA kører deres aktiviteter autonomt med valgte bestyrelser. De er 
dog i stor udstrækning mere eller mindre tvunget til at fungere under hovedforeningen og 
dens præmisser. Det betyder, at der kan trækkes på et velfungerende sekretariat og at der 
findes centralt beliggende mødelokaler i København af højeste kvalitet. Der gives desuden 
et tilskud til selskabernes aktiviteter efter en model med tilskud på 1.100 kr. pr. arrange-
ment samt 170 kr. pr. deltagende IDA-medlem. Hertil kommer lokale- og transporttilskud 
samtidig med at der i særlige tilfælde kan søges supplerende tilskud.
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Annonceringen af møder sker tilsvarende i stor udstrækning gennem foreningen. Med-
lemsbladet Ingeniøren annoncerer møder, IDA’s hjemmeside har en afdeling for hver afde-
lings møder, og der findes list-servere for mange områder tillige med at sekretærerne kan 
kommunikere møder via e-mail.216

Det velfungerende sekretariat har dog en bagside. Det får ikke bestyrelsesmedlemmerne 
i selskaberne til at udvikle og nytænke deres kommunikation. Således er det kun få af sel-
skaberne, der har oprettet en selvstændigt (og derved fungerende) hjemmeside. Den selv-
stændige profil findes der hos nogle afdelinger, f.eks. Dansk Betonforening,

I lighed med det lægevidenskabelige område har mange af selskaberne firmamedlem-
skaber, hvorved kontakten mellem forskning og erhvervsliv sikres. Forbindelsen er ikke 
helt så lukrativ som hos lægerne, men enkelte områder har dog rigelig sponsering.

Nedenfor vil det derfor i stor udstrækning være IDA’s selskaber, der vil blive omtalt. 
Inden for IDA findes desuden 34 fagtekniske grupper, hvis formål er at arrangere decen-
trale møder, så ikke kun IDA’s flotte domicil ved Kalvebod Brygge bliver mødestedet. Disse 
43 fagtekniske grupper består af otte generelle IDA grupper og 35 grupper med specialer 
inden for elektroteknik, maskinteknik etc. De kunne faktisk have været medtaget i den sam-
lede fortegnelse, men der er altså valgt kun at have de egentlige landsdækkende selskaber 
medtaget. Alt i alt blev der i de fagtekniske selskaber afholdt mere end 700 arrangementer 
med over 28.000 deltagere i 2003 inden for IDA. Nedenfor er de grupper omtalt, som arbej-
der med egentlige tekniske emner. Desuden findes et par enkelte, som arbejder med ledelse 
og andre ikke-tekniske emner.

Det største af de tekniske selskaber er Selskabet for Bygge- og Anlægsteknik med ca. 
6.000 medlemmer. De næste i rækken er Kemiingeniørgruppen med 4.700 medlemmer, E-
gruppen (e for elektricitet) med 4.182 og IDA Miljø med 3.600 medlemmer. Herefter endnu 
nogle selskaber over 1.000 medlemmer og ned til det mindste med 43 medlemmer.

Der findes dog en gruppe selvstændige selskaber udenfor IDA. Det største er Lysteknisk 
Selskab med sine 725 medlemmer og Selskabet for Maskinteknisk Proces- og Produktions-
teknik med 505 medlemmer. Herefter følger en række selskaber med aftagende medlems-
skare. Det selskab med færreste medlemmer er nok Dansk Bioteknologisk Forum med dets 
10-20 medlemmer.

Ved siden af de nævnte danske selskaber og foreninger findes der flere udenlandske eller 
internationale selskaber, som har selvstændige sektioner og aktiviteter i Danmark.

En af de største er det amerikansk baserede The Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE), hvis sektion blev etableret i 1968 og som i dag har mere end 600 medlem-
mer. Foreningen arrangerer omkring 20 faglige møder om året.217

De landbrugsfaglige selskaber
Fra de velorganiserede områder er vi med de landbrugsfaglige selskaber nået til de øvrige 
områder med lidt mere selvstændige selskaber. Der findes således 15 selskaber inden for 
området.
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De to største er igen overordnede organisationer med et fagpolitisk indhold. Således har 
Jordbrugsakademikerne 5.500 medlemmer og Den Danske Dyrlægeforening 3.800 medlem-
mer. Begge har en del aktiviteter af mere videnskabsrettet indhold, selvom man ikke helt 
er nået så langt til at organisere aktiviteterne i egentlige selskaber som IDA har gjort det. 
Dyrlægeforeningens syv sektioner omkring emner er meget tæt på at være selvstændige 
aktiviteter, da der findes bestyrelse med formand, bestyrelsesmedlemmer og sekretær fra 
hovedforeningen. På samme måde findes der en række såkaldte foreningsnetværk i Jord-
brugsakademikerne med Dansk Agronomforening med ca. 3.650 medlemmer, Dansk Hor-
tonomforening med 525 medlemmer og Danske Forstkandidaters Forening med 845 med-
lemmer som de største.

Af de øvrige helt selvstændige selskaber er Levnedsmiddelselskabet et af de største sel-
skaber med et fortrinsvis videnskabeligt indhold med dets 1.500 medlemmer.

Området har desuden en række mindre selskaber med 100 medlemmer eller færre. Et af 
disse er Mejeriforeningen, som faktisk er en brancheorganisation, hvor dens 26 medlemmer 
er mejerier o.l. Organisationen er dog medtaget, da dens aktiviteter omfatter en lang række 
forskningsrelaterede områder.

De øvrige STM-områder
Inden for det biologiske og biokemiske område findes 13 for det meste mellemstore forenin-
ger inden for hver deres hovedområde eller i hvert fald med hver deres faglige profil.

Fire af foreningerne, Biokemisk Forening, Biologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk 
Biokemi og Dansk Bioteknologisk Forum, har dannet en nationalkomité under Internatio-
nal Union of Biochemistry and Molecular Biology.

De 6 geografiske selskaber hører medlemsmæssigt til de store selskaber. Geografforbun-
det har 3.000 medlemmer, mens Geoforum og Dansk Geologisk Forening har henholdsvis 
800 og 600 medlemmer.

Undtagelsen er Den Danske Nationalkomité for Geografi, som kun har 18, men særligt 
udvalgte, medlemmer. Der findes dog også andre nationalkomitéer, som ikke er medtaget i 
denne oversigt, f.eks. om geologi.

Inden for computervidenskab findes tre faglige foreninger og alle af forskellig størrelse. 
Den ene hører til de helt store – i øvrigt et af IDA’s selskaber – Selskabet for Informations-
teknologi, som har 6.000 medlemmer. Derimod har Dansk Selskab for Automatisk Genken-
delse af Mønstre kun 50 medlemmer.

Matematisk interesserede har 4 videnskabelige selskaber at vælge imellem. Igen findes 
en stor praktiker-forening af undervisere i Danmarks Matematiklærerforening.

Der findes en lille håndfuld fysiske og kemiske foreninger. Igen her er underviserfor-
eningerne de store med Kemilærerforeningen og Fysiklærerforeningen, hvor sidstnævnte 
har 1.301 medlemmer. Kemisk Forening hører til en af de store foreninger med sine 870 
medlemmer, mens de øvrige er mindre foreninger med godt et hundrede medlemmer.
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Det store historiske område
Et af de største humanistiske områder er det historiske, hvor 30 foreninger er aktive.

Foreningerne kan opdeles efter kriteriet om det er den generel historie, der behandles, 
eller der bliver fokuseret på specialiserede områder af virkeligheden. Der er undertiden 
samtidig tilføjet en regional eller lokal dimension.

Der findes således 8 foreninger med en rimelig generel behandling af historien. Her fin-
des skellet mellem den faglige teoretiske og/eller tidsmæssige tilgang såsom arkæologi, 
folkemindevidenskab og historie. Der findes dog også en stor forening, Historielærerfor-
eningen for Gymnasiet og HF med 1.100 medlemmer, hvor forskerandelen dog er ret lille. 
Den danske historiske Forening 

Disse foreninger har tillige to jyske varianter inden for arkæologi og historie. Rundt om 
i landet findes mange hundrede regionale eller lokale historiske foreninger, hvor ingen er 
blevet medtaget i oversigten, selvom flere har en rimelig stor forskningsmæssig tyngde. 
Således er der flere af disse, som udgiver videnskabelige tidsskrifter omtalt andetsteds i 
denne bog.

Den største gruppe selskaber er de specialiserede, hvor de 23 for det meste hører til de 
mellemstore selskaber. Man interesserer sig for huse, idræt, skole, videnskab eller hvilke 
dele man ellers kan skille virkeligheden op i. En af de største er Våbenhistorisk Selskab 
med 1.800 medlemmer. Der findes endda to regionale selskaber inden for den medicinske 
historie.

Det store jura område
Dette område hører til de store, idet der er 18 aktive selskaber.  Den største er fagforeningen 
DJØF, Dansk Juridisk og Økonomisk Forening, som med sine 47.000 medlemmer er en 
mastodont (selvom den dækker flere områder). Fagforeningen har så mange videnskabe-
lige aktiviteter, at det berettiger den at blive medtaget blandt de videnskabelige foreninger. 
Blandt andet udgiver foreningens forlag juridiske værker ligesom der i efteruddannelsen 
tages mange videnskabelige relaterede problemstillinger op.

De egentlige videnskabelige selskaber har dog langt færre medlemmer. Blandt de største 
er Dansk Kriminalistforening med 500 medlemmer og Dansk Forening for Industriel Rets-
beskyttelse med 320 medlemmer.

Det øvrige humaniora
De faglige foreninger omkring religion er for de flestes tilfælde store. Igen har undervi-
serforeningen Religionslærerforeningen de fleste medlemmer med sine 1.200 medlemmer, 
men andre på området følger godt med, hvor f.eks. Selskab for Bibelsk Arkæologi har 800 
medlemmer.

Dansk sprog og litteratur har 9 forskellige foreninger. De fleste er mindre selskaber med 
1-200 medlemmer. De er fagligt afgrænsede som til eksempel Foreningen for Leksikografer 
i Danmark, eller de kan tage udgangspunkt i en enkelt forfatters univers som f.eks. B.S. 
Ingemann-Selskabet.
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Der findes dog en enkelt større forening på området, nemlig Dansklærerforeningen med 
12.000 medlemmer. Andelen af forskere er dog minimal i forhold til foreningens mange 
praktikere på undervisningsinstitutionerne.

Desuden findes fire selskaber for mere teoretiske studier såsom datalingvistik eller for 
andre sprog som Dansk Fransk Selskab for Forskning.

Med til andre sprog kunne også høre de to foreninger Dansk Ægyptologisk Selskab og 
Selskabet Orbis Terrarum, men deres fokus er i høj grad også på den historiske side. De er 
svære at indplacere i et rigidt skema.

I familie med sprogområdet hører fagene omkring medier. Her er Dansk Kommunikati-
onsforening en af de største af de fem selskaber med dens 2.277 medlemmer.

De kunstneriske fag har man 7 selskaber at kunne melde sig ind i. Også på dette område 
findes en stort undervisningsforening i Dansk Musikpædagogisk Forening.

Foreningerne inden for det filosofiske område hører ligeledes til de mindre. De fleste af 
de 12 selskaber har op til et par hundrede medlemmer. Den største er ligeledes en forening 
hovedsagelig for undervisere, idet Filosofilærerforeningen har 253 medlemmer.

De faglige områder er for flere filosofi generelt, men mange har specielle områder som 
til eksempel Medicinsk Filosofi eller tager et område defineret af en kendt filosof som til 
eksempel Søren Kirkegaard.

Samfundsvidenskab
Det samfundsvidenskabelige område er et godt blandet område af både store og små selska-
ber. En af de helt store foreninger er Dansk Psykolog Forening med sine 7.460 medlemmer. 
Ved siden af at den er en fagforening, fungerer den på mange måder som Lægeforeningen 
med sine faglige aktiviteter. Således findes der flere specialer, som tilsvarende lægernes bli-
ver diskuteret og defineret i den faglige organisation. Også i psykologernes forening findes 
underselskaber med egen bestyrelse og endda egen kontingentudskrivelse. De 20 selskaber 
dækker således et bredt felt fra autisme til udviklingshæmning.

Den pædagogisk-psykologiske sektor er repræsenteret med nogle mellemstore selska-
ber. Pædagogisk-Psykologisk Forening er en af de største med sine 980 medlemmer. Også 
blandt de øvrige findes rimelig store foreninger med nogle hundrede medlemmer.

Inden for psykologien findes en del yderligere foreninger. Her findes tilsvarende mange 
andre fagområder underviserforeningen Psykologilærerforeningen, og der findes flere små 
nicheforeninger med deres snævre speciale som Dansk Revalideringspsykologisk Selskab, 
Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi etc.

Den største forening inden for samfundsvidenskab er nok Dansk Socialrådgiverforening 
med dens 12.000 medlemmer. Her findes 23 faggrupper, men deres faglige aktiviteter er 
dog ikke helt så omfattende eller videnskabeligt tunge som psykologernes.

På området findes også en del tværvidenskabelige selskaber. Center for Studier i Arbejds-
liv er en af disse, som i øvrigt også har medlemmer fra fag uden for samfundsvidenskab.

Inden for samfundsvidenskab findes dog også nogle enkelte lidt mere analytiske fagom-
råder, hvor Antropologforeningen er et eksempel.
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I nærheden af det samfundsvidenskabelige område findes de økonomiske og politiske 
selskaber. Det største af de 13 selskaber er da også det selskab, som har kontakt til det stør-
ste erhvervsområde. Foreningen for Revision, Økonomi og Ledelse har 3.500 medlemmer. 
Der findes dog også andre store selskaber på området, hvor Den Danske Finansanalytiker-
forening har 1.413 medlemmer og Nationaløkonomisk Forening 866 medlemmer.

Af de videnskabelige selskaber med politik som emne hører Det Udenrigspolitiske Sel-
skab med dets 1.200 medlemmer til de største.

Der findes desuden 8 selskaber inden for området med den mere praktiske ledelse. Her 
findes et par mellemstore med Dansk Indkøbs- og Logistik Forum, Foreningen Dansk Pro-
jektledelse og Dansk Forening for Kvalitet som de største med henholdsvis 2.775, 1.500 og 
1.000 medlemmer.

Inden for videnskabelig forskning findes selvfølgelig også et par selskaber, som har vi-
denskab som forskningsområde. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har vi hørt 
om før og som med sine godt 500 medlemmer hører til de største.

Forskningslandskaber – eks. tre økosystemer
Efter disse indledende forklaringer vil jeg præsentere et par af forskningslandskaberne lidt 
mere detaljerede. Antallet af forskellige typer er stort, hvor mere end 24 fag kan udskilles 
som typer.218 Her er valgt tre for at vise forskellige aspekter omkring forskningsformidlin-
gen.219 Der burde måske have været valgt tre fag fra humaniora, naturvidenskab og sam-
fundsvidenskab, som normalt angives at være de store hovedgrupper,220 men studiet viser 
således, at ikke engang denne opdeling nødvendigvis er tilstrækkelig.

Studiet omfatter de store synlige forskelle. En nærmere analyse af forskningsgrenenes 
interne sprog og kognition ville sikkert have givet yderligere forskelle.221

Et par begreber skal dog lige klargøres. Det ene er en kategorisering af modtagerne af 
information. Her nævnes forskere, praktikere og offentligheden. Der er naturligvis i praksis 
glidende overgange mellem hver af kategorierne, men som en definition forsker forskerne, 
praktikerne benytter den formidlende viden i deres arbejde (er ofte uddannet i samme fag 
men ikke nødvendigvis), og offentligheden er resten.

Formidling af matematik

Matematik som et rimeligt ’rent’ fag findes på halvdelen af landets universiteter eller på ni 
universiteter, hvis man også tæller de lidt mindre rendyrkede institutter med. Af de mest 
rendyrkede findes ni institutter, idet Københavns Universitet har tre (forsikringsmatematik, 
anvendt matematik og statistik samt matematik) og DTU to (informatik og matematisk modellering 
og matematik). Begrebet ’institut’ er i øvrigt ikke det samme på alle universiteter, idet nogle 
’centre’ har vokset sig så stærke, at de på mange måder står stærkere, end institutter gør på 
andre universiteter.

For at få et så rent billede af matematikken som muligt, er det oplysninger fra de mest 
’rene’ institutter, som i det følgende er benyttet til at karakterisere faget.
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I alt er der her blevet udgivet 690 værker. Ved at se nærmere på de enkelte titler, afsløres 
en speciel fortolkning af monografier på i hvert fald nogle af institutterne. Bøger for mate-
matikerne er nemlig ikke nødvendigvis store udgivelser på flere hundrede sider. De fleste 
værker af de 179 angivet som ’bøger’ (se tabel s. 82) er ved nærmere eftersyn ikke udgivelser 
i nationalbibliografiens forstand. Således var de fleste af de 112 værker, man angav som bø-
ger fra DTU, små kopierede rapporter og upublicerede kandidat- og Ph.d.-afhandling (som 
ofte dog lå on-line på nettet). Hvis de tages bort, er der få bøger tilbage.222

Den helt store publiceringkanal for områdets forskere sker først og fremmest gennem 
optagelse af artikler i tidsskrifter. Næststørst er andelen af publikationer af papers fra kon-
ferencer. Her ligger faget iblandt de områder, hvor deltagelsen er mest hyppig. Konferen-
cedeltagelse med præsentation af paper ses herved at være en af de vigtigste sociale begi-
venheder ved den faglige kommunikation. Anmeldelser af matematiske værker ser ud til 
stort set at være fraværende. Den faglige vurdering, som ethvert fag har brug for for at have 
’selvjustits’, sker derfor tilsyneladende gennem diskussionerne på konferencerne og en evt. 
forudgående peer-review. 

Både ved artikler og publicering af papers foretrækkes internationale publikationer og 
konferencer. Det kan derfor ikke undre, at 92 % af publikationerne skrives på engelsk; hvis 
de nævne afhandlinger i kategorien bøger tages bort, ville andelen være næsten 100 %.

Der findes ikke noget egentligt dansk matematisk tidsskrift. Nærmest kommer DMF 
Preprint Server, som Dansk Matematisk Forening har taget initiativ til. For 2004 blev der 
således gjort 58 artikler tilgængeligt. Der var dog kun bidrag fra tre af landets ni institutter, 
og det er kun en preprint udgivelse af temporære udgivelser.

Selvom den største opmærksomhed er henvendt mod det internationale forskningsmil-
jø, findes der dog også en national, nordisk og europæisk infrastruktur. Således eksisterer et 
netværk gennem Dansk Matematisk Forening, som er en af videnskabernes ældre organisa-
tioner aktiv siden 1873. Forskermiljøet er af middelstor størrelse med godt 350 aktive som 
medlemmer. Herigennem skabes i stor udstrækning størstedelen af den faglige netværks-
dannelse gennem fagligt årsmøde, kurser m.v.

Der udgives dog et mindre dansk og dansksproget tidsskrift, Matilde, med ikke så tunge 
artikler. Artiklerne er oftest heller ikke så meget ’hard core’ matematik, men mere princi-
pielle indlæg om fagets udvikling og stilling. Det er fortrinsvis henvendt til medlemmerne 
af foreningen, som i stor udstrækning er forskere eller undervisere. Skriftets store beretti-
gelse er, at det fortæller om nyheder og præsenterer stof i en hurtig og velformidlet form.

Mere videnskabeligt prægede artikler kan danske forskere dog godt publicere i Norden. 
Således findes der de to tidsskrifter Mathematica Scandinavica og Nordisk Matematisk 
Tidsskrift; sidstnævnte udgives på de nordiske sprog. Begge udgives i fællesskab af de 
nordiske matematiske foreninger.

Vejen til den globale verden går dog også videre ud over det nordiske samarbejde. Der 
findes således på europæisk plan European Mathematical Society (samt European Women 
in Mathematics) samt den internationale International Mathematical Union.

Andelen af praktikere er i forhold til andre fagområder ret begrænset. Samtidig er an-
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delen af interesserede i faget blandt den brede befolkning yderst begrænset. Faget er på 
mange måder en hjælpevidenskab uden direkte anvendelse, men med en meget væsentlig 
berettigelse som støtte for folk i forsikringsbranchen, økonomi etc.

Der er dog ét område, hvor faget har mange udøvende praktikere: i undervisningssek-
toren; her er Danmarks Matematiklærerforening den helt store organisation. Den er måske 
ikke så meget en organisation som et rent netværk, idet den er decentralt opbygget ud fra 
16 kredse. De lokale aktiviteter er vigtige for de undervisere, som oftest sidder ret alene på 
deres institution. Foreningen udgiver tidsskriftet Matematik, som løbende orienterer med-
lemmerne om nyttige forhold omkring matematik i undervisningen.

Det må også nævnes, at foreningen har en væsentlig kooperativ funktion, idet en stor 
del af Undervisningsministeriets arbejde omkring matematikundervisningens udvikling 
foretages i samarbejde. Forbindelsen mellem forskerverdenen og de udøvende formidlere 
er dog ret svag på det organisatoriske område.

Det må også nævnes, at matematisk forskning også formidles og diskuteres i nabo- og 
sidediscipliner. Der findes således tilsvarende foreninger herfor som f.eks. Dansk Selskab 
for Teoretisk Statistik, Dansk Selskab for Operationsanalyse, Den Danske Aktuarforening 
samt Forum for Matematikkens Didaktik.

Formidling af lægevidenskab

Lægevidenskab (medicin mm.) er den største disciplin på danske universiteter målt efter 
antallet af publikationer. 18% af universiteternes totale produktion stammer fra dette om-
råde – ca. 3.594 værker.

Publiceringen sker først og fremmest gennem tidsskriftartikler. Hele 90% af produktio-
nen er af denne type. Derimod er andelen af konferencebidrag meget begrænset med en 
andel på 3%.223 Samme begrænsede andel har anmeldelser, hvilket let kan forstås, idet kun 
5% af publikationerne er monografier.

Forskerne kommer fra hele 139 forskellige institutter og afdelinger på fire universiteter.
Det helt karakteristiske ved lægevidenskab er dens nære tilknytning til praksis. Største-

delen af forskningen udføres derfor i tæt forbindelse med de tre store universitetshospita-
ler.

Igen har vi en meget stor andel af værkerne publiceret på engelsk, 84%. De danske bi-
drag er i stor udstrækning henvendt mod danske praktikere.224 Der er således en stor andel 
skrevet for alment praktiserende læger og forskning udført om sundhedstjeneste. Artikler 
om sygdomme generelt er næsten altid skrevet på engelsk og derved altså i princippet til-
gængeligt for hele verdens lægevidenskab.

Artiklerne er samtidig karakteriseret ved, at størsteparten er publiceret i tidsskrifter, som 
benytter sig af peer-review-bedømmelse. Hvor 45% af artiklerne fra ikke-medicinske fag 
ikke har undergået denne vurdering, er det tilsvarende tal for medicin kun godt 10%, hvis 
tallene fra Københavns Universitet er generelle. Peer-review-behandling er velegnet til me-
dicinske afhandlinger, hvor det drejer sig om faktuelle forhold og undersøgelser. Herved 
kan eksperter vurdere validiteten af de opgivne oplysninger til gavn for læseren.225



�00
Fra universitet til samfund

Et andet helt karakteristisk træk ved denne videnskabsgrens publicering er, at der er 
mange forfattere til at udarbejde hver artikel. Af materialet fra KU ses, at der typisk er fem 
eller flere forfattere pr. artikel (se tab. 6). Her ses tydeligt, hvorledes forskningsforholdene 
afspejler sig i formidlingsformerne. Det sker på laboratorier, hvor mange forskellige perso-
ner og evt. også kompetencer er involveret i de komplicerede og langvarige forsøg.226

Derimod består den videnskabelige afrapportering ikke af særlig lange teoretiske over-
vejelser og udredninger. Derved kan sidetallet holdes nede på i gennemsnit 7½ side pr. arti-
kel (se tab. 7). Andre fag som f.eks. matematik har artikler, der er mere end 70% større.227

Hvis vi ser nærmere på publiceringskanalerne, så er de i stor udstrækning rettet mod ud-
landet. Mere end 80% af artiklerne blev publiceret i alt ca. 700 udenlandske tidsskrifter.228 
Over halvdelen, rettere 470, havde kun en enkelt dansk artikel i årgangen. Spredningen må 
siges at være meget bred. Kun syv tidsskrifter havde flere end 10 danske bidrag. Heriblandt 
var Lancet og to skandinaviske tidsskrifter. Topscorer var British Medical Journal med 117 
optagelser.

De øvrige artikler blev ligeledes publiceret i en bred kreds af danske tidsskrifter – i øvrigt 
med 77% af artiklerne skrevet på dansk. Spredningen var meget stor; af de i alt 74 tidsskrif-
ter bragte de 50 kun et enkelt bidrag. Af de fire mest benyttede tidsskrifter med over 10 bi-
drag var Practicus, Tandlægebladet, Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og selvfølgelig 
Ugeskrift for Læger.

Ugeskriftet fortjener en nærmere omtale. Det er suverænt landets mest professionelle 
videnskabelige tidsskrift – det tror jeg ikke at redaktionen på det langt større Ingeniøren 
vil tage ilde op (oplag godt 67.000) - og en kæmpe ressource for den danske lægestand. 
Det er samtidig et af landets ældste tidsskrifter, idet det har været udgivet siden 1839 – og 
dermed desuden et af verdens ældste igangværende af sin slags. På trods af et vis frafald af 
annoncer til konkurrenter hovedsagelig på nettet og bortfald af portostøtte, har tidsskriftet 
en imponerende styrke. Det udgives 44 gange om året og indeholder omkring 500 viden-
skabelige artikler. Hertil desuden debatindlæg og boganmeldelser. I alt bringer tidsskriftet 
næsten 5.000 sider om året!

Det er dog mere end et videnskabeligt tidsskrift. Det er samtidig et populærvidenskabe-
ligt tidsskrift med journalistisk skrevne artikler, hvilket faktisk talmæssigt er den største del 
med de omkring 4.000 korte artikler. Tidsskriftet er dog ikke henvendt til offentligheden, 
men først og fremmest lægestanden via Den Almindelige Danske Lægeforening. Største-
parten af oplaget på godt 23.000 eksemplarer afsættes til medlemmerne. Offentligheden 
har dog også mulighed for at læse tidsskriftet, da det ligger gratis on-line med artikler fra 
1999.

For at forstå infrastrukturen omkring spredning af forskningsresultater på dette fagfelt, 
skal de faglige foreninger introduceres. Her vil blive omtalt den største, Lægeforeningen; 
tilsvarende men mindre organisationer findes på andre af lægevidenskabens hovedområ-
der.229

Hovedorganisationen er Den Almindelige Danske Lægeforening – i korthed omtalt Læ-
geforeningen. Den driver et stort fællessekretariat og er desuden moderorganisation for 
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Tallene fra Københavns Universitet viser en tendens: historikere er ensomme ulve, som fordyber sig 
i deres eget materiale. Matematikerne har lidt af den samme tendens, men arbejder dog undertiden 
sammen. I lægevidenskab er det reglen snarere end undtagelsen at man arbejder sammen med mange 
andre. I gennemsnit er der ca. fem forfattere pr. artikel.

Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation. Af de i 
alt ca. 20.000 erhvervsaktive læger i Danmark, er de 94% medlem af foreningen (se tab. 8). 
Hovedorganisationen hjælper landets læger med alt fra vidensformidling (ud over uge-
skriftet udgives også tidsskriftet Bibliotek for Læger) til håndtering af e-mails og driver et 
top professionelt fællessekretariat med 95 ansatte.

Under Lægeforeningen findes en lokal organisering via fem lægekredsforeninger med 
lokale aktiviteter (inkl. udgivelse af skrifter).

De deciderede videnskabsfaglige diskussioner og vidensformidling sker dog gennem 
specielle foreninger og organisationer uden for Lægeforeningen. I Danmark findes således 
mere end 200 lægevidenskabelige selskaber og foreninger med et sundhedsrelateret for-
mål.

De faglige selskabers virke bliver koordineret gennem sammenslutningen Dansk Me-
dicinsk Selskab stiftet i 1919. Aktuelt har selskabet tilslutning fra 107 lægevidenskabelige 
selskaber med i alt 21.708 medlemmer.230

De fleste selskaber dækker et speciale som Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase 
eller hvad specialet nu omfatter. Det største selskab er selskabet for almen medicin med 
godt 3.000 medlemmer. Medlemstallet fordeler sig i øvrigt jævnt ned til de mindste sel-

  Antal forfattere pr. tidsskriftsartikel

  Forfattere  historie  matematik  lægevidenskab

  1  47  40  5

  2  1  27  15

  3   4  16

  4    27

  5    24

  6    14

  7    13

  8
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skaber på få håndfulde medlemmer. Således har selskabet for Kosmetisk Plastikkirurgi 26 
medlemmer.

Af de lidt mere atypiske medicinske selskaber bør nævnes Det Medicinske Selskab i 
København, som siden 1772 har afholdt oplysende foredrag i hovedstaden. De knap 3.000 
medlemmer kan således deltage i 12 årlige møder med fremmeste videnskabsfolk.

For at give et billede af disse selskabers virke, vil jeg nævne et tilfældigt selskab, Dansk 
Radiologisk Selskab stiftet 1921. Det er et mellemstort selskab med 709 medlemmer hvoraf 
de 597 er egentlige læger inden for området, mens de øvrige 112 er f.eks. firmaer med le-
verancer til området. Den største årlige begivenhed er årsmødet, hvor en meget stor del af 
medlemmerne deltager. I 2006 er mere end 120 tilmeldt. Det er et arrangement over tre dage 
med faglige foredrag af både danske og udenlandske bidragsydere, generalforsamling i 
selskabet og socialt samvær inkl. levende musik og dans.

I det hele taget har lægevidenskaben gode muligheder for tilskud og bidrag fra erhvervs-
livet. Således havde selskabet i 2003 en annonceindtægt på 75.000 kr., hvilket svarede til 
mere end 25% af kontingentindbetalingen.

Selskabet har en hjemmeside, som de fleste videnskabelige selskaber og foreninger ef-
terhånden har, og det udsender jævnligt nyhedsmails. Det udsender desuden et trykt med-
lemsblad på 24 sider fire gange årligt med små artikler med diverse nyhedsstof, referat af 
møder og indbydelse til konferencer. Desuden er det medudgiver sammen med de øvrige 
nordiske foreninger af Acta Radiologica, som udgives på forlaget Taylor & Francis og som 
modtages som del af medlemsskabet. Det har også organisatorisk forbindelse til de øvrige 
selskaber i Norden og er medlem af den europæiske sammenslutning.

Medlemmer af Lægeforeningen

Sygehusvæsen   11.803

Almen praksis   3.657

Speciallægepraksis   1.053

Kommunallæger   124

Embedslægevirksomhed  52

Seruminstituttet   73

Universiteter    301

Bedriftslægevirksomhed  14

Militærlægevirksomhed  91

Private virksomheder   825

Resten    1.359

Tabellen angiver placeringen af 19.352 medlemmer af Lægeforeningen (opgørelse 2004). Den viser 
samtidig hvor hovedparten af de 23.379 modtagere af Ugeskrift for Læger befinder sig.
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Såvidt aktiviteterne i et rimelig repræsentativt selskab. Der findes dog en stor variation 
af foreningstyper. En særlig type skal dog nævnes, nemlig de foreninger, der er oprettet 
omkring en bestemt sygdom såsom Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen. Deres 
medlemstal er meget store, da de ikke alene har videnskabsfolk og læger som medlemmer, 
men primært lægfolk med tilknytning til sygdommen (de kaldes undertiden også patient-
foreninger). Undertiden udføres der en stor videnskabelig forskningsformidling igennem 
disse selskaber henvendt direkte til forskersamfundet.

Formidling af historievidenskab

Som det tredje og sidste eksempel på et fagområde, vil jeg omtale de fag, som har den hi-
storiske dimension til fælles. 

På de danske universiteter findes 14 institutter, hvor historie findes i rimelig rendyrket 
form. På Århus Universitet findes tre arkæologiske og en historisk afdeling af den klassiske 
type. Desuden findes et institut for et mere specialiseret studie, nemlig videnskabshistorie. 
I København findes tilsvarende specialafdelingen for medicin- og religionshistorie, men 
også de store mere generaliserende fag som historie og arkæologi. Medtaget er også Øst-
europainstituttet, selvom det ikke udelukkende har historieforskning. I Ålborg, Odense og 
Roskilde findes historie sammen med en del andre fag. I Odense findes desuden Europæisk 
Konflikt- og Identitetshistorie.

Formidlingen har en rimelig bredde med en del bidrag af alle kategorier. Undtaget er 
dog konferencebidrag, hvor den totale andel kun udgør 4%. Mere end 30% af bidragene er 
artikler i tidsskrifter. Største andel er dog bøger på 47%, hvoraf de knap 13% er monogra-
fier. Det kan derfor heller ikke undre, at andelen af anmeldelser ligger på 18%

Langt hovedparten af bidragene publiceres på dansk, 62%, mens kun knap 1/3 er på 
engelsk. Den resterende andel på lidt mere end 5% er fortrinsvis tyske bidrag.

Fagets nationale karakter kan let forklare den store overvægt af publicering henvendt til 
en dansk eller nordisk læserkreds.

Forskerne har en lang række danske tidsskrifter at vælge imellem. Mere end 100 tids-
skrifter eksisterer, hvori forskere jævnligt kan publicere.230a 

De kan groft kategoriseres i fem grupper. Først de to ’rene’ kategorier med tidsskrifter 
om henholdsvis den generelle arkæologi (7%) og historie (22%). Dernæst den største og 
meget blandede gruppe (35%) er tidsskrifter om specielle forskningsområder som f.eks. 
uddannelse, heraldik, bytrafik og træskibe. Den næststørste gruppe er de tidsskrifter, som 
tager udgangspunkt i et lokalt område eller er en udgivelse af en lokalt orienteret insti-
tution. Her findes 33% af tidsskrifterne af typen Viborg Bogen, Bornholmske Samlinger 
og Holstebro Museums årsskrift. Endelig findes en lille gruppe på 4% af tidsskrifter som 
eksempelvis Sfinx, der behandler fremmede kulturer og deres historie.

Den store bredde i udgivelserne får man virkelig øje for, hvis man ser på tidsskrifternes 
videnskabelige tyngde. Det betyder, at forskerne inden for de historiske fag både skriver 
til tidsskrifter af højeste videnskabelige kvalitet, men lige så gerne til tidsskrifter, hvor det 
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videnskabelige er meget mindre udtalt og hvor der også er mange ikke-professionelle for-
fattere.

Anmeldelser er som nævnt i høj kurs på området. Således findes der et par tidsskrifter 
med særlig stor andel. Nyt fra historien bringer således udelukkende anmeldelser; 200 an-
meldelser bliver det til om året; det udsendes dog sammen med Den jyske Historiker, men 
er et selvstændigt tidsskrift med en selvstændig redaktion. Mens Nyt om historien fortrins-
vis bringer anmeldelser af udenlandsk forskning, er den engelsksprogede Nordic Archaeo-
logical Abstract af den omvendte type, hvor nordisk arkæologisk litteratur præsenteres.230b

Et af de nyeste skud på publikationsstammen er Historie-on-line, som via internettet 
årligt bringer omkring 150 anmeldelser.

Den folkelige forankring og interesse ses tilsvarende ved en gennemgang af landets hi-
storiske foreninger. Professionelle forskere og amatører sidder side ved side rundt om bor-
dene i landets godt 30 faglige selskaber.

Det er dog ikke tilfældet med en af landets ældste videnskabelige selskaber overhove-
det, Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1745. Medlemskredsen er 
selvsupplerende og arrangementerne lukkede for uvedkommende. Men bortset fra undta-
gelsen har de fleste selskaber ikke-forskere i medlemskredsen.

Fordelingen af videnskabelige selskaber følger i stor udstrækning tendensen fra tids-
skrifterne. Kun 29% af foreningerne er af generel karakter, med 6% af foreninger med arkæ-
ologi og 23% med den generelle historie. Langt størstedelen – 71% –  er specialiserede sel-
skaber og foreninger. Specialforeninger er dog oftest de mindste med hensyn til tilslutning. 
Nogle har et medlemstal på under 100 som f.eks. Videnskabshistorisk Selskab med dets 80 
medlemmer. Typisk ligger medlemstallet på nogle hundrede, mens der findes enkelte med 
et medlemstal på tusinde og mere. Ofte udgiver disse foreninger tidsskrifter – måske endda 
som eneste aktivitet.

Der skal dog også nævnes at forskerne inden for de historiske fag ikke alene henvender 
sig til universitetsforskere eller den brede offentlighed. Der findes enkelte praktikerfelter 
fortrinsvis i undervisningssektoren, hvor f.eks. Historielærerforeningen for Gymnasiet og 
HF kan aftage og benytte forskningsresultater. Desuden findes der på landets kulturhistori-
ske museer en stor kreds af praktikere, som desuden i en vis udstrækning også forsker.

Forskningsformidlingens landskab: mangfoldighedens tilpasning
Med disse tre forskellige fag er vist hvorledes der er stor forskel på det miljø den viden-
skabelige formidling fungerer i. En tilsvarende gennemgang af de øvrige fagområder vil 
afsløre endnu flere forskelligheder:

IT-områdets hurtige udvikling, de tekniske og erhvervsøkonomiske fags nære tilknyt-
ning til praktikere på henholdsvis det driftsmæssige og ledelsesmæssige niveau, teologiens 
nære sammenvævning med en traditionel og relativ rig sektor, musik og teaters skiftende 
og subjektive verden og sociologiens ofte evaluerende funktion af aktuelle politiske tiltag 
Således er nogle fag internationalt orienteret; andre er helt nationale. Nogle fag er selvcen-
trerede, mens andre er yderst åbne over for samfundet. Nogle fag er ren grundvidenskab, 
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mens andre kan give umiddelbart praktisk anvendelse. Nogle fag er begunstiget af kom-
merciel interesse og støtte, andre ’ubrugelige’ og ludfattige. På tværs af alle forskelle er det 
fælles for alle fag, at de har selvgroede infrastrukturer. Da forskningsformidling gennem 
tidsskrifter og faglige foreninger i stor udstrækning bygger på ulønnede aktiviteter udført 
i forskernes fritid, ligger der selvfølgelig dybe overvejelser om deltagelse. Derfor er infra-
strukturerne i stor udstrækning hensigtsmæssigt konstruerede af de mange enkeltperso-
ners beslutninger og handlinger. Tilsammen tilpasser området sig de skiftende forhold, 
som det nu gælder for vedkommende fagområde.

De tre her beskrevne fag er opstået for flere hundrede år siden. Der findes endnu aktive 
foreninger og organisationer, som stammer fra den tid, hvorfor træge strukturer sikkert i 
en vis udstrækning har overlevet. De har dog alle tilpasset sig nutiden både med hensyn til 
forhold internt i fagene og udadtil. Matematikken ser ud til at være det fag, som er mindst 

Alle tidsskrifter i undersøgelsen er blevet vurderet efter kvalitet/popularitet. De historiske tidsskrifter 
har en bred spredning af videnskabelige tyngde på en skala fra 1-9. Således er der to tidsskrifter af 
absolut højeste kvalitet til 9 point og to med ringe videnskabelige tyngde til 2 point. De øvrige tids-
skrifter fordeler sig rimelig jævnt mellem disse yderpunkter.
Atikler af mindre videnskabelig tyngde  er ikke nødvendigvis dårlige. Til eksempel er artiklerne i 
tidsskriftet Siden Saxo skrevet af landets førende historikere. De er blot ikke særlig lange, har ikke 
alle teoretiske diskussioner, er ikke originalbidrag eller mangler noter, hvorfor tidsskriftet er bedømt 
til 5 point. De er derimod optimal historieformidling, hvor læseren på kort tid kan forstå en artikels 
budskab.

Historiske tidsskrifters videnskabelige tyngde
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påvirket af eksterne forhold. Både lægevidenskab og historie er så indvævet i interaktion 
med aftagerne af videnskaben, at det er vanskeligt at se hvor det ene begynder og det andet 
slutter.

En konsekvens på denne mangfoldighed i det videnskabelige landskab er, at man skal 
have langt større viden om de enkelte fagområder for at kunne iværksætte tiltag for forbed-
ret videnskabelig kommunikation. Idéen om en fælles forskningspolitisk medicin til alle fag 
lyder ikke sandsynlig.

Et enkelt eksempel. Fra mange sider tales om en benchmarking af forskning (som det 
er blevet indført i Norge). De enkelte forskere ønskes vurderet ud fra offentliggørelse af 
artikler i tidsskrifter med højeste impact factor. Dette vil (måske) fungere i de tekniske vi-
denskaber. Derimod vil det ikke fungere i videnskaber, hvor monografien er vigtigste for-
midlingsform som i mange fag i humaniora og samfundsvidenskab.

Forskningsformidlingens fødekæde – inkl. den kommunikerende sekundære formidling
Fælles for de fleste forskere er, at de henvender sig til de fremmeste forskerkolleger, ofte 
internationalt. Man kæmper om at publicere i de tidsskrifter, der bliver læst af flest, har 
den højeste prestige og som giver den højeste impact factor. Man får udgivet store bøger, 
hvis faget ’kræver’ formidling i denne form. Det kan man forstå, når det drejer sig om vi-
denskab.

Forskerne benytter desuden tid og ressourcer til at formidle videnskab i former, som er 
mindre tung videnskab i traditionel forstand, men som kommunikerer bedre. Nyhedsbla-
dene i de medicinske selskaber fortæller i kort form essensen af den nyeste metode til at 
scanne. Den travle overlæge får herved information om en ny metode, han evt. kan overveje 
at benytte. På samme måde får faghistorikerne på let måde de vigtigste forskningsresultater 
fra andre forskere.

De bliver orienteret om hovedsynspunkterne i store bøger, og med den viden om ind-
holdet, vil de kunne gå til denne den primære videnskabsformidling, når og hvis det bliver 
nødvendigt.

Behovet for hurtig adgang til viden er også til at forstå, når man tænker på, at den årlige 
vækst i nye publikationer gør det umuligt for den enkelte forsker eller praktiker at holde 
sig helt ajour med al den nye forskning på området. Kun gennem denne kommunikerende 
sekundære formidling kan der opnås et samlet billede.

Denne kortfattede forskningspræsentation gør det samtidig muligt, at forskningsre-
sultater kan benyttes inden for andre discipliner. Det er vigtigt, da den interdisciplinære 
forskning er i stigning. Menigmand, offentligheden, den interesserede privatperson etc. vil 

Forskelligheder
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have mulighed for at følge med langt hen ad vejen ved denne kommunikerende sekundære 
videnskabsformidling.

Det væsentlige er også, at det foregår på forskersamfundets præmisser. Kun derved kan 
man sikre, at det er de relevante oplysninger, stoffet redigeres efter.

Derved kan man ikke overlade den sekundære formidling til nyhedsmedier, hvor op-
tagelseskriterierne går på hvad læserne vil være interesseret i at vide mere om. Disse jour-
nalistiske overvejelser resulterer nødvendigvis ikke i den samme kommunikation som er 
forskersamfundets videnskabelige behov.

De videnskabelige foreninger og selskaber

Selskabernes store kontaktflade

Hvis man sammenfattende skal sige noget om de videnskabelige foreninger og deres be-
tydning ud fra deres medlemstal, må vi sige at de i stor udstrækning virker formidlende 
i samfundet. Mere end en halv million medlemmer har mulighed for at være med i den 
videnskabelige kommunikation.231 Det samlede tal er antagelig meget større, da ikke alle 
fagforeninger og patientforeninger er medtaget i vores statistik.

Omvendt er der mange personer, som er medtaget to gange. Tallet af medlemskaber er 
altså rigtigt nok, men i mange tilfælde tælles en person dobbelt eller mere.

Hvis vi skal have et mere nøjagtigt antal på de personer, der er i forbindelse med forskere 
og kan drage nytte af deres resultater gennem ofte et personligt møde, så skal der trækkes 
et antal fra. Hvis det ovennævnte tal halveres, er vi nok meget tæt på det reelle tal. Altså at 
omkring 325.000 mennesker – 6 % af landets befolkning – har mulighed for at deltage i den 
direkte forskningskommunikation.

Set i forhold til en kommunikationsstrategi er det en så stor andel af befolkningen, som 
har mulighed for at være med i den videnskabelige kommunikation. 6% kunne måske 
umiddelbart lyde som et lille tal, men når man tænker på at en person ofte bringer syns-
punkter videre og diskuterer med ægtefælle, naboer og arbejdskammerater, er selskaberne 
med videnskabelige aktiviteter en af de bedste midler til at sprede videnskabelige resultater 
i samfundet.

Størrelsen af ’rene’ videnskabelige selskaber

Hvis de helt store selskaber luges fra såsom patientforeninger, hvor størsteparten af ak-
tiviteterne foregår på de lægdes præmisser og kun de (næsten) rene forsker-dominerede 
selskaber bliver tilbage, viser det sig for hele det videnskabelige område et mangefacetteret 
billede.

I den ene ende findes de store selskaber med mere end 1.000 medlemmer, omkring 12% 
af alle selskaberne. Disse foreninger har med det store medlemstal råd til at tilbyde sine 
medlemmer mange tilbud. Der findes ofte et rimelig professionelt sekretariat til at udføre 
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bestyrelsens beslutninger i praksis, der er råd til et flot tidsskrift og regelmæssigt opdateret 
nyhedstjeneste på internettet osv.

Næste gruppe er de mellemstore selskaber på mellem 500 og 1000 medlemmer. Gruppen 
er på 14%, og takket være et rimeligt antal medlemmer, kan der tilbydes et passende antal 
tjenester.

Under 500 medlemmer er de ’kostbare’ tilbud oftest begrænsede. De mest typiske selska-
ber er dem under 300 medlemmer, som oftest kun har råd til at udgive et tyndt medlems-
blad. Kerneydelsen for selskaberne – netværksdannelse og den personlige kommunikation 
– kan dog stadig gives, da møder og tilsvarende arrangementer let kan arrangeres, blot 
interessen hos arrangør og deltagere findes.

I den hidtidige opgørelse har vi set på antallet af selskaber, hvilket er interessant, når det 
drejer sig om at se på mulighederne for at der kan formidles inden for et fagmiljø – lille eller 
stort. Det er det, som er interessant i en videnskabelig sammenhæng, at den faglige kom-
munikation kan fungere i så mange miljøer som muligt. Det er mangfoldigheden, der giver 
rigdommen i den videnskabelige verden.

Jeg vil dog også se på selskaberne i forhold til hvor mange mennesker, der deltager i de 
forskellige grupper. Det giver det helt omvendte billede. Nu er det langt over halvdelen 
– 73% - som er aktive i selskaber med 500 eller flere medlemmer. De fleste medlemmer af 
videnskabelige selskaber er altså medlemmer af foretagender, hvor man kan forvente en 
rimelig velkonsolidering.

Størrelsen på de faglige for-
eninger varierer meget. De 
fleste har relativt få medlem-
mer. Mere end en femtedel af 
foreningerne har mindre end 
100 medlemmer. Mere end 
halvdelen af foreningerne har 
et medlemstal på langt under 
300 medlemmer.
Se dog også kurven over for-
delingen af medlemsskaber.

Foreningers størrelse
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Aktive bestyrelsesmedlemmer

Alle de nævnte foreninger fungerer ved hjælp af frivillige forskere og fagpersoner, som via 
deres kendskab til området kan træffe de rette beslutninger om selskabernes aktiviteter. Det 
er som regel de mest kvalificerede personer, der bliver valgt, og derfor som oftest meget 
ærefuldt.

Antallet af aktive ligger på anslået 6.268 aktive. Her er medtaget både bestyrelse og ak-
tive udvalgsmedlemmer.232 Der er højst sandsynligvis mange flere aktive herunder valgte 
revisorer og andre med en relativt tidsbegrænset indsats. Omvendt er der blandt de nævnte 
en del inaktive, hvorfor det reelle tal formodes at være tæt på det angivne.

I opgørelsen er ikke medtaget de ansatte personer i selskaberne, som omfatter flere tu-
sinde sekretærer, direktører osv. Afgrænsningen skyldes, at vi til vores formål har ønsket at 
belyse den frivillige indsats af faglige personer.

Det viste sig i øvrigt ved gennemgangen, at der var meget store forskelle mellem antal-
let af aktive i foreningerne. I en forening fandtes 120 aktive medlemmer. Den havde ved 
siden af bestyrelsen aktive udvalg, som definerede vedkommende fagområdes faglige ind-
hold. Omvendt fandtes der flere foreninger med kun tre aktive bestyrelsesmedlemmer til 
at holde netværket kørende.

Man skulle tro, at der var en sammenhæng mellem størrelse af en forening og antallet 
af aktive medlemmer. Denne sammenhæng gjaldt for de største foreninger i forhold til de 
øvrige, men mellem foreninger med færre end 1.000 medlemmer var der en stor spredning. 
Overraskende fandtes der blandt de mindste foreninger med få håndfulde medlemmer en 
meget stor andel aktive.

Foreningernes interne liv - gennemgang af spørgelister
Medlemskreds
Foreningerne var uhyre forskelligartede, hvorfor det er næsten umuligt at give et sammen-
fattende billede af de danske faglige foreninger. Her vil dog blive antydet den spændvidde 
foreningerne opererer indenfor.

Der var således en stor spredning i størrelsen af medlemsskaren mellem foreningerne. 
Nogle foreninger havde udelukkende forskere som medlemmer, mens andre havde prak-
tikere samt enkelte forskere. Igen havde andre selskaber en stor andel af amatører, som 
hverken havde arbejde eller uddannelse inden for faget.

Inden for de praktiske fagområder var den potentielle medlemskreds ofte let at definere. 
I en forening var den potentielle medlemskreds på 200 mennesker, hvoraf de 120 var med-
lemmer. Af disse var igen ca. 50 aktive. I andre – meget fagligt betonede – foreninger, var 
stort set alle potentielle medlemmer, mens der tilsvarende var foreninger, hvor medlems-
kredsen kun udgjorde en minimal del af de uddannede.

Der nævnes fra flere foreninger et problem med ”københavneriet”, hvor de fleste med-
lemmer var i København, hvor foreningerne også afholdt deres møder.

Rekruttering af nye medlemmer er ofte sket ved at optage interesserede i forbindelse 
med arrangementer. Flere foreninger havde udarbejdet nogle meget udførlige planer for 
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kampagner med annoncer og møder for studenter. Der var dog også foreninger, der var så 
eksklusive, at bestyrelsen decideret lagde begrænsninger på optagelse af nye medlemmer.

Hjemmeside fremhævedes fra flere sider til at være et aktiv.

Økonomiske situation
Der var virkelig stor forskel på foreningernes økonomi. Nogle foreninger havde kontingen-
ter på få hundrede kroner mens andre opkrævede mere end tusinde kroner, hvilket især 
kunne være tilfældet, hvor foreningen samtidig fungerede som en faglig forening (men 
ikke nødvendigvis fagforening).

Desuden var der stor forskel på foreningernes mulighed for sponsorering. Nogle for-
eninger lå bekvemt i forhold til et stort og rigt erhvervsliv, som finansierede konferencer, 
årsmøder og efteruddannelse. Således fik en foreningen ½ mio. kr. til at betale ophold og 
mad for årsmødets deltagere. De fleste selskaber havde dog ingen muligheder, og som of-
test var firmamedlemskab heller ikke af interesse.

Økonomien var af samme grund alt fra kritisk over stram til god. Der blev dog også 
angivet, at udgifterne skulle følge indtægterne.

Bestyrelsen
Igen var der stor forskel fra forening til forening. Nogle foreninger havde store og aktive 
bestyrelser, mens andre havde en lille bestyrelse og få årlige møder. Typisk var det dog, at 
der var en hård inderkreds på 3-4 personer, evt. i et særligt forretningsudvalg, der koordi-

Mere end halvdelen af de 
danske foreningsmedlem-
mer er medlemmer af for-
eninger med mere end 1000 
medlemmer.

Medlemmer i foreninger
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nerede aktiviteterne i det daglige, og hvor der blev inddraget flere personer i forbindelse 
med generalforsamlinger og møder.

Det var meget sjældent at bestyrelserne fik nogen form for honorering bortset fra beta-
ling af rejseudgifter o.l.

Det angives fra en del foreninger, at den gennemsnitlige periode i en bestyrelse varede 
5-6 år, men både længere og kortere perioder nævntes også. Der var som regel problemer 
med at få inddraget unge i foreningernes aktiviteter. Nogle foreninger havde faste regler 
for hvor mange år man maksimalt måtte sidde i bestyrelsen.

I nogle foreninger kommer der næsten ingen til generalforsamlingen, mens der i andre 
foreninger var næsten 100 % deltagelse, hvor det tilhørende årsmøde nok har æren for det 
store antal.

Møder og arrangementer afholdtes i så stor udstrækning som foreningens medlemmer 
kunne deltage. Hvilke i nogle foreninger betød blot en årlig generalforsamling og igen i 
andre et ugentligt arrangement i foreningssæsonen.

Kommunikation
Kommunikationen til medlemmerne var vigtig i de fleste foreninger. Det blev betragtet 
som den vigtigste aktivitet for medlemmerne, at de hørte fra foreningen. Der blev brugt alle 
medier, hvor både ”gammeldags” breve blev kombineret med e-mail. Hjemmesider kunne 
i teorien benyttes til kommunikation, men de fleste foretrak en direkte kommunikation.

Flere selskaber angav, at de samarbejdede med ligesindede foreninger. Dette skete gen-
nem fælles arrangementer, udgivelse af fælles tidsskrift o.l.

Der blev ikke angivet, at der eksisterede nogen egentlig konkurrence mellem forenin-
ger, selvom tidsskriftsudgivelse kunne være et punkt, hvor der kunne være en vis konkur-
rence.

Det internationale samarbejde blev derimod ofte dyrket intensivt. Det kunne ske på en 
uofficiel måde gennem et personligt netværk, men ofte var der skabt egentlige formalisere-
de samarbejder. På nogle fagområder blev der arbejdet meget på nordisk plan, mens andre 
foreninger var mere globalt interesserede.

Mange foreninger havde større ambitioner, end de umiddelbart kunne realisere. Det var 
hovedsageligt mødearrangementer, der kostede, og hvor flere gerne så et tilskud fra forsk-
ningsråd. Andre kunne ønske en aflønnet sekretær, mens andre igen gerne ville have deres 
redaktører i foreningens tidsskrift aflønnet.
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Analyse af Danmarks faglige tidsskrifter

Tidsskrifter har deres eget liv. Nogle opstår og lever længe; andre bliver nedlagt efter kor-
tere eller længere tid, slået sammen eller ændret så meget, at de er helt nye tidsskrifter.

Hele udviklingen kan vi ikke via dette studie få hold på, men vi kan da se på de eksiste-
rende tidsskrifters liv. Alderspræsidenten er ikke medtaget i figuren over stiftelsesår s. 119, 
da den blev etableret i 1745, men ellers kan vi se tiår for tiår hvorledes fordelingen er.

Det store billede overrasker ikke. Det er i nutiden, at der har været den største vækst 
i oprettelsen af tidsskrifter. Samtidig er de tidsskrifter med et 40-årigt liv ikke faldet bort 
endnu. Når den nyeste årstal fra 2000 er mindre end det foregående skyldes det, at det kun 
omfatter fem år. Der er således ikke noget tegn på, at væksten tager af; tværtimod.

Derimod er der nogle overraskelser i kurvens forløb. I 1809 starter det andet tidsskrift 
op, og herefter startes et nyt levedygtigt skrift op ca. hvert 10. år. I 2. halvdel af 1860’erne 
stiger oprettelseshastigheden, og fra slutningen af 1870’erne etableres i snit et nyt tidsskrift 
om året – stadig taler vi om levedygtige tidsskrifter, der har overlevet til i dag. Efter et par 
år 1908-1910 uden nye tidsskrifter kommer der fart på udgivelserne igen, og fra 1914 er der 
i snit to nye skrifter årligt med 1914 som det bedste år med fire nye. I slutningen af 1920’erne 
går hastigheden af udviklingen, og først efter 2. verdenskrig kommer udviklingen for alvor 
i gang igen. Så går det stærkt med lidt svingende bevægelser. Først rigtig gode år var 1980 
med 16 overlevende tidsskrifter, ny rekord blev slået i 1999, hvor endnu 21 lever, mens 
sidste rekordår blev 2003 med 22 skrifter. Lavkonjunkturer kan man ikke tale om i nyere 
tid, men der var bemærkelsesværdige få nye eller i hvert fald overlevende fra 1979 (7), 1989 
(4) og 2001 (7).

Publiceringsmønsteret inden for afgrænsede fagområder er ikke studeret særligt grun-
digt.233 Der findes dog to udforskede fagområder. Det ene er økonomitidsskrifterne, hvor 
de første dukkede op i 1750’erne. De har gradvist fået en stigende betydning, hvor bøgerne i 
begyndelsen af 1900’tallet dækkede 22 % af litteraturen, men nu kun dækker 5 %. En anden 
tendens er den stigende andel af citeret engelsk litteratur, som steg fra 61 % i 1890’erne til 
96 % i 1960’erne.234

Det andet dækkede område er publiceringen inden for psykologi, som ud over nogle 
interessante overvejelser om at definere et fagområde, også har nogle eksempler på hvorle-
des enkelte forskere eller en international kongres i Danmark kunne influere på andelen af 
engelsksprogede udgivelser.235

Tidsskrifternes landskab
1) antal udgivelser

I dette afsnit vil jeg prøve at få tegnet et omrids af de danske tidsskrifter ud fra typer. 
Hvis man ser på omstående figur, kan det ses, at der findes to store typiske tidsskriftstyper: 
tidsskriftet udgivet med fire numre om året (30%) og årbogen med en enkelt udgivelse 
(20%).
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Ud fra udgivelsesfrekvensen kan skimtes tre forskellige udgivelser. Der er de egentlige 
nyhedsmedier, som udgives hver 14. dag eller oftere. Der i den modsatte ende de ’tunge’ 
tidsskrifter, hvor nyhedskriteriet ikke er så stort i forhold til kvalitet. Sidetallene er ofte 
meget store. I midten findes en mellemgruppe af tidsskrifter med udgivelsesfrekvenser på 
mellem fem og tolv, hvis redaktioner gerne vil udgive nyheder, men hvor der også tid til 
anden findes lidt tungere ting imellem.

Dette er et groft tegnet billede. I enden med de fleste udgivelser findes også et tidsskrift 
som Ugeskrift for Læger, som egentlig er en hybrid med både tungt videnskabeligt stof 
samt mere forgængeligt nyhedsstof.

Hvis man tæller alle tidsskriftudgivelser sammen i løbet af et år, udgives der alt i alt af 
danske tidsskrifter 3.500 udgaver.236 Det er en ganske imponerende mængde danske bib-
liotekarer har at holde styr på.

Blandt de få tidsskrifter med mange årlige udgivelser findes tilsvarende højt kvalifice-
rede tidsskrifter. Det er tidsskrifter som Ugeskrift for Læger og Ingeniøren, som har råd 
til både hyppige udgivelser og ressourcer til en dybtgående behandling af videnskabeligt 
stof. I øvrigt dominerer nyhedsblade med lav tyngde i de øvrige hyppigt udgivne tids-
skrifter.237

Figuren viser fordelingen af antallet 
af tidsskrifternes årlige udgivelser.
Som det ses er det typiske udgivel-
ser med en eller fire numre på et år. 
To, seks og tre numre følger herefter 
hvorefter kommer månedsskriftet. 
Kun få tidsskrifter udkommer hver 
14. dag eller oftere.

Årlige udgivelser
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2) Sidetal 
I alt udgives der 191.806 sider i de tidsskrifter, som formidler videnskab.238 Det er ikke 

videnskabsformidling alt sammen i de knap 200.000 sider, for der findes en del ’praktisk’ 
og andet stof i en del af tidsskrifterne. De tidsskrifter med flest sider indeholder dog i stor 
udstrækning videnskabsformidling. Landets største tidsskrift med ca. 4.800 udgivne sider, 
Ugeskrift for Læger, hører samtidig til eliten af tidsskrifter. Blandt de øvrige i top-10 findes 
der flere ’tunge’ udgivelser såsom Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Ingeniøren, Mandag Mor-
gen, Tandlægebladet og Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. I alt er der mindst 16 tidsskrifter, 
der udgiver mere end 1.000 sider om året.

Gennemsnitstidsskriftet er på 87 sider. Ellers ser der ud til at være en helt generel ten-
dens: jo større, des bedre. Jo større et tidsskrift er, jo bedre er det – statistisk set, som det 
fremgår af figuren nedenfor. Tallene er dog gennemsnitstal, som dækker over store sving-
ninger. Således findes der iblandt de letteste tidsskrifter årsudgivelser i et område med 
tilsyneladende mange penge. De store og dyre udgivelser har desværre ikke en tilsvarende 
kvalitet. I kvalitetsgruppe vurderet til vægt 7 er der en stor spredning. Det mindste tids-
skrift er på 27 sider, mens det største er på 550 sider. Hvis dette sidste blev taget ud af stati-
stikken, ville gennemsnittet i denne gruppe ligge under næste gruppe på 8 point.

Figuren over det gennemsnitlige sidetal pr. udgivelse af hver kategori af tidsskrifter vi-
ser, at de letteste tidsskrifter har færreste sider og de tungeste flest. Således er de helt lette 
tidsskrifter i snit på 40 sider, mens de tungeste er på 195 sider pr. udgivelse.239

I øvrigt havde årets artikel med flest forfattere hele 45 bidragsydere til at skrive de blot 
8 sider!240

Figuren viser antallet af si-
der pr. år. Tidsskrifterne er 
delt op efter tyngde med 1 
som det mest populære og 9 
som det mest videnskabelige.

Sidetal/år/tyngde
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3) artikellængde
Der er uhyre stor forskel på længden af artikler. Her kan man for alvor se, at der er stor 
forskel på deres form og indhold. I den ene ende af spektret findes artikler på to sider, og 
i det andet findes der tidsskrifter, hvis artikler i snit er længere end 60 sider – det sidste er 
tilfældet med Våbenhistoriske Årbøger, hvis fire artikler tilsammen fylder mere end 246 sider. 
Det kan give stof til diskussionen, om et tidsskrift nu også er et tidsskrift eller om det nær-
mere er en monografiserie.

Statistikken generelt giver et billede af en anden dimension, når man ser på artikellæng-
derne i de forskellige fag. Hvis man ønsker at være skrivende, skal man vælge historie, idet 
den gennemsnitlige længde på en artikel er mere end 20 sider. I den anden ende findes de 
naturvidenskabelige fag, hvor man kort og præcist kan formulere de meget mere eksakte 
forhold. Derfor er sidetal i fag som kemi, fysik og naturfag på under en fjerdedel af længden 
af de mest skrivende humanistiske fag.

21 Historie

20 Jura

19  Danske sprog, litteratur

19  Biologi, geologi, astronomi

19 Filosofi

19  Religion, kirke

18  Arkitektur, planlægning

17  Musik, teater, film, kunst

17  Bog, bibliotek

15  Erhvervsøkonomi, markedsføring, ledelse

14  Sociologi, psykologi

11  Lægevidenskab, medicin

11  Økonomi, politik, forsikring

11  Teknik, ingeniør

11  Pædagogik

11  Kommunikation, medier

11 Geografi

10  Matematik

  9  Veterinærvidenskab, landbrug, ernæring

  5  Kemi, fysik

  5  Natur, miljø

Længde af artikler/fagområde

Tabellen viser den gennemsnitlige længde af artikler i de egentlige videnskabelige tidsskrifter. Der 
ses en meget stor forskel mellem de meget beskrivende humanistiske fag og de kortfattede tekniske og 
naturvidenskabelige.
Tallene angiver en tendens, og må kun benyttes med varsomhed.241
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5) Andel af anmeldelser
Der er virkelig stor forskel på tidsskrifterne ud fra hvor mange anmeldelser, de bringer. 
Størsteparten af de danske tidsskrifter bringer således ingen anmeldelser overhovedet. Som 
det ses på figur s. 117 hører hele 59% til denne kategori.

I den anden ende af spektret findes tidsskrifter, hvor anmeldelserne fylder en væsentlig 
del. Faktisk er der en lille håndfuld, hvor anmeldelserne endda er det vigtigste. Det er til-
fældet med Nyt fra Historien, som stort set udelukkende indeholder anmeldelser.

Det er næsten udelukkende humanistiske tidsskrifter, som bringer mange anmeldelser. 
Iblandt de ca. 100 tidsskrifter med mere end 50% anmeldelser findes kun  en 3-4 ikke huma-
nistiske tidsskrifter. Den ene burde måske ikke medtages, da den indeholder – meget nyt-
tige – omtaler af publikationer, men ikke anmeldelser i den gængse form. Det er Tidsskrift 
for Miljø, hvis omtaler udgør 83% af alle udgivelsens bidrag.

Det er dog ikke helt så sort hvidt, at humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrif-
ter har anmeldelser og de tekniske ikke har. I hvert fald er der mange af førstnævnte type, 
som ikke bringer anmeldelser. Det kan være, at der ikke udgives bøger inden for tidsskrif-
tets område. Det er således tilfældet med mange af de lokalhistoriske skrifter. Der findes 
dog samtidig en del humanistiske og samfundsvidenskabelige områder, hvor der udgives 
bøger, men hvor redaktionen af den ene eller anden grund har valgt ikke at bringe an-
meldelser. Forfatteren til denne bog fungerer som anmelderredaktør, og jeg kan da også 
fortælle, at det ikke er et helt lille arbejde, hvis man bare skal holde et område nogenlunde 
dækket med anmeldelser.

Aktive i tidsskrifter

Alle de nævnte tidsskrifter fungerer ved hjælp af en stor indsats fra mange forskere og an-
dre hjælpere. I dette afsnit vil vi give et bud på hvor mange det drejer sig om, der er aktive 
for at holde den videnskabelige kommunikation fungerende.

Først og fremmest er der forfatterne. De er omtalt andetsteds, og dem vi er interesserede 
her i denne forbindelse, er ’vandbærerne’, som gør det hele muligt.

Der er to grupper i gennemgangen. Der findes de faste redaktionelle medarbejdere (som 
dog undertiden ikke er mere faste end at de skiftes ud fra f.eks. tema-nummer til tema-
nummer). Denne gruppe af fagfolk har vi estimeret til at omfatte knap 4.000 personer.243 
Det må bemærkes, at vi ikke har medtaget den ofte større gruppe af medlemmer af redakti-
onspaneldeltagere, da disses deltagelse i det praktiske arbejde hen over året er af begrænset 
omfang. De står nævnt i tidsskriftet for at give autoritet til vedkommende tidsskrift.

Tallet af aktive bag tidsskrifterne er en del større. Ved sammentællingen er ikke talt de 
redaktionssekretærer, sekretærer, lay-out folk osv., som også er nødvendige for tidsskrifts-
udgivelse. Ønsket har her været at få angivet de aktive frivilligt arbejdende fagfolk og ikke 
lønnede journalister og folk med anden baggrund.

Ved tidsskrifterne af højeste kvalitet er der desuden en gruppe medarbejdere, som er 
nødvendige og som deltager ad hoc, nemlig de referee personer, der ud fra deres kompe-
tence og speciale bedømmer artiklernes lødighed og giver udtalelse til redaktionen. Denne 
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funktion findes ved mange tidsskrifter, og ved den følgende beregning af bidragsydere er 
kun medtaget de tidsskrifter, som officielt angiver, at de benytter sig af referee-behandling. 
Vi får altså et for lavt tal, da de faglige hjælpere altså ikke bliver talt med i alle tilfælde.

Ved beregningen er der gået ud fra, at de bedømte artikler er blevet bearbejdet hver af 
to referee-personer.

Denne oversigt viser, at der er 3.148 personer, som bidrager som referee-bedømmere.244 
Der er sikkert nogle personer, som har bedømt flere end én artikel, men tallet er nok allige-
vel tæt på det rigtige, da der som nævnt ikke er taget alle officielle og især ikke uofficielle 
tilfælde af referee-behandling.

Det samlede antal aktive omkring tidsskriftsudgivelse er herved estimeret at være 
7.135.

Bibliotekernes betydning som abonnent

Bibliotekerne har en stor rolle over for tidsskrifter. Det er således biblioteker, som har an-
svaret for registrering af tidsskrifter i nationalbibliografier og artikelindeks, og det er biblio-
teker, som sikrer en langtidsopbevaring af i hvert fald de bogtrykte tidsskrifter.

Bibliotekerne har også betydning som abonnenter, hvorved de som de rimelig faste kun-
der de er, er med til at støtte tidsskrifterne økonomisk gennem abonnementbetaling. Vi 
diskuterer ikke her det forhold, at bibliotekernes abonnementer kan omvendt modvirke 
løssalg og abonnement, når nu et tidsskrift kan lånes gratis.

Figuren angiver hvor 
stor en del anmeldel-
ser omfatter af et tids-
skrift. Størstedelen 
har slet ingen anmel-
delser, mens et enkelt 
tidsskrift udelukkende 
bringer anmeldel-
ser.242

Andel af anmeldelser
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En stikprøveundersøgelse af bibliotekernes tidsskrifthold afslører, at bibliotekerne for 
mange tidsskrifters vedkommende har en ringe økonomisk betydning.245 Flertallet af tids-
skrifterne har en andel af abonnenter fra biblioteker på 7 % eller mindre. Det må angives 
at være ret lidt for et tidsskrift. Der findes dog en meget stor gruppe med en andel på over 
10 %. En sådan andel er en rimelig stor andel af abonnenttallet. Kun enkelte tidsskrifter har 
andel på 15 % eller mere. Et enkelt tidsskrift i undersøgelsen var oppe på hele 24 %, hvilket 
kan forstås, når man får at vide, at tidsskriftet handler om bogens verden. 

Ved undersøgelsen har vi sat grænsen ved tidsskrifter med et oplag under 1.000, da bib-
liotekerne ved helt store tidsskrifter har en marginal betydning.

I det hele taget er bibliotekernes tidsskriftshold ret begrænset i forhold til det relativt 
store udbud, der findes af tidsskrifter. Ifølge undersøgelsen er der et gennemsnit på 38 
eksemplarer på alle landets biblioteker tilsammen. Når man tænker på, at der findes mere 
end 1.250 biblioteksenheder,246 er det altså 1.212 biblioteker, som ikke kan levere et tidsskrift 
i forhold til at 38 kan. Den umiddelbare leveringsdygtighed på et fysisk eksemplar er altså 
på 3 %, hvilket nok kan siges at være ringe.

Leveringsdygtigheden er dog de seneste år blevet væsentligt forbedret, da et bibliotek 
uden abonnement takket været IT-kommunikationen hurtigt kan lokalisere fysiske eksem-
plarer og herefter bestille et eksemplar til låns. Og leveringsdygtighed vil endda fremover 
blive væsentligt forbedret, når de fleste tidsskrifter vil være udgivet i elektronisk form.

Konklusionen er, at eksistensen af danske videnskabelige tidsskrifter kun i lille eller 
ringe udstrækning har bibliotekerne som abonnenter at takke for. Størstedelen er privat-
personer og andre, som støtter gennem abonnement og/eller medlemskab.

De nedlagte tidsskrifter

Det typiske danske tidsskrift er nedlagt! Efter en kortere eller længere tid er et tidsskrift op-
hørt, og det er således kun et (stort) mindretal, som har overlevet. Det er skyldes som regel 
en naturlig proces, hvor tidsskriftet eller rettere kredsen bag udgiverkredsen mister pusten. 
Forskningsfeltet mister opmærksomheden, og videnskaben finder nye veje. Samtidig må 
mange tidsskrifter justere deres udgivelse. Sidetal varierer meget fra frodige årgange til 
mindre frugtbare. Kvaliteten og ambitionerne skifter tilsvarende op og ned. Antal af årlige 
udgivelser bliver ofte reguleret op eller ned. Når et tidsskrifts udgivelse er blevet forsinket 
et par år, er det ikke sunde tegn. Ofte er det symptomerne på en så alvorlig sygdom, at 
bladdød bliver resultatet.

Der sker dog også eksterne begivenheder for tidsskrifter, at de kan få problemer uden 
at de egentlig selv har skyld. Det uvarslede bortfald af portostøtten midt i et budgetteret år 
var for flere strået, der knækkede kamelens ryg. Mange tidsskrifter lever endnu i dag med 
at få justeret deres udgivelsespolitik til den nye økonomiske virkelighed. Der er selvfølgelig 
også mange tidsskrifter, som pludselig må se deres hovedsponsor undlade at bevilge mid-
ler eller hvor tidsskrifter med supplerende indtægter fra kommerciel virksomhed bliver 
ramt. Dette sidste har været tilfældet for adskillige tidsskrifter, hvor især stillingsannoncer 
er gået fra det trykte medie og til internettet.
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Af større tidsskrifter er der de seneste år nedlagt FOLK, Arkiv, Aktuel Arkæologi, COM, 
Nordic Archaeological Abstract, Nyere Tid, Ny Viden, Periskoop, Aarbøger for Nordisk Oldkyndig-
hed og Historie, Forsikring, (Pré)publications, Sprint, Filosofi og Videnskabsteori, Grus, Journal of 
Danish Archaeology, Piranesi, Finans & Samfund, Miljøforskning, Kraka, Psykiatri NYT og Klas-
sisk Musik.247

Hvis man ser nærmere på udgivelserne, så er det interessant at se, at adskillige af tids-
skrifterne til det sidste holdt en meget høj kvalitet. Faktisk hørte mindst fire af disse til lan-
dets absolutte top på 20 tidsskrifter. Det ser ud til, at ’det stolte skib går ned med flaget’. Må-
ske ønskede redaktionerne ikke at omforme deres tidsskrift til et mindre prætentiøst skrift 
med ringere kvalitet og meget andet ringere. Så hellere lade foretagendet helt ophøre.

Set fra samfundets side er det problematisk, at en så stor del af landets absolutte kvalitets 
tidsskrifter bliver nedlagt. Forholdet bør undersøges nærmere. Der burde være en ’ska-
destue’ for tidsskrifter med akutte problemer. Måske kunne der ved en hurtig indgriben 
endnu nå at blive reddet værdifulde stumper fra redaktionerne, og i det mindste bør vi få 
lært af, hvad der er gået galt siden selv de bedste således forsvinder. Det ser i hvert fald ikke 
ud til, at der har været mangel på artikler af potentiel kvalitet samtidig med at de redak-

Stiftelsesår for tidsskrifter

Figuren angiver stiftelsesår for de tidsskrifter, som endnu eksisterer. Der mangler dog landets mest 
sejlivede tidsskrift, Danske Magazin, fra 1745.
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tionelle evner hos redaktionerne har været høje. Måske skyldes det manglende praktiske 
udgiversans og en faglig isolerering (som antydet i afsnittet s. 34).

Tidsskrifter på nettet

Der findes adskillige tidsskrifter, som endnu ikke er kommet på nettet med en hjemme-
side.248 Blandt dem på nettet findes adskillige med en meget ringe kommunikationsevne. 
F.eks. Dialogos Latinoamericanos, som således ikke kan angive, hvorledes man kan komme 
i kontakt for at bestille tidsskriftet, og Historie. Jyske samlinger om hvordan man kan kom-
me i kontakt med redaktionen.

Den manglende kontakt er også tilfældet for en del foreninger, som ikke engang har en 
kontaktmulighed via internettet. F.eks. Foreningen af Kirkegårdskultur, som endda er på 
finansloven, Dansk Filmlærerforening, som i hvert fald har eksisteret siden 1966 og Jysk 
Selskab for Historie.

Elektronisk publicering kan være redningen på en dårlig økonomi, hvis der stadig er 
behov og liv i projektet. Det er dog ikke redningen for alle tidsskrifter. Efter 30 års udgivelse 
gik tidsskriftet (Pré)publications i 2003 over til udelukkende at blive udgivet elektronisk. 
Der udkom to numre, hvorefter udgivelsen stoppede.

”Uden for nummer” blev startet af Dansk Socialrådgiverforening i 2000. Det er et eksem-
pel på, at et tidsskrift ikke fungerer, hvis det kun udgives elektronisk. Dets økonomi blev til 
sidst så dårlig, at man fandt det umuligt at fortsætte med at bogtrykke bladet. Det udkom 
derfor i elektronisk form. Dette skete imidlertid kun to gange, hvorefter det blev besluttet 
at opprioritere tidsskriftet til papirform igen. Gennem samarbejde med en anden organisa-
tion, blev tidsskriftet derfor genlanceret i bogtrykt udgave i 2005.249

Det kunne i det hele taget godt være svært at få pålidelige oplysninger om danske tids-
skrifter på nettet. Det Kongelige Bibliotek vedligeholder en liste over ”Danske tidsskrifter 

Fordelingen af nedlagte 
tidsskrifter over år viser, 
at der er en stor fare for 
et tidsskrift, når det nær-
mer sig 25-30 år. Når den 
første generation af initia-
tivrige redaktører har fået 
løftet skriftet op på et ni-
veau, men hvor der ikke er 
kontakt til afløsere.

Etableringsår for nedlagte tidsskrifter
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og aviser på Internettet”. Ifølge kriterierne, skal der være tale om, ”at der ikke alene er tale 
om reklame for den trykte publikation”.

I praksis betyder det, at de fleste tidsskrifter med en hjemmeside er medtaget og ikke 
kun de tidsskrifter, der lægger indhold på nettet. F.eks. er Historisk Tidsskrift medtaget på 
listen. Bortset fra nogle enkelte artikler som smagsprøver, findes der ingen af tidsskriftets 
nyere artikler on-line. Der bringes løbende en oversigt over indholdet, men det fungerer vel 
nærmest som reklame, når indholdet ikke er tilgængeligt.

I øvrigt viste en kort gennemgang af vores database, at 31 tidsskrifter med ægte on-line 
adgang ikke var medtaget på listen, hvilket viser den lave prioritering biblioteket udviser 
over for ægte elektroniske og gratis adgang.250

Tilsvarende fungerede registeret hos Statsbiblioteket over E-tidsskrifter således, at kun 
4 af de 57 gratis tidsskrifter blev fundet – AIGIS, Ræson, DMT og Ugeskrift for Læger. Det 
må vist betegnes som et mindre heldigt resultat. Biblioteket kunne levere en masse uden-
landske tidsskrifter, men der var kun tale om ikke-tilgængelige betalingstidsskrifter, som 
biblioteket markedsførte, mens de gratis danske ikke blev præsenteret. I øvrigt var de 3 
danske tidsskrifter ikke tilgængelige uden password.251

Mens de to store hovedbiblioteker ikke er imponerende i deres adgang til de elektroni-
ske ressourcer, må der dog nævnes den liste, som Århus Kommunes Biblioteker løbende 
opdaterer om Danske Tidsskrifter på netttet.252 Det er notorisk den bedste liste fra det dan-
ske biblioteksvæsen, men alligevel fandtes her kun 12 ud af de 57 gratis tidsskrifter på vores 
liste - en succesrate på 21 %!

I udlandet er man ikke meget bedre til at udarbejde registre; tværtimod. I Directory of 
Open Access Journals drevet fra Universitetsbiblioteket i Lund findes ingen af de 57 danske 
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Fordeling efter vægt

Tidsskrifterne fordelt efter vægt med 1 som det mest populære og 9 som det mest videnskabelige tids-
skrift. Se i øvrigt teksten s. 105. 
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tidsskrifter med fri on-line adgang.253 En del af tidsskrifterne vil dog ikke kunne blive op-
taget efter fortegnelsens betingelser, da man ikke tillader en ’beskyttelsesmur’ for en trykt 
udgave. Til eksempel vil landets første danske videnskabelige Open Access tidsskrift, Tids-
skrift for Arbejdsliv, ikke blive gjort tilgængelig gennem registeret, da tidsskriftet først et år 
efter udgivelsen af den bogtrykte udgave giver gratis adgang.

Tidsskrifters interne liv
Vi har ønsket at få et tættere indblik i det interne liv i tidsskrifterne, hvor de vigtigste skulle 
udvælges. Disse faktuelle data er indsamlet fra en lang række bibliografiske databaser, fra 
Internettet og fra litteratur. Så vidt tiden har tilladt det, er tidsskrifterne vurderet ved selv-
syn ved besøg på biblioteker.

Efterfølgende er der skrevet til de tidsskrifter, der er vurderet til at deres artikler har den 
højeste grad af videnskabelighed. Det er ikke en desavouering af de øvrige, men en priori-
tering af de tidsskrifter, der er nærmest i forskningens spredningsforløb.

Der blev således udvalg 334 tidsskrifter, og da dette bliver skrevet, har 154 svaret, altså 
knap 50%. Svarene kommer dog stadig ind, hvorfor den endelige besvarelsesprocent bliver 
større. Der blev samtidig udsendt et skema med en række spørgsmål for at få afdækket de 
interne forhold for tidsskrifterne. Omkring 1/3 har svaret.254

Med det store antal besvarelser, kan svarene benyttes til at give en rimelig kvalificeret 
angivelse i spredningen af synspunkter inden for de forskellige typer af tidsskrifter.

Forskellige tidsskrifter

Der er en stor bredde blandt tidsskrifterne. Nogle skrives af enkeltpersoner, hvor ét skrives 
af en redaktør alene (et referencetidsskrift) og et andet nærmest fungerer som en monogra-
fiserie med én forfatter af hvert nummer. Enkelte har en meget tæt institutionstilknytning, 
hvor institutionens medarbejdere er forpligtede til at præsentere deres forskning eller et 
andet tidsskrift, hvor den udgivende forenings foredrag løbende udgives i bearbejdet form. 
Eller det er nye former for formidling i elektronisk form. Således angiver en redaktør, at 
hans udgivelse er ”ikke et egentligt elektronisk tidsskrift, men en samling af mange forskel-
lige ting – nyheder, anmeldelser, temaartikler”.

95% af tidsskrifterne er dog af den traditionelle bogtrykte type, hvor redaktionen har frie 
hænder til at redigere årets numre – eller blot et enkelt nummer ved årlige publikationer. 
Artiklerne skal fremskaffes fra den ret udefinerlige kreds af forskere på tidsskrifternes re-
spektive felter.

Det ser ud til, at tidsskrifterne har fået fastlagt et koncept med udgivelse af et rimelig fast 
antal sider om året. Det er i forhold til dette forventede/ønskede antal sider, at man vurde-
rer tilgangen. Der er mange forskellige tidsskrifter med forskelligt teoretisk højde og evne 
til populærvidenskabelig formidling. Fælles ser det dog ud til, at man har dette kvantitative 
mål omkring sidetallet – og sikkert også abonnenternes forventninger.

Kun hvor tilgangen af artikler er blevet særlig stor, ser det ud til at give ændringer. Så-
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ledes angav et tidsskrift, at de ”de senere år har modtaget så mange gode artikler, at vi har 
øget sidetallet”. 

Omvendt angav et andet tidsskrift, at tilgangen af artikler var aftaget kraftigt, hvorfor 
redaktionen havde valgt at gå ned fra fire årlige udgivelser til to.

Helt afslappet så redaktionen af et rent elektronisk tidsskrift på forholdet. Da der ikke 
var noget fast sidetal at skulle leve op til, havde redaktionen den holdning, at ”et ’bind’ be-
står af de artikler der er færdige på udgivelsesdagen”. Om denne afslappede holdning kan 
få indflydelse på graden af redaktionens indsats i negativ retning for kvalitet og mængde, 
må vurderes, når de elektroniske tidsskrifter om et par år er blevet etablerede.

På andre områder er der forskel på de tidsskrifter med en ønsket bred læserkreds og de 
mere snævre. Førstnævnte har langt flere ressourcer at arbejde med. Blandt andet ved afløn-
ningen, som omtales senere, men de basale redaktionelle overvejelser ser i stor udstrækning 
ud til at være de samme. Det samme er forfatternes ønsker om at publicere. Der ses ikke den 
helt store forskel på ønsket om at publicere, hvad enten det er i et populærvidenskabeligt 
tidsskrift eller i et mere snævert videnskabeligt.

En aktiv fremskaffelse af artikler

Et gennemgående træk ved hovedparten af tidsskrifterne er, at deres indhold bygger på en 
høj grad af aktiv indsats fra redaktionen til at skaffe artikler. Kun en fjerdedel af tidsskrif-
terne angives at være redigeret udelukkende gennem en ’passiv’ redaktion af de artikler, 
der er blevet indsendt.

Denne ’passive’ indsats er ikke nødvendigvis negativ. Det angives således fra mange 
tidsskrifter, at deres tilgang af artikler ikke alene er stor, men også at der blandt de tilsendte 
artikler findes tilstrækkeligt med artikler, som overholder de respektive tidsskrifters kva-
litetskriterier. Der kunne måske kun suppleres med særlig ønskværdigt stof såsom PhD 
forsvar, som traditionelt holder et vist kvalitetsniveau.

Men ofte er tilsendte artikler uden opfordring af en langt ringere kvalitet, end bestilte 
artikler. ”Vi har en jævn tilgang – desværre ikke altid kvalitativt jævn”, som en redaktør 
beklager. Samme redaktør afviste dog ikke de dårligste artikler, men arbejdede hellere læn-
gere tid med dem. Dette høje serviceniveau over for forfatterne er det dog de færreste tids-
skrifter, som leverer. De fleste er ret kyniske/realistiske ved at refusere de dårligste artikler 
uden videre. En redaktør beklager sig således over bidrag fra især yngre ”for os ukendte 
skribenter”, som tydeligvis mangler publikationskanaler, hvilket vedkommende mente i 
en vis udstrækning skyldtes at være ”en del skvulp fra ’PhD-bølgen’”. Et enkelt tidsskrift 
angiver dog, at det gør en særlig indsats for at bringe nyudklækkede forskeres bidrag op på 
niveau, men denne særbehandling af forfattere er mere en undtagelse end reglen.

De øvrige 75% udøver altså en aktiv indsats, som har meget forskellig karakter. I den 
ene ende bestilles én enkelt artikel om året og i den anden de skrifter, som udelukkende 
publiceres med bestilte bidrag.

Der findes en gruppe af tidsskrifter, som har en ’defensiv’ strategi med at opfordre bi-
dragsydere til at skrive, så deres tidsskrift kan ’blive fyldt op’. ”Tilgangen af uopfordrede 
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artikler er ikke stor, så der kræves et stort arbejde af bestyrelsen for at fremskaffe mate-
riale.” Det ligner en sur pligt, hvor et tidsskrift i værste fald må få redaktionens medlemmer 
til at bidrag for at få skriftet så fyldt, så abonnenterne bliver stillet tilfredse.

Den største gruppe har dog en mere positiv tilgang til det at indhente artikler. Således 
angiver et tidsskrift, at ”redaktionen er spredt på tre danske universiteter [hvor faget er 
repræsenteret], og de enkelte redaktionsmedlemmer sørger for at få evt. bidragydere til at 
lave en artikel til os, hvis de føler, at der er nogen, der har noget”. Denne næse for artikler 
eller ’følen’ for godt stof, er langt mere håndfast formuleret af en anden redaktør: ”Det an-
ses for en pligt at formidle det, man har lavet rapporter og undersøgelser om, til en større 
kreds”. 

Den store andel af bestilte artikler skyldes også, at der en – tilsyneladende – stigende 
interesse for at udgive temanumre. Her kan et ’call-for-papers’ sjældent udfylde behovet 
for kvalitetsartikler, hvorfor redaktionen må i gang med at kontakte potentielle skribenter 
omkring temaet.

Forfatteren af denne hvidbog ved fra egen erfaring hvorledes engagementet omkring et 
tema giver en særlig dynamik i redaktionsarbejdet.

Der angives ikke nogle egentlige negative sider ved at arbejde med tema-numre. ”Aftalte 
artikler bliver som regel til noget”, men som samme redaktør også sukkende må konstatere: 
”dog er produktionstiden til tider lang”.

Der er dog én negativ side ved den omfattende benyttelse af tema-numre, nemlig at der 
ikke bliver plads til uopfordrede artikler. Det angives fra flere sider, at man bliver nødt til at 
afvise artikler faktisk selvom de holder et acceptabelt niveau. Det er selvfølgelig ønskeligt, 
at også disse arkikler bør kunne publiceres, da de holder kvalitet. Der kan dog være andre 
årsager til denne høje prioritering af tema-numre og nedprioritering af temaløse artikler, 
f.eks. kommercielle, hvor et tidsskrifts eksistens, abonnenternes interesse og løssalgets stør-
relse er afhængig af spændende tema-numre efter redaktionens valg.

”Skribenter må nøjes med æren”

Den overvejende regel er, at der ikke gives noget honorar overhovedet, når forfattere får 
deres artikler trykt. Slet og ret. Det er spillets betingelser på området for videnskabelige 
artikler. Det ved forfatterne, og det regner tidsskriftsredaktionerne med. Som en redak-
tør lakonisk angav: ”Skribenter må nøjes med æren”, eller som en anden redaktør skrev: 
”Skribenter honoreres ikke; det gør redaktionen i øvrigt heller ikke”. Der var endda flere 
tidsskrifter, som angav, at de honorerede journalister, der skrev for deres blad. Derimod fik 
forskerne, de egentlige skabere af forskningsresultater, paradoksalt intet honorar.

På trods af den manglende honorering har de fleste tidsskrifter en god tilgang af artikler. 
Et par af de store fik adskillige hundrede artikler om året, og selv mindre, som vi skal høre, 
får mange artikler tilbud. Forfatterne er interesserede i at få deres artikler publiceret for 
’æren’, meriteringens skyld.

Det er derfor også naturligt, at forfatterne bliver honoreret, ja, med deres egen artikel. 
Halvdelen af tidsskrifterne har angivet, at de honorerer i form af frieksemplarer (hvor be-
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svarelserne ikke har angivet det, er det sikkert også tilfældet). Normalt ligger det på et lille 
antal frieksemplarer f.eks. fem stykker. Der var enkelte af tidsskrifterne, som endnu des-
uden leverede et særtryk af artiklen. Jeg skriver ’endnu’, for denne honorering var meget 
mere udbredt tidligere, end det er tilfældet i dag. Et enkelt af tidsskrifterne er oppe på at 
honorere med hele 25 frieksemplarer, hvilket man kan forstå, da det er et af de mest vel-
renommerede tidsskrifter på området. Måske har redaktionen også den lumske bagtanke, 
at det samtidig er en god mund-til-mund reklame for en sikkert begejstret forfatters side. 
At uddelingen af frieksemplarer dog også har økonomiske konsekvenser, gør at et andet 
velrenommeret tidsskrift nøjes med at sende forfatterne en pdf-fil af deres artikler – ikke 
engang et frieksemplar.

Den manglende kontante honorering skyldes dog ikke uvilje fra redaktionernes side. 
Det ses, når tidsskriftsredaktioner har lejlighed til at råde over midler. Som regel, må de få 
økonomiske midler blive prioriteret til andre og vigtigere ting.

I de tilfælde, hvor der er økonomi, bliver der tale om honorering af forskellig art. Kun 
sjældent står det dog mål med den store arbejdsindsats, der er tale om. Ved honorering er 
der da ofte tale om populærvidenskabelige tidsskrifter med en læserkreds i titusindvis, og 
hvor der skal arbejdes ekstra meget med formidlingen til denne brede kreds. Således angav 
et tidsskrift et honorar på 510 kr. pr. side, og et andet en takst tidligere sat af Magisterfor-
eningen. Andre gav beløb i størrelsesordenen 1.000-1.200 kr.

Den symbolske honorering er dog det almindelige for de tidsskrifter, som havde råd. 
Især rødvin er et meget udbredt betalingsmiddel for forskere. Således har et tidsskrift haft 
råd til at honorere de journalister, som skriver; forskerne derimod må nøjes med at få et par 
flasker rødvin. Visse tidsskrifter gav alle deres forfattere flasker, mens andre nøjedes med at 
honorere de forfattere, som de havde opfordret til at skrive artikler eller anmeldelser.

”Mange ønsker en dansk publicering”

Man kunne tænke sig i denne verden med en stigende globalisering, at der også på viden-
skabens område var en international konkurrence, som betød et vigende antal artikler til 
danske tidsskrifter. Således opleves situationen absolut ikke. Stort set alle tidsskrifter føler 
ingen konkurrence fra udenlandske tidsskrifter. Samtidig tilkendegiver næsten alle tids-
skrifter, at der stort set ingen konkurrence er fra andre hjemlige tidsskrifter.

Kun nogle enkelte tidsskrifter har mærket den internationale konkurrence, og det er 
især tidsskrifter, som udgives helt eller delvist på engelsk eller som tilhører eliten af viden-
skabelige tidsskrifter. En redaktør har mærket lidt af denne konkurrence om artikler, idet 
forskere ønsker at få deres artikler optaget i engelsksprogede tidsskrifter, så de kan få en 
større målgruppe. Han mener dog, at det ikke er så meget den større målgruppe, men at 
artikler generelt i disse år bliver mere specialiserede, hvorfor det bliver mere interessant 
at publicere i specialiserede – typisk engelsksprogede – tidsskrifter. Dette synspunkt om 
specialiseret tidsskrift genkendes fra et andet tidsskrifts område.

Mange tidsskrifter fortæller, at de slet ikke har svært ved at få artikler ind, selvom en en-
kelt redaktør også har måttet indrømme, at redaktørerne undertiden har følt sig forpligtede 



���
Fra universitet til samfund

til at måtte skrive, fordi det har knebet med at få stof ind. Det er helt gennemgående, at der 
ikke er nogen egentlig konkurrence, da mange forskere ”ønsker en dansk publicering”, som 
en redaktør har formuleret det.

Når den internationale konkurrence ikke har været mærkbar, skyldes det måske også, 
at en publicering på dansk ofte ikke udelukker, at en tilsvarende artikel publiceres i et en-
gelsksproget udenlandsk tidsskrift.

Der kan også være andre motiver for at forskere benytter danske tidsskrifter. Det angives 
fra et populærvidenskabeligt tidsskrift, at ”universiteterne drives for offentlige midler, og 
at [tidsskriftet] er en af kanalerne til at levere noget viden den modsatte vej.”

Hos mange – især humanistiske og samfundsfaglige tidsskrifter – angives det danske 
sprog som dét naturlige sprog for områdets videnskabsformidling. ”Lysten til at specificere 
og tydeliggøre sine tekster på dansk/nordiske sprog er tillokkende”, som et litteraturtids-
skrift formulerede det.

Helt gennemgående er altså holdningen, at ens tidsskrift er på dansk og at det dæk-
ker den ønskede målgruppe. Sjældent findes der konkurrerende tidsskrifter. Øjensynligt er 
hele den danske tidsskriftshave dækket af mangfoldige blade, som ikke lader nogle områ-
der udækkede, men hvor der omvendt heller ikke er blade, som skygger for hinanden. Hvis 
flere tidsskrifter udgiver inden for samme emneområde, har de alligevel forskellige nicher 
ved at henvende sig til forskellige grupper, dækker forskellige ’skoler’ etc.

Kun på enkelte områder angives en vis overlapning. Således angives det fra et af de tids-
skrifter, som udgiver omkring film, at der findes en øget konkurrence. Problemet var dog 
ikke graverende. På samme måde tilkendegav et tidsskrift inden for et naturfag, at der var 
overlap/konkurrence med et andet tidsskrift; her overvejede man at etablere et samarbejde. 
Et tredje tidsskrift angav direkte, at det et til to gange om året aftalte udgivelse sammen 
med andre tidsskrifter, for eksempel sammen med et norsk søstertidsskrift. Samme nordi-
ske samarbejde havde et fjerde tidsskrift, som havde udveksling af artikler med de øvrige 
skandinaviske søstertidsskrifter.

Det kan dog ikke udelukkes, at der i det skjulte findes en konkurrence mellem tids-
skrifterne, når forskerne skal prioritere deres arbejdsindsats for artikler til de forskellige 
tidsskrifter. Således klager et tidsskrift over, at redaktionen af og til har været ude for, at en 
forfatter ikke oplyser, at en tilbudt artikel også har været sendt til et andet tidsskrift, således 
at ”andre bringer den før os”. Denne politik fra forfatterens side er måske forståelig men 
er i øvrigt ikke god skik over for tidsskriftsredaktioner, som herved spilder deres kostbare 
tid på at bearbejde en artikel. Denne dobbeltpublicering er tillige uønsket, da den belaster 
det begrænsede antal sider, som forskningsformidlingen råder over; en anden forsker ville 
i princippet kunne have rådet over denne plads og fået sit bidrag publiceret.

Den danske pragmatiske referee-behandling

Systemet med at benytte eksterne bedømmere til at vurdere potentielle tidsskrifters kvalitet 
og afgøre om de er egnede til optagelse, stammer oprindelig fra amerikanske tidsskrifter 
inden for science (naturvidenskab og medicin). Konceptet har de seneste årtier spredt sig 
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til den øvrige del af verden.
Det kan derfor ikke undre at systemet står stærk inden for de videnskabelige tidsskrifter  

ved tilsvarende fag i Danmark. Hvis de ikke allerede har indført referee-behandling, er der 
ønske om snart at gøre det.

Tilsvarende findes en del humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter, som er 
eller vil overgå til systemet – det kan nævnes, at Forskningsrådet for Samfund og Erhverv 
(FSE) og Nordisk Publiceringsnævn for Humaniora og Samfundsvidenskab (NOP-HS) som 
betingelse for at yde tilskud kræver, at vedkommende tidsskrift benytter referee-systemet.

Det kan godt være, at systemet er hensigtsmæssigt til at vurdere stærkt specialiserede 
tekniske discipliner, men der er en stærk modstand mod systemet fra en del humanistiske 
og samfundsvidenskabelige redaktører. Således kommenteres det fra et teologisk tidsskrift, 
at det ikke har behov for systemet, for hovedredaktøren ”er uddannet teolog”. Samme 
synspunkt om at redaktører kan vurdere alle indkomne artikler kommer fra mange andre 
tidsskrifter; f.eks. fra et historisk tidsskrift, hvor den tre mands store redaktion dækker en 
stor del af feltet, og et tværfagligt, hvor ”redaktionsgruppen på syv medlemmer arbejder 
som et review panel, hvilket fungerer godt”.

Ved siden af det manglende behov for faglig bedømmelse af eksterne personer, høres 
andre modargumenter. Et af dem går på, at valget af redaktør sikrer en bestemt ønskelig 
redaktionel linie. Redaktøren for et arkæologisk tidsskrift har sin mening: ”Redaktøren øn-
sker uindskrænket dispositionsfrihed under ansvar, og vi interesserer os ikke for univer-
sitære meritter”. Tilsvarende udtrykkes (vistnok) af en anden redaktør: ”NEJ, NEJ og atter 
NEJ”.

Referee-systemet kan også på anden måde være i modstrid med den ønskede redaktio-
nelle linie. Et tidsskrift på kunstområdet angiver, at ”det er ALT for møjsommeligt og stift. 
Markedet for danske bidragydere samt eksterne bedømmere er desuden for småt til, at der 
kan være tilstrækkelig dynamik i foretagendet”. Et historisk-sprogvidenskabeligt tidsskrift 
fortæller på samme måde sit ønske til dynamik, at det ikke har ”ønsket det, fordi det vil 
sinke udgivelsesprocessen, og en af tidsskriftets forcer er netop den korte tid fra manus 
til publikation.” Endelig angiver et sprogvidenskabeligt tidsskrift, at det gerne vil bringe 
”midtvejsrapporter, ideer til større undersøgelser, hvor det faglige resultat evt. går i anden 
retning”. Den faglige spændetrøje vil man ikke risikere at havne i med et strikt referee-sy-
stem.

I virkeligheden har de fleste danske tidsskriftsredaktioner valgt et meget afslappet syns-
punkt på referee-behandling ud fra deres fagområde, deres redaktions sammensætning og 
arten af tidsskriftets netværk. Således har 20% af tidsskrifterne det rigide system med at alle 
artikler rutinemæssigt bliver udsendt til én eller (oftest) to referee og hvor deres vurdering 
vægtes højt.

De 80% - og derved hovedparten af landets tidsskrifter – har det man kan kalde en prag-
matisk referee-behandling: redaktionen vurderer og afgør artiklers kvalitet, men ved behov 
konsulteres folk uden for den egentlige redaktion. Her nogle af de mange beskrivelser af sy-
stemerne: ”det mest praktiske er at betragte redaktionen som kernen i en gruppe af referees, 
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med et kollegialt bagland som yderligere muligheder.” Dette tidsskrift angav samtidig, at 
redaktionen var sammensat, så den dækkede de fleste af skriftets emneområder.

Et andet tidsskrift med en enkelt hovedredaktør: ”Inden for mit eget felt kan jeg selv 
klare tingene; inden for andre felter har jeg en række kolleger, som jeg spørger om råd, når 
der er brug for det. Hvis dette netværk ikke er tilstrækkeligt, benytter jeg anledningen til at 
kontakte fagfolk, jeg ikke før har haft forbindelse til. Alle vil gerne hjælpe”.

Med ved de pragmatiske løsninger hører også den redaktion, som giver deres skribenter 
muligheden for at lade deres artikler blive bedømt ved referee-behandling. Dette tilbud er 
der dog ingen, som endnu har ønsket at tage imod.

Mange har angivet, at de benytter ekstern hjælp efter behov. Det er formuleret som ”hvor 
emnet kræver meget speciel, opdateret faglig viden”, eller som en anden redaktion siger: 
”Hvis artiklerne har et kontroversielt indhold (fagligt), benyttes to eksterne bedømmere”.

En god del af tidsskrifterne har en mere eller mindre formel kreds af specialister, der kan 
benyttes ved referee-behandling. Nogle tidsskrifter gør nytte af tidsskriftets redaktionspa-
nel eller redaktionsråd, mens andre har et fast panel f.eks. to med 11-12 bedømmere (som 
får 1/3 af artikler) og et andet med 30 bedømmere (plus ad hoc). 

Det blev angivet ovenfor, at ”alle vil gerne hjælpe” som bedømmere. Det er faktisk et 
gennemgående træk. 

Der kan dog være problemer. Et relativt stort antal af tidsskrifterne angiver, at det ikke 
altid er let at finde bedømmere. Selv nogle af de 20% af tidsskrifterne med de rigide referee-
system med to referee-udtalelser må undertiden lade artikler nøjes med at blive bedømt 
af én referee samt redaktionen. Mange andre angiver, at den mulige kreds af bedømmere 
inden for deres fag er begrænset.

Som det fremgår af ovenstående, er der en bred enighed om, at det rigide referee-system 
ikke er løsningen. Eller som et tidsskrift angiver: ”Redaktionsgruppen på syv medlemmer 
arbejder som et review panel, hvilket fungerer godt”. Måske giver det et bedre resultat, at 
det er syv mennesker, som kan bedømme end blot to, og at disse mennesker kan diskutere, 
end blot fremsende en skriftlig vurdering.

Diplomatisk afslag til ærværdige personer

Mange tidsskrifter afslår optagelse af tilsendte artikler. 10%, 50%, 40%, 20% osv. Listen over 
afslagsprocenter hos de forskellige tidsskrifter er lang og meget varierende.

Der findes dog tidsskrifter, som ikke afviser artikler overhovedet. Det betyder ikke nød-
vendigvis, at kvaliteten af de endelige trykte artikler er ringe. Det kan være, som det tidlige-
re har været nævnt, at en redaktion søger (og lykkes) at hæve kvaliteten på alle de tilsendte 
artikler. ”Afvisninger har jeg ikke kendskab til – omredigering i samarbejde med autor 
foretrækkes”. En anden redaktør: ”Tilgangen af artikler er passende i forhold til udgivelse 
og få afvises, men mange bearbejdes kraftigt”. Det kan også være, som et andet tidsskrift 
angiver, at ”mange af forfatterne er ’gamle rotter’, som leverer færdige manuskripter”.

Omvendt har redaktioner vel en vis forståelse for unge forskeres første famlende forsøg 
på at få deres bidrag publiceret. Ikke at tidsskriftet accepterer en lavere kvalitet af deres 
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artikler, men i form af, at ”for helt unge forfattere foreslår vi ændringer, som vil kunne gøre 
artiklen acceptabel”. De garvede rotter skal derimod levere fuldt færdige bidrag.

Ofte er der dog en vis sammenhæng mellem en ringe tilgang af artikler, manglende 
afslag og relativ lavt videnskabeligt standard målt på niveau på områder som stavefejl, 
fejlreferencer, uens sprogbrug – men ikke nødvendigvis på vedkommende videnskabsfelts 
videnskabelige værdi.

Men afslagsprocenten alene fortæller ikke noget om et tidsskrift eller kvaliteten af de til-
budte tidsskrifter. Forfatterne kan ønske at bearbejde deres artikler til en særlig høj kvalitet 
inden de bliver tilbudt et tidsskrift, hvis det er attraktivt at få en artikel publiceret i dette 
tidsskrift. Derfor kan en afvisningsprocent alene ikke fortælle noget om et tidsskrifts kva-
litetsniveau, da ”der er en betydelig selvcensur”, som en redaktør for et tidsskrift med en 
afvisningsprocent på 40-50% formulerede det.

Der kan dog også være helt andre synspunkter på kvalitet og afvisning end de ovenstå-
ende traditionelle videnskabelige synspunkter. En redaktør fortæller om sit tidsskrift, at 
”næsten ingen afvises; bredden er en dyd”. En redaktør fra et af landets suverænt største 
populærvidenskabelige tidsskrifter angiver, at tidsskriftet ”fører en hård linie med ikke at 
bringe stærkt teoretiske artikler, således at vi i redaktionen kan stå inde for vores funktion 
som ’brobygger’.”

Afslag er et nødvendigt onde for at tidsskrifter kan holde en høj kvalitet. Alle redaktører 
kan derfor nikke genkendende til en udtalelse som ”nogle forfattere er ærværdige personer, 
og afslag må formuleres diplomatisk”.

Afslagsprocenten er særlig høj for de bidrag, der tilsendes uopfordret. Den særlig lave 
afslagsprocent på de bidrag, som bestilles kan have flere grunde. Redaktørerne henvender 
sig sandsynligvis til velrenommerede forskere med en velkendt høj kvalitet. Samtidig er der 
vel sjældent bestilte artikler, som falder uden for et ønsket tema-nummer. Det angives af 
flere redaktører at være årsag til afslag. Det kunne være lidt af et problem for videnskaben 
som sådan, hvis i og for sig kvalificerede bidrag afslås, ’bare’ fordi redaktionen tilfældigt 
har valgt at afgrænse respektive tidsskrifts udgivelse til bestemte temaer.

Det må nævnes, at der i visse tilfælde ikke er tale om afvisning af en artikel men faktisk 
af alle værker fra bestemte personer. Ved et tidsskrift med anmeldelser fungerede redaktø-
rerne som ”videnskabelige gate-keepers gennem udvælgelse (og undertiden fravælgelse) 
af anmeldere.”

De høje afslagsprocenter lægger op til det filosofiske (og politiske) spørgsmål, om hvor 
stort et tidsskrift for et videnskabsfelt skal være. Hvor mange sider og derved hvor mange 
artikler skal der publiceres årligt? Hvis sidetallet ikke er tilstrækkelig stort, vil det betyde, at 
nyttig videnskab ikke bliver (bearbejdet og) formidlet. Abonnenterne har en naturlig smer-
tegrænse for betalingen for tidsskriftet og samtidig har et forskningsområde et større eller 
mindre potentielt interessekreds, hvilket tilsammen giver tidsskriftets egne rammer for at 
handle. Begge forhold svinger i øvrigt ualmindeligt meget fra videnskabsfelt og som ikke 
nødvendigvis har sammenhæng med videnskabssamfundets behov for information. Politi-
ske organer såsom forskningsråd ville kunne justere disse sidetal efter samfundets behov.
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Justering opadtil med tilførsel af flere sider kunne løse problemet i den ene ende, mens 
man i den anden ende kan have problemstillingen nedjustering af sidetal eller måske endda 
overvejelser om nedlæggelse. Der kan dog være et ønske om at fastholde et tidsskrifts ek-
sistens selvom kvaliteten ikke er den højeste, hvis det f.eks. kan være med til at legitimere 
et forskningsområdes eksistens. Der findes meget små fagmiljøer, som trods deres ringe 
størrelse har en eksistensberettigelse i at uddanne eksperter.

Deres ringe volumen og gennemslagskraft gør det vanskeligt for dem at eksistere. Såle-
des har et af de forskningsråd, der yder støtte, Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, 
FSE, et formuleret krav om at der skal være mindst 300 abonnenter, og synspunktet indgår 
muligvis tilsvarende i andre forskningsråds overvejelser.

Som det angives ved den selvironiske bemærkning fra redaktionen af ”Skolebibliote-
ket”: ”En lille, men vigtig del af verdenspressen”.255 Denne bemærkning vil man kunne 
sætte på alle de små tidsskrifter.

Et helvedes arbejde

Bearbejdning af artikler er ”et helvedes arbejde”. Udtalelsen blev givet af redaktøren af 
et religiøst tidsskrift, så han må have de bedste forudsætninger for at en sådan bedøm-
melse….

Dette store arbejde gælder stort set alle redaktører. Kun enkelte arbejdsopgaver kan gi-
ves videre til folk uden for redaktionen – hvis der er råd, og langt de fleste tidsskrifter har 
ikke så god en økonomi, at meget kan lægges ud. Det er de få fagfæller og redaktørers 
arbejde at sikre tidsskriftets faste udgivelse.

Vi har tidligere hørt om bidrag, som blev tilsendt næsten grydeklare, da afsenderne var 
garvede skribenter. Det hører dog til mindretallet. Næsten altid skal der en større eller min-
dre bearbejdelse til. ”Næsten alle artikler bliver afvist i første omgang”, er holdningen hos 
en redaktør, som vil tvinge sine skribenter til at forbedre deres bidrag. Denne redaktør var 
også begunstiget med mere end 100 tilsendte artikler om året og med plads til 16, så der 
må formodes at være en ret stor konkurrence for at få publiceret og derved et incitament 
til at gøre en ekstra indsats. Mere generelt er udsagnet nok, at ”alle artikler udsættes for en 
grundig faglig og sproglig, men ikke emsig redaktionel behandling” og at ”praktisk taget 
ingen artikler bliver godtaget uden omskrivninger”. Ofte har artikler været frem og tilbage 
en del gange.

Arbejdsopgaverne kan opdeles i flere forskellige områder, som dog griber ind over hin-
anden. Antallet svinger efter tidsskrifternes grad af sofistikering og fagområdets tradition. I 
det følgende vil jeg nævne nogle: den faglige redaktion, sproglig formidling, copy editing, 
typografisk tilrettelæggelse, korrekturlæsning, kontrol af referencer.

Den faglige redaktion

Vi har allerede hørt om nogle af redaktionernes faglige overvejelser omkring potentielle 
artikler ovenfor i afsnittet om afslag, hvor indholdet naturligt vægtes højt ved en vurdering. 
Vi har også hørt om det omkring referee-behandling, hvori også ligger de første led i en 
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redaktionel behandling.
”Vi trykker ikke noget, vi ikke kan stå inde for”, gælder vel de fleste redaktioner. Man 

kan forestille sig de garvede redaktørers ansigtsudtryk, når de skal tage stilling til ”’oppif-
tede’ specialer eller Ph.D afhandlinger, som mangler saft og kraft”. Det er i denne proces 
at redaktørerne diskuterer et nummers sammensætning, evt. ud fra forhold om hvorledes 
artiklerne skal have ”forskellige ’sværhedsgrader’ og flytter sig i tid og rum”. De skal også 
have artiklerne ”tilpasset målgruppen, dvs. fagudtryk skal luges ud eller forklares, og må-
ske skal artiklen vinkels lidt skarpere”. 

Redaktionens ambitioner og tilstrækkelige ressourcer kan også give mulighed for en be-
arbejdning i stil med at være ”særdeles grundigt. Enhver faktuel oplysning kontrolleres.”

Udsagnet stammer i øvrigt fra et populærvidenskabeligt tidsskrift, som desuden angav, 
at ”artikler kontrolleres endnu mere end i de ’videnskabelige tidsskrifter’” og hvor ”ofte 
har redaktionens virksomhed bidraget med vigtige brikker til forfatterens forskning”. Den-
ne indsats gælder vel de fleste af de tidsskrifter, som er i dialog med forfatterne i processen 
med at bearbejde artiklerne. Det er dog ikke et forhold, som andre redaktører har overvejet, 
men mange har givet bemærkninger i stil om bearbejdning, at ”materialet står for egen reg-
ning, men redaktionen gør opmærksom på faktuelle fejl og mulige faldgruber”.

Med til den faglige behandling hører forkortelser. Mange redaktører angiver, at artikler 
og anmeldelser søges forkortet. Argumentationen er flersidet, hvor der ønskes kortere bi-
drag, hvilket kan give plads til flere forfatteres værker. Samtidig er det ofte også med til at 
styrke artiklerne, at budskabet bliver præsenteret på en kort og for læserne overkommelig 
længde. 

Sproglige formidling

Tæt på bedømmelse af det faglige indhold hører den sproglige formidling. En redaktør an-
giver, at formålet med hans feedback er, ”at enhver artikel i sidste ende bliver en lille smule 
bedre. Redaktionens feedback er individuelt afstemt efter den enkelte artikels udformning. 
Der tilsigtes altså ikke efter et ensartet sprog igennem hele tidsskriftet.” Der er et gennem-
gående træk af denne indsats for en højere kvalitet; som en anden redaktør formulerede 
det: ”Vi redigerer indhold, sprog og tydelighed. To redaktionsmedlemmer foretager vurde-
ring”. Målet kan være som: ”Vi stræber efter en form for harmonisering uden at forfatternes 
individuelle særpræg undertrykkes”. Og endnu mere ekstremt i et tværfagligt tidsskrift: 
”Princippet er mindst mulige indgreb = tilstræbt diversitet i artikelmassen”.

For de fleste redaktioner består arbejdet konkret også i ”udlugning af studentikose 
sprogblomster og uforståelige fremmedord”. Hvis ressourcer strækker til det, kan arbejdet 
være så omfattende, at ”denne bearbejdning er individuel fra artikel til artikel og befinder 
sig i spændet mellem almindelig korrekturlæsning til deciderede omskrivninger og redak-
tionelle tilføjelser.” eller ”sproget gennemgås med lup”, som et andet af de store popu-
lærvidenskabelige tidsskrifter angiver. Der findes dog også tidsskrifter med en vis liberal 
holdning til den sproglige vurdering. ”Skribenten har det endelige ansvar for sin artikel, og 
derfor bestemmer han/hun selv hvor, hvordan og om redaktionens feedback skal få indfly-
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delse på den endelige artikel. Kun i spørgsmål vedr. formalia (layout, litteraturhenvisninger 
m.v.) samt Medieansvarsloven har redaktionen det afgørende ord”.

En redaktion kan gøre tiltag, som letter deres arbejdsbyrde. Således henviser flere re-
daktører til deres tidsskrifters forfattervejledning. Om en hedder det, at den ”har reduceret 
behovet for redaktionel indsats. Almindeligvis er den redaktionelle indsats koncentreret 
om overskrift, indledning, kolofon og korrektur”. En vejledning er dog ikke nødvendigvis 
en universalløsning. Et andet tidsskrift angiver, at redaktionen ”forventer at forfatterne nøje 
følger citations- og henvisningspraksis m.v. Hvis det ikke er tilfældet, retter vi artiklerne til 
efter vejledningen”.

Copy editing og korrektur

Copy editing er et relativt nyt fagudtryk, som adskillige redaktører angav, at de ikke kendte 
til. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de ikke er klar over, hvad det grundlæggende 
begreb dækker, nemlig at der findes en sproglig bearbejdelse, som befinder sig mellem den 
sproglige formidling og den rutinemæssige korrekturlæsning.

Det er også fra udlandet, at retningslinierne for et manuskripts ’style’ første gang er ble-
vet formuleret. Adskillige af de omtalte tidsskrifter har angivet deres style i vejledninger på 
deres hjemmeside eller decideret optrykt dem i deres tidsskrift.

Nogle er meget strikse, hvor enhver litteraturhenvisning skal skrives efter lige det an-
befalede system. Tilsvarende kan rækken af forkortelser, brug af bestemte begreber være 
meget lang. Adskillige af tidsskrifterne henviser til internationale style anvisninger eller har 
udarbejdet deres egen tillempede variant.

Andre – og mange i den blødere humanistiske gruppe, men ikke udelukkende – angiver 
at der kun foretages en ”mild” redaktion for at få en nogenlunde ensartet brug af stave-
måde og tegnsætning.

Korrektur, korrektur, korrektur. Helt gennemgående er den høje prioritering af korrek-
turlæsning. Næsten alle redaktører angiver dette som et væsentligt område, og mange an-
giver, at der bliver læst to og tre gange korrektur.

Det bliver løst på mange forskellige måder. Nogle tidsskrifter har en så god økonomi, at 
der er råd til at have aflønnede korrekturlæsere til nogle af korrekturgangene. Det ser dog 
også ud til, at en artikel bliver korrekturlæst af en fagligt uddannet person.

Derimod er det få tidsskrifter, der angiver at forfatterne selv bliver involveret i korrek-
turlæsningen. Man forventer sikkert, at de har leveret et manuskript så fejlfrit, som de nu 
har kunnet. Det spiller utvivlsomt også ind, at korrekturlæsningen udføres i den sidste fase 
lige før de ofte forsinkede artikler skal sendes til bogtrykker, og hvor en involvering af for-
fattere ville forsinke udgivelsen yderligere.

Kontrol af referencer og litteratur

Et emne, som tilsyneladende har optaget redaktørerne meget – måske efter langvarige dis-
kussioner i redaktionen – har været kontrol af referencer, litteratur og fra nyeste tid ikke 
mindst henvisning til links, hvis levetid ofte er ret begrænset. En diskussion af dette punkt 
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oversteg faktisk næsten de overvejelser af indholdsmæssig art, som man havde haft sig i 
redaktionerne. Måske fordi sidstnævnte er en naturlig og ikke kontroversiel sag, selvom 
spørgsmålene til redaktørerne på dette punkt ikke var særlig håndfast formuleret.

I hvert fald er der mange, som har angivet deres synspunkt. Igen afspejles et helt stort 
kontinuum fra i den ene ende, hvor ”vi laver tjek på noter og litteratur – naturligvis!” og 
alt kontrolleres, til tidsskrifter, som ikke kontrollerer referencer overhovedet, men ”levner 
frirum for eksempel med hensyn til referencer og opbygning af litteraturlister.”

Faktisk har næsten halvdelen af de redaktører, som har kommenteret punktet, angivet at 
de ikke kontrollerer referencerne. Af flere af besvarelserne antydes det – eller skrives klart 
– at det udelukkende skyldes mangel på tid og ikke en mangel på indsigt i, at det er væsent-
ligt. Et tidsskrift angiver, at artiklernes kilder ikke bliver tjekket, da der ikke var ressourcer 
til det – og det på trods af at redaktøren på skriftet var ansat på halv tid.

Denne opgave hører også til de sidste i redaktionsforløbet. Artiklerne har måske været 
mange gange frem og tilbage i redaktionen og mellem redaktion og forfattere. Denne sidste 
kvalitetskontrol/forøgelse prioriteres derfor til sidst og undværes derfor ofte. Måske redu-
ceres det til, at en redaktion ”tjekker ikke litteratur, men forsøger blot at begrænse noter og 
henvisninger til det absolut nødvendige”.

Lay out og resumé

I sidste ende skal et tidsskrift trykkes eller som det sker i enkelte tilfælde, udgives på net-
tet. Der hører et par yderligere opgaver til det redaktionelle arbejde, nemlig at forberede et 
manuskript til en artikel i lay out samt ofte et tilhørende resumé på engelsk.

Arbejdet med lay out hører også til redaktionens ansvar. Der er en del redaktioner, som 
endda selv gør materialet klar til, at trykkeriet kan trykke det. I de fleste tilfælde har tids-
skriftet dog råd til at lade opgaven udføre af et trykkeri, som står for opsætning af artikler-
ne, men hvor redaktionen/korrekturlæser efterfølgende stadig har til opgave at kontrollere 
eventuelle fejl fra orddeling og ombrydning.

I begge disse tilfælde skal artiklerne forberedes. Der skal skrives overskrift, indledning, 
kolofon og markeres mellemrubrikker (afsnitsoverskrifter) og tilsvarende opgaver, der kan 
kaldes opmærkning eller typografering.

Flere tidsskrifter har tilsvarende angivet det relativt store arbejde, som redaktionen har 
med at sørge for at forfatternes illustrationer er i orden teknisk, men også at forhold som 
copyright er i orden.

En del tidsskrifter har desuden kommenteret arbejdet med engelsksproget tekst enten i 
hele publikationen eller i resuméer alene. I flere tilfælde har man konstateret at forfatternes 
engelskkundskaber ikke er tilstrækkelige, og man har derfor en ekstern oversætter til at 
korrigere forfatternes tekster meget grundigt. Et tidsskrift nævner decideret, at forfatternes 
evner langt fra er så tilstrækkelige, at det har været nødvendigt at købe sig til oversættelse 
fra et oversætterbureau med speciale i vedkommende videnskabsområdes terminologi; 
dette omfattede dog kun oversættelse til engelske resuméer.
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Fuck reklamer!

Mens der i de tidligere nævnte områder for tidsskrifterne var en relativ ensartethed i det 
redaktionelle arbejde og i hvert fald et ensartet ønske om en faglig høj standard (realiseret 
i den udstrækning, som bl.a. økonomien har tilladt), er der til gengæld ualmindelig stor 
forskel på tidsskrifterne, når det drejer sig om markedsføring og annoncering.

Her spænder registeret vidt. I den ene ende findes de tidsskrifter, hvor synspunktet nær-
mest er, at tidsskriftets kvalitet sælger sig selv – på spørgsmålet om reklame: ”Nej – fuck 
reklamer!”, svarede en redaktør. Sagt på en anden og lidt mere afdæmpet måde, er ”det 
primært mund til mund metoden, der har virket”, mens et tredje tidsskrift angav, at det 
havde ”ingen direkte reklame men indirekte via pressomtale”. Halvdelen af tidsskrifterne 
reklamerer bogstavelig talt ikke.

I den anden halvdel med reklamer lå den anden yderlighed i toptunede tidsskrifter med 
langsigtede markedsføringsplaner som blandt andet inkluderede TV spots og med telesæl-
gere, som på provisionsbasis tegnede abonnenter.

Ved siden af at tidsskrifternes kommercielle muligheder er vidt forskellige, er der sam-
tidig flere forskellige modeller for, hvorledes et tidsskrifts salg/distribution er organiseret. 
Flere af disse modeller krydser samtidig hinanden for at gøre billedet særlig kompliceret.

En mulighed er, at et tidsskrift selv står for distribution og en evt. tilhørende markeds-
føring. Et tidsskrift kan også være udgivet af en forening, hvor redaktionen ikke har noget 
at gøre med markedsføringen, som ofte er lig med medlemshvervning. Endelig kan den 
praktiske og kommercielle del være udliciteret til et forlag, som står for distribution, men 
som nødvendigvis ikke foretager nogen markedsføring.

For at læseren kan forstå dette brogede meget forskelligartede landskab, vil jeg nedenfor 
opstille tidsskrifterne i nogle kategorier.

Det selvtilstrækkelige tidsskrift er ofte af en høj faglig standard. Titlen lyder ikke så rar, men 
det dækker over, at det har en afgrænset læserkreds i det faglige miljø, som også redigerer 
og skriver til det. Ofte er det udgivet af en faglig forening eller en institution, som har en 
veldefineret sammenslutning af medlemmer af dette faglige miljø. Tidsskriftet ligger ofte i 
skyggen af foreningen, uden at det gør særlig mange initiativer for at fremhæve sig selv. 

Der gøres intet eller næsten ingen reklame for denne type tidsskrift. Det bliver taget med 
på konferencer og møder inden for kredsen, hvor det bliver udstillet.

Det bevidste tidsskrift er af en helt anden udadvendt type, hvor redaktionen er bevidst 
om tidsskriftets mission. Det kan være en selvstændig udgivelse uden nogen tilknytning 
til forening eller institution, men der findes også skrifter udgivet af foreninger. Det er dog 
tidsskriftet, som tegner foretagendet og ikke omvendt.

Det populærvidenskabelige tidsskrift har i sagens natur en  stor læserkreds. Det kan derfor 
betale sig at lave store kampagner for at få flere abonnenter. Der er økonomi i at annoncere i 
dagspressen og i det store Samvirke. Undertiden går man endda helt ud i de små hjem gen-
nem kuponhæfter eller via reklamespots i TV-kanaler. Pengene rækker dog ikke til TV-2, 
men til noget billigere TV-stationer som DK4 eller National Geographic Channel.
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Det praktiske tidsskrift kan minde om det populærvidenskabelige tidsskrift i sin populære 
form. Det er dog langt mere praktisk anlagt. Det udgives ofte af en forening af praktikere. 
For det meste gøres der ingen særlig indsats for at reklamere for tidsskriftet, hvis der står 
en sådan forening bag. Hvis tidsskriftet er udgivet af et forlag, bliver der dog lejlighedsvis 
reklameret for bladet, selvom den faste målgruppe hurtigt er dækket.

Det professionelle tidsskrift skal måske medtages som en kategori som supplement til ’det 
praktiske tidsskrift’. Det udgives ofte af et forlag, som sørger for en effektiv markedsføring 
til den ofte afgrænsede gruppe af læsere. Det kan være et medicinsk tidsskrift, men juridi-
ske tidsskrifter hører også hjemme i denne kategori. Målgruppen er veldefineret og økono-
misk velstående, og markedsføringen er tilpasset denne målgruppe.

Ved markedsføring af især de første to typer af tidsskrifter bliver der sjældent brugt sær-
lig mange penge, men andre har lejlighedsvis større kampagner. Et middelstort tidsskrift 
angiver således, at det annoncerer årligt for 25.000 kr.

En billig og næsten gratis metode er at bytte annoncer med tilsvarende tidsskrifter. 
Iblandt tidsskrifterne findes der også dem, som har råd til annoncer i dagblade.

Mange tidsskrifter får lejlighedsvis trykt reklamefoldere. De fattigste kan få dem distri-
bueret ved at få dem lagt med ud til abonnenterne hos ligesindede tidsskrifter inden for 
samme fag. Et enkelt tidsskrift havde etableret et kontaktnet til alle uddannelsesinstitutio-
ner, hvor kontaktpersonerne stod for den lokale reklame.

Nogle, men langtfra alle, har foretaget en egentlig målrettet markedsføring. Igen er der 
en meget bred vifte af initiativer. I den ene ende uddeler et tidsskrift et frieksemplar til cen-
trale personer i faget og i den anden ende bliver der målrettet udsendt direct mail efter nøje 
analyse af målgruppe og fremskaffelse af adresse.

Internettet bliver i stigende grad og med stort udbytte benyttet til markedsføring. I et 
efterfølgende afsnit tages hele internettets muligheder op.

Et af tidsskrifterne udviser en særlig opfindsomhed. Redaktionen og andre interesserede 
får t-shirts og muleposer med reklame for tidsskriftet. Disse bruges som reklamesøjler ved 
foredrag inden for faget.

Et andet tidsskrift har arbejdet meget bevidst med lay out som led i sin markedsføring. 
Redaktionen har haft intentionen om at lave ”Danmarks smukkeste tidsskrift”.

Flere tidsskrifter angiver, at de har haft god hjælp af at have et professionelt forlag til at 
stå for reklamearbejdet. Blandt andet siger et tidsskrift, at ”forlaget har gjort en stor indsats 
for at fremvise tidsskriftet ved bogmesser, konferencer, faglige begivenheder etc.” og et 
andet, at da det kom under et forlag, ”har vi fået en bedre eksponering”.

En del af tidsskrifterne angiver, at de gør meget ud af pressearbejdet. 
En særlig afsætning af tidsskrifter foregår som udveksling med udenlandske samar-

bejdspartnere og institutioner. Det var tidligere meget udbredt og fungerer stadig for visse 
tidsskrifter. Som et tidsskrift angiver: ”Ved siden af salget, går ca. 100 eksemplarer ud til 
udenlandske samarbejdspartnere og institutioner, som gerne vil udveksle med egne publi-
kationer, som så kan komme vort institutbibliotek til gode.”
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Abonnementudvikling og løssalg

Kun få af redaktørerne har kommenteret deres tidsskrifts abonnementudvikling – flere har 
angivet, at de ikke kender den! Ifølge besvarelserne, er der for alle tidsskrifter i gennemsnit 
en rimelig jævn udvikling af abonnenttallet. Udviklingen dækker dog over lidt forskellige 
udviklinger. Knap en tredjedel af tidsskrifterne har en stabil udvikling, mens godt en tred-
jedel har en stigende tendens. Den regnekyndige kan slutte, at den godt sidste tredjedel har 
et vigende abonnenttal.

En nærmere analyse af tallene afslører ikke nogen større sammenhænge mellem tids-
skrifternes type og udviklingen. Undtagen to sammenhænge: de historiske tidsskrifter har 
næsten alle tilbagegang, mens nystartede tidsskrifter meget naturligt er fyldigt repræsente-
ret i gruppen af tidsskrifter med en endda meget kraftig abonnementstigning.

Nye læsere til tidsskrifter kommer naturligt fra de studerende, som vil kunne læse om 
deres fag i det respektive tidsskrift for faget. De er tidsskrifternes mest indlysende føde-
kæde ’nedefra’. Efter færdiggørelse af deres uddannelse vil de også kunne blive gode faste 
abonnenter. Det er derfor naturligt, at flere tidsskrifter har etableret en særlig favorabel 
abonnementordning for studenter. Et tidsskrift har sat sin pris så lavt som til fremstillings-
prisen, hvilket har resulteret i at ca. 14% af abonnenterne er studenter. Et andet tidsskrift til-
byder de studerende et enkelt års abonnement til særlig lav pris. Andre tidsskrifter angiver 
dog, at de har haft en tilsvarende ordning for studenter uden større held eller kun med ef-
fekt de steder, hvor der har været særlige personlige initiativer. Endnu et tidsskrift angiver 
om abonnenter, at: ”studenterandelen er beklagelig lille, trods en tilbudspris på 50%”.

Løssalget er til gengæld et område med store forskelle. De fleste tidsskrifter har ikke 
noget særlig stort salg, men hvor der udgives temanumre, kan salget variere ret meget.

Der findes dog tidsskrifter, hvis numre – og igen drejer det sig om temaudgivelser – har 
en stor interesse uden for den snævre abonnentkreds. Således findes der en ret stor gruppe 
af tidsskrifter, hvor løssalget når op på mere end 1/3 af abonnenttallet. Om det skyldes udgi-
velsernes kvalitet eller om man er særlig dygtig til at markedsføre, kan materialet desværre 
ikke afsløre, men for de tidsskrifter giver løssalget en betragtelig indtægt til redaktionens 
arbejde.

Det kan være svært at gennemskue, hvem der er købere af enkeltnumre. Måske skyldes 
det, at udgivelserne som tema-numre fungerer som en almindelig monografi i bogform, 
som nogen gange bryder igennem med medieopmærksomhed med et efterfølgende stort 
salg.

I nogle tilfælde er kredsen af løssalgs-købere omtalt. For flere tidsskrifter angives det, at 
det primære løssalg er til studerende, der henvises til numre gennem undervisningen.

Et par af tidsskrifterne angiver, at de har lidt løssalg til abonnenter, som har mistet deres 
tidsskrift. Det er til seriesamlende liebhavere, der vil have deres samling komplet og som 
ofte lader dem indbinde. Et af disse tidsskrifter har endda en fast bogbinder, som læserne 
kan benytte til lav pris.
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Abonnentkredsen

Igen er det er meget broget billede af tidsskrifterne, når der ses på sammensætningen af 
abonnementkredsen, som angivet af redaktørerne. I den ene ende har vi en faktisk meget 
stor del af redaktionerne, som ikke har overblik over hvem, som er abonnenter og derved 
læsere af deres tidsskrift. I den anden ende af spektret findes de markedsorienterede tids-
skrifter, som har fuldstændig styr på abonnentskaren og dermed altså også deres poten-
tielle målgrupper, som de kan sætte ind over for. Blandt andet havde ét af disse tidsskrifter 
fået udarbejdet en såkaldt Mosaic-analyse hos PostDanmark af abonnentdatabasen.

Af hensyn til forståelsen vil jeg ligeledes her sætte tidsskrifterne op i kategorier.
Medlemstidsskrifterne er en stor gruppe på knap 1/3 af tidsskrifterne i undersøgelsen. De 

fleste kender ikke medlemssammensætningen yderligere eller hvor sammensætningen er 
så entydig, at der let kunne angives type af abonnenter, f.eks. tidsskrift for praktiserende 
læger, som næsten alle var, ja, praktiserende. Der er dog en del, som tillige havde abonnen-
ter blandt biblioteker og institutioner på 5-20% af medlemsskaren.

Igen fandtes en gruppe af selvcentrerede tidsskrifter, hvor det faglige indhold blev vægtet 
højt, og hvor markedsføring og målgruppe var af sekundær betydning for redaktionen. Et 
af disse tidsskrifter havde udelukkende abonnenter, som var forskningsbiblioteker, altså 
tilsyneladende ikke engang forskere. Et andet havde endda ikke abonnenter, men blev 
gratis tilsendt interesserede institutioner inden for området. Samme politik førte et tredje 
tidsskrift, hvor der blev gratis udsendt mere end 100 eksemplarer, hvilket sikrede tidsskrif-
tet en plads på de relevante forskningsinstitutioner og biblioteker. Sidstnævnte tidsskrift 
havde dog som de fleste i denne gruppe en abonnementkreds, hvor forskergruppen var 
totalt dominerende samt en større eller mindre del til biblioteker.

En anden gruppe af tidsskrifter af høj faglig kvalitet er det bevidste tidsskrift for at gen-
bruge et tidligere navn. Det er karakteriseret ved, at det ikke kun henvender sig til forskere 
men også til praktikere og/eller interesserede privatfolk. I virkeligheden er det nok den 
største gruppe af tidsskrifter. Et havde 20% abonnenter i forskerkredsen, 60% af praktikere, 
mens de sidste 20% fandtes blandt biblioteker og institutioner. Et andet tidsskrift havde 
ikke et forskningsfelt, der henvendte sig til en specifik praktikerkreds, men hvor der fand-
tes 30% private abonnenter sammen med 10% forskere, 40% studerende og 20% biblioteker. 
Et andet tidsskrift angav, at det havde en ”overraskende bred skare: fra universitetsprofes-
sorer til mekanikere”.

Det populærvidenskabelige tidsskrift var tilsvarende en stærk profil på dette område. Et af 
disse havde 75% private abonnenter og 25% biblioteker, mens et andet havde fordelingen 
90% private mod 10% biblioteker.

Det praktiske tidsskrift findes der tilsvarende en del af. I denne gruppe er en meget stor 
andel af abonnenterne praktikere, mens de øvrige abonnementtyper er meget svagt repræ-
senteret.

Det skal nævnes, at der findes en del studenter som abonnenter blandt flere af disse ty-
per af tidsskrifter. Det kan være lærerstuderende, som har gavn af et tidsskrift for praktiske 
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skolefolk, eller det kan være tidsskrifter, som har et fornyende syn på forskningsformidling 
og/eller nye paradigmer på vedkommende forskningsområde.

Portostøttens bortfald – en hård cocktail

I foråret 2004 bortfaldt den portostøtte, som mange tidsskrifter havde baseret deres øko-
nomi på. Det var en ordning, som havde eksisteret siden 1723, og som var blevet forbedret 
ved indførelsen af pressefriheden i 1848.256 Uden noget særlig langt varsel måtte de ramte 
tidsskrifter imødegå de stigende udgifter midt i et budgetår, hvor indtægterne – via abon-
nementpriserne – var fastlagt, men hvor udgifterne pludselig steg.

Til eksempel betød det for Ugeskrift for Læger en stigning i portoudgiften pr. blad fra 
minimum 2,70 kr. til 5,99 kr. Den samlede merudgift ville løbe op i over tre millioner kroner 
pr. år. På den baggrund besluttede tidsskriftet at nedsætte udgivelsesfrekvensen fra 51 til 44 
numre og samtidig søge at finde alternativer til en distribution gennem Post Danmark.257 
Tillige er tidsskriftet blevet ramt økonomisk af faldende annonceindtægter, bl.a. på grund 
af elektroniske jobannoncer fra 2002.

Vi har spurgt tidsskrifterne om konsekvenserne. Der er dog kun de bedste eller i hvert 
fald hyppigst udkomne tidsskrifter, der er blevet ramt, da postvæsenet som betingelse for 
den reducerede porto i sin tid krævede mindst fire udgivelser i løbet af et kalenderår.

Det skal samtidig siges, at der blev etableret en pulje, Bladpuljen administreret af Bib-
lioteksstyrelsen, som tidsskrifter kan søge ud af puljens ca. 35 mio kr. for en kompensation 
for den mistede portostøtte. Der står dog udtrykkelig i betingelserne for støtte, at en række 
blade ikke kan få støtte, bl.a. ”videnskabelige blade”. Selvom ordningen administreres ret 
så liberalt, kan lige præcist de bedste af de videnskabelige tidsskrifter ikke få tilskud.

Endelig har det været muligt for meget store tidsskriftsudgivere – eller konsortier af 
tidsskrifter koordineret gennem fælles trykkeri – kunnet forhandle lavere portoudgifter 
igennem. Denne mulighed har ikke været muligt for de små tidsskrifter. Og ordningen for 
store har en sær sideeffekt, som et tidsskrift angav: ”nu vælges trykkeri ud fra portokonso-
lidering – og dermed bliver det svært at skifte trykkeri, bortset fra ved årsskifte”.

I øvrigt har PostDanmark efter portostøttens bortfald hævet deres priser betragteligt.
Men til svarene.
Et af landets store og kendte tidsskrifter fik en forøgelse af bladets omkostninger på en 

lille halv million kr. ud af en omsætning på små 2 mio. kr. Det var økonomiske problemer 
af denne art, som skulle imødegås. Først og fremmest skulle der findes løsninger på det 
pludselige ekstraordinære underskud, hvilket muligvis har skubbet nogle af de sidste års 
ophørte tidsskrifter over kanten og ned i bladdød.

”Det første år: tredobbelt arbejde og tre gange dyrere i porto. I dag blot dobbelt så dyrt 
– og dobbelt så meget arbejde. Vi har kun et sted at hente de øgede omkostninger: ved at 
lade abonnementpriserne stige (hvilket holder oplaget nede).” Denne besvarelse angiver 
det første års akutte problem, samt at der derefter skulle findes en justering sted, så den 
fremtidige udgivelse kom til at hvile i sig selv, hvilket der var mange løsninger på, hvor en 
forøgelse af abonnementprisen kun var en af flere.
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Landets største og vigtigste tidsskrifter har haft en hyppig udgivelsesfrekvens, og de 
blev virkelig ramt. ”Vi var nødt til at skære ned i antallet af numre, så vi gik fra årlig 51 
numre til 44 numre”, lød svaret fra et af de skrifter, der skulle spare millioner. Et andet tids-
skrift er ”overgået til 4 numre årligt og alligevel større underskud” og et tredje måtte gå fra 
11 til 10 numre fordi portoen var firdoblet fra ca. 2,75 kr. til ca. 11 kr. Mange af landets må-
nedsskrifter har måttet gå ned på 8 udgivelser, og adskillige er gået ned fra 4 til 3 numre.

Nedsættelsen af antallet af numre har dog nogle tidsskrifter haft den yderligere nega-
tive konsekvens, at ”annonceringsmuligheden er gået relativt ned pga. frekvens-nedsæt-
telsen”.

Mange tidsskrifter har måttet hæve abonnementprisen, men ”konsekvensen har været 
en nedgang i antallet af abonnenter, idet den ekstra omkostning måtte dækkes ved en klæk-
kelig forhøjelse af prisen”. Et andet angiver, at det ”har svært ved at fastholde studenter-
abonnenterne – de falder fra, når de skal betale almindelig pris”.

Nogle af tidsskrifterne har kunnet få del i den omtalte portostøtte. Et angiver, at de ”ind-
til videre rimeligt kompenseret via Bladpuljen”; alligevel er de blevet ramt hårdt, idet ”sti-
gende porto kombineret med dalende oplag er en hård cocktail.”. Et andet tidsskrift får 
ligeledes del i portostøtten, men da den ikke når op på det tidligere tilskud, har man måtte 
reducere ved at sætte ”to redaktørstillinger på stand by for at spare på rejseudgifterne”.

Et tidsskrift havde det luksusproblem, at det tidligere havde haft store overskud. Dette 
overskud var nu reduceret, og da overskuddet var blevet overført til en forskningsfond, 
reduceredes legater til forskning i vedkommendes fagområde væsentligt.

På trods af de mange tiltag for at kompensere tabet af tilskud, er der fem tidsskrifter, som 
har indset, at deres underskud er så stort, at deres tidsskrift må ophøre i løbet af en kort år-
række. ”Der er stort underskud, som ikke kan dækkes af den lille videnskabelige forening, 
der driver tidsskriftet. Bladet vil ikke kunne løbe rundt”. Et andet har konkrete planer om 
at ophøre, hvor dog en elektronisk udgivelse muligvis kan give en fortsættelse. Et tredje 
tidsskrift fik ”et underskud svarende til portostøtten, og det har medført, at vores forlag har 
opsagt vores samarbejde.”

Et sjette tidsskrift – et af landets største populærvidenskabelige – har fået tilpasset sin 
drift, men selvom det stadig har mange tusinde abonnenter, kan det se en negativ spiral 
af besparelser (lig med ringere kvalitet) og en samtidig abonnementforhøjelse, som giver 
frafald, det ikke i længden kan overleve med.

Alle berørte tidsskrifter har måttet leve med de nye vilkår. Bitterheden bryder dog lejlig-
hedsvis frem. ”Manglen på anerkendelse [af problemet] fra Kulturministeriet er sårende; 
det er nærmest en æressag”.

Elektronisk publicering - Save grenen over, man sidder på?

Brugen af Internettet og særlig oplægning af artikler i elektronisk form har været meget dis-
kuteret det seneste tiår. Teknologien er stadig ny, men erfaringerne er ved at blive høstet.

Igen på dette område er der ualmindelig stor forskel på tidsskrifterne. I den ene ende af 
spektret findes de fire rene elektroniske tidsskrifter og i den anden de fem tidsskrifter, som 
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ikke engang har etableret en hjemmeside.
Igen vil jeg opstille arketyper for at lette forståelsen. Denne gang vil der være seks for-

skellige hovedtyper.
Det rene elektroniske tidsskrift findes der som nævnt fire af. Da der er 100 tidsskrifter, som 

har besvaret dette spørgsmål, svarer det til 4%. De er alle opstået som elektroniske udgaver 
og har derfor ikke erfaringer med bogtrykt udgivelse. Der lyder stor tilfredshed: ”antallet af 
unikke besøgende er steget støt – i det forløbne år har der været 110.000 unikke besøgende” 
og et andet tidsskrift: ”stor succes. Ca. 1.000 brugere pr. dag”.

Den næststørste gruppe er det kombinerede tidsskrift med 23% af tidsskrifterne, som både 
udkommer i bogtrykt form og hvor artiklerne samtidig kan downloades.

Helt centralt for tidsskrifterne er at bevare deres abonnenter for derved at bibeholde 
en fornuftig økonomi. Ved at levere artikler gratis på nettet, konkurrerer tidsskriftet på en 
måde samtidig med sig selv. Det ser dog ikke ud til at berøre flertallet af tidsskrifterne, idet 
de 14 har sine artikler on-line med det samme. De udgives da også alle af kapitalstærke 
institutioner eller foreninger, som ikke vil blive berørt alvorligt af en nedgang i antallet 
af abonnenter. De resterende 9 tidsskrifter har en spærretid for den elektroniske udgave i 
forhold til den bogtrykte for at beskytte denne. De fleste af disse tidsskrifter udgives også af 
relativt stærke institutioner, hvor kun et par af tidsskrifterne udgives af sig selv eller min-
dre foreninger, hvorved de må undvære de stores økonomiske og organisatoriske støtte.

Et af de helt store tidsskrifter angiver: ”Interessen for hjemmesiden vokser stille og ro-
ligt, men vi er ikke klar over, om der er en mulig sammenhæng mellem hjemmesiden og 
antal abonnenter. Vi ser udgivelsen af det trykte blad og hjemmesiden som vores samlede 
tidsskrift”. Det er fornuftige ord, men på den anden side har tidsskriftet en meget stor andel 
af faste aftagere til medlemmerne af den bagved stående forening samt et relativt lille abon-
nementtal derudover.

Der findes dog også et tidsskrift, som angiver, at ”alle udgaver publiceres samtidig på 
nettet. Vores indtryk er, at det i høj grad giver større interesse og giver os flere abonnen-
ter.” 

Det lukkede tidsskrift er en variant af det kombinerede tidsskrift, idet de elektroniske ar-
tikler kun kan downloades af medlemmer, abonnenter eller andre, som har særlig adgang. 
Der er forståeligt ingen risiko for at miste abonnenter på den trykte udgave. 9% er af denne 
type, hvor man vil forbeholde læsningen for en snævrere kreds; således havde et tidsskrift 
”planer om, at adgangen til tidsskriftet på hjemmesiden forbeholdes selskabets medlem-
mer, evt. til reduceret kontingent svarende til sparede portoudgifter.”

Det behøver i øvrigt ikke at være for at passe på sin økonomi, da der muligvis også 
blandt de lægevidenskabelige tidsskrifter kan være skrifter, som ikke må være offentligt 
tilgængelige af hensyn til annoncering af medicinalfirmaer.

Flere af tidsskrifterne drager nytte af den e-tidsskriftsportal, som Museum Tusculanum 
har etableret.

Især over for bibliotekerne er denne elektroniske tilgang en fordel, da de gerne vil undgå 
papirtidsskrifterne og herved får fuld adgang til tidsskrifterne fra dag ét.
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Det kommende kombinerede tidsskrift er tidsskrifter, som endnu kun udgives i papirform, 
men som har konkrete planer om at overgå til også at udgive skriftet elektronisk. Andelen 
er på hele 16%, men der kan tillige godt gemme sig endnu flere i den næste gruppe; det 
giver de kortfattede svar ikke mulighed for at afgøre.

Det må bemærkes, at ingen giver udtryk for et ønske om at udgive udelukkende elek-
tronisk.

Den største gruppe består af de afvisende tidsskrifter, som ikke har planer om at indføre 
elektronisk publicering. Der er 42% af tidsskrifterne i denne gruppe.

Måske er udtalelser som ”det er for tiden nok for tidskrævende for os at vedligeholde 
sådan et projekt”, det ”strander på økonomi og manglende kompetence” og ”Vi har drøftet 
det i flere omgange – og skal nok den vej på et tidspunkt. Men mest er det indtil nu stran-
det på manglende ressourcer (alle undtagen redaktionssekretæren arbejder ulønnet og i 
fritiden)” typisk for afvisningen. Tidsskriftets sparsomme ressourcer er blevet brugt til at 
lave tidsskriftet, og der er ikke kræfter til at lave noget mere, lige meget hvor lovende og 
forjættende de elektroniske muligheder end lyder. Om elektronisk udgave: ”Jo da, men det 
har nok lange udsigter”.

Afvisningen skyldes naturligvis i mange tilfælde angst for konsekvenserne: ”der er in-
gen planer pt. om at gøre tidsskriftet gratis tilgængelige for alle, idet foreningen dermed vil 
miste et argument” for at tegne medlemmer. Et andet ”anser det ikke for at være økonomisk 
rentabelt”, mens et tredje siger: ”Vi har i dag en selvstændig hjemmeside om tidsskriftet, og 
kommer til at publicere en del kanontexter til gratis download. Men hele tidsskriftet, nej. At 
få økonomi i en elektronisk version vil kræve alt for store forberedende investeringer.” Og 
et fjerde tidsskrift, som var et af de første på nettet i 1997, men hvor redaktøren tøver ”me-
get med at lægge hele bladet på nettet, for det må uvægerligt betyde bortfald af indtægter. 
Skal man selv save den gren over, som man sidder på?

Et tidsskrift angiver tilsvarende om idéen med skriftet på nettet: ”Overvejet, ja. Men 
besluttet nej. Primært fordi det vil kræve mere administration end vi kan overkomme. Des-
uden betragter vi det endnu som vigtigt med henblik på fremtiden, at have en papirversion 
af vores tidsskrift, da dele af indholdet kan forventes at være forskningsrelevant mange 
årtier frem i tiden, mens den snævre læserkreds kan betyde, at en elektronisk version ikke 
vil blive holdt opdateret til fremtidens teknik”. Her er i hvert fald formuleret en konkret 
fare for at vedkommende tidsskrift på et tidspunkt ikke ville kunne vedligeholde sin elek-
troniske udgave med den konsekvens, at områdets viden ville forsvinde.

Afvisningen skyldes ikke en modstand mod Internettet som sådan. Kun fem af tids-
skrifterne har ikke hjemmeside på nettet, men man har af forskellige grunde ikke ønsket at 
komme i elektronisk form. Mange har faktisk undersøgt mulighederne og/eller diskuteret 
det i redaktionen, men konklusionen er altså blevet, at man for nærværende ikke arbejder 
på det elektroniske.

I øvrigt nævnte et enkelt tidsskrift, at visse af dets forfattere havde modsat sig en elektro-
nisk publicering; synspunktet blev dog ikke uddybet nærmere.
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Dynamisk hjemmeside – og stadig noget fysisk ind af folks postkasser

95% af tidsskrifterne er altså på nettet under en eller anden form. Samstemmende lyder det, 
at det er en billig og effektiv måde at gøre tidsskriftet kendt på. Meget fornemt for et medie, 
som i realiteten ikke er meget mere end 10 år gammel.

Mange tidsskrifter har flotte præsentationer med uddrag af alle artikler fra samtlige ud-
givne numre, indholdsfortegnelser, registre etc.

Nogle tidsskrifter har deres hjemmeside hos et forlag eller ved den udgivende forening. 
Her har flere angivet, at de ønsker at få deres egen side – underforstået, at de kan levere 
flere oplysninger end blot dem, som et forlag normalt er interesseret i.

Denne udvidede hjemmeside er ved at blive udviklet, og flere tidsskrifter eksperimen-
terer. To tidsskrifter har overvejelser om at starte en elektronisk skriftserie i tilknytning 
til tidsskriftet. Et tredje vil have, at ”bladet kan suppleres med elektronisk publicering af 
’korttids-aktuelt’ indhold. Artikler af ’blivende værdi’ skal fortsat bringes på tryk!” (jfr. den 
tidligere nævnte skepsis til det elektroniske medies langtidsholdbarhed/tilgængelighed).

Papirudgavens eksklusivitet skinner igennem mange af svarene: ”Vi forsøger at bevare 
teorien i bladet og heri henvise til øvelser på nettet. Vi vil gerne bevare bladet i papirform, 
da vi mener det giver et godt tilknytningsforhold til medlemmerne. De får noget konkret 
ud af medlemskabet, som ikke er tilgængeligt for alle”. Og et andet: ”vi mener det er vigtigt, 
at der kommer noget fysisk ind af folks postkasser”, men et tredje fortæller, at ”bladet læses 
en del på rejser, og holdningen er i øvrigt, at et tidsskrift, som ikke bringer dagsaktuelle 
meddelelser har en højere værdi som trykt medie.”

Der er dog mange, som er tilfredse med at have et visitkort på nettet. ”Der er ingen 
aktuelle planer om yderligere service via hjemmesiden”, lyder en udtalelse, som dog godt 
kan skyldes den nævnte mangel på ressourcer og faktisk ikke en modvilje mod at benytte 
mediet yderligere.

På kanten af sammenbrud, men holder - økonomien

At spørge om et tidsskrifts økonomi er glimrende, god, stram eller kritisk er selvfølgelig 
risikabelt, for en sådan vurdering er i højeste grad subjektiv. ”Økonomien er fornuftig uden 
at være prangende”. Den økonomi som ét tidsskrift ville føle som en stram til kritisk, når to 
personer af en større stab må afskediges, ville af andre tidsskrifter betegnes som glimrende 
til måske endda overdådig.

Svaret fra et af tidsskrifterne angiver problemstillingen: ”Vi har ingen økonomi”. Tids-
skriftet er elektronisk tidsskrift, hvor institution stiller serverplads og redaktørernes ar-
bejdskraft til rådighed – disse udgifter tager man ikke med i regnestykket; man arbejder 
gratis og får naturaliehjælp.

Det kan måske ikke undre, at kun 2% af tidsskrifterne angav deres økonomi til at være 
glimrende. Man skal ikke udstille, at man har mere end nødvendigt med penge, når ned-
skæringskniven svinges overalt i samfundet.

Heldigvis har mere end 50% af tidsskrifterne en god økonomi. ”Vi har tilstrækkelig med 
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midler til det, som vi vil opnå med tidsskriftet”, skriver en redaktør. Et andet tidsskrift an-
giver, at ”redaktørens timer dækkes”.

Et tidsskrift angiver, at økonomien er baseret på at en værtsinstitution ”lader det admi-
nistrative personale indgå som arbejdskraft ved opsætning, abonnement m.m. Det indgår 
som institutionens forskningsformidling. Økonomien er også baseret på, at redaktionen 
leverer arbejdskraft som led i deres generelle ansættelsesbetingelser.” Samme forhold an-
giver et andet tidsskrift, hvor ”økonomien er tilfredsstillende for så vidt overskuddet på 
bladdriften (der ubeskåret går til instituttet) rigeligt erstatter den løndel, som 40% under-
visningsfritagelse udgør for” vedkommende institution.

Adskillige tidsskrifter udgives af foreninger, hvilket kan give en afhængighed, men 
samtidig kan tidsskriftet være ”flagskibet – og det eneste som alle medlemmer med sik-
kerhed får”. Men som et andet tidsskrift angiver: ”foreningen har en stram økonomi, hvor 
udgivelsen af tidsskrifterne koster ca. 70% af medlemsindtægterne – derfor gjorde tabet af 
portostøtten også virkelig ondt.”

Men 37% af tidsskrifterne har en stram økonomi. Som vi har hørt tidligere, har bl.a. bort-
faldet af portostøtten været alvorlig for de fleste af de jævnligt udkomne tidsskrifter. Men 
tidsskrifterne har sat tæring efter næring. Nedjusteret udgifter til trykning (færre trykte 
sider) osv. ”Økonomien balancerer, men kun fordi redaktøren og redaktionsmedlemmerne 
arbejder gratis, anvender billigste rejseform og er tilbageholdende i det hele taget med ud-
gifter.”

Således at økonomien er kommet til at hænge sammen. Som det angives: ”altid på kan-
ten af sammenbrud, men holder”. Et andet angiver, at dets økonomi er ”stram, men sund. 
Vi har en favorabel aftale med en institution, som trykker til en overkommelig pris og frivil-
lig, ulønnet arbejdskraft (ofte redaktionens medlemmer selv) står for samling og udsending 
af tidsskriftet”. Det fremgår tydeligt, at den stramme økonomi er helt afhængig af frivillige 
medarbejderes indsats. ”Uden frivillig arbejdskraft fra redaktionen kan bladet ikke publice-
res”. ”Ikke særlig god, vi har underbetalt redaktør, underbetalt daglig leder, begge i halve 
stillinger”. ”For øjeblikket arbejder redaktøren gratis, men med nutidens trend vil denne 
praksis måske ophøre; andre skandinaviske foreninger betaler deres redaktører – ca. 7.500 
kr. pr. udgivelse”.

Fra mange tidsskrifter lyser det igennem udtalelserne, at man kan være lidt bange for 
fremtiden, fordi en enkelt støtte pludselig kan forsvinde. ”Tidsskriftet (dets udvikling og 
overlevelse) er også helt afhængig af hvordan det i det hele taget går i foreningen”. Et andet 
siger, at ”magasinet kører med underskud, når arbejdsløn er indregnet. Men bestyrelsen 
mener, at udgivelsen er så vigtig, at det gerne må køre med underskud”. Tilsvarende siges 
det fra et tredje tidsskrift, at det ”optager en stor del af foreningens budget (55.000 kr. pr. 
nummer), men da det er foreningens vindue udadtil, accepteres dette, især i betragtning af 
den høje grafiske standard, vi nu har nået”, og endelig: ”medlemmerne betaler gerne for 
kvalitet”.

Adskillige tidsskrifter henviser til støtten fra eksterne kilder: ”Der skal søges penge 
HVER gang. Det tager tid”. Et andet siger beroligende om sig selv, at ”økonomien kører 
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nogenlunde rundt efter tilskuddet fra forskningsrådet. Tidsskriftet har så meget prestige 
i faglige (og indflydelsesrige) kredse, at det eksistens næppe er truet for alvor”, men som 
endnu et tidsskrift angiver, er ”trykningstilskuddet fra forskningsrådet de seneste 10 år 
blevet udhulet af prisstigninger”.

De små tidsskrifter har naturligt et særligt problem. ”Et oplag på 280 er for lille til at give 
en ordentlig stykpris. Det forhindrer nye initiativer som f.eks. flere sider”.

Den tekniske udvikling har dog givet mulighed for en rationalisering og besparelse på et 
tidsskrifts drift. Således har et populærvidenskabeligt tidsskrift ”kunne gøre brug af digi-
tale fotos og derved spare på reproomkostningerne”. Kalkulerne må dog stadig være meget 
stramme, da portoudgiften er blevet den største udgift på budgettet.

Det må dog betegnes som et problem, at så stor en andel som 10% af tidsskrifterne har en 
så kritisk økonomi, at deres eksistens er i fare.

Et tidsskrift angiver, at ”der tæres på den beskedne formue fra de store oplags tid, som 
kulminerede i slutningen af 1970’erne”. Et andet angiver igen den forsvundne portostøtte, 
og ”hertil det helvede det er med den nye lov om elektronisk fakturering til offentlige virk-
somheder, som betyder, at vi for første gang må ansætte en kontorfidus”. Dette tidsskrift 
havde dog en redning i et pænt beløb fra Tekst & Node (under CopyDan) på 50-70.000 kr. 
pr. år, da mange af dets artikler bliver kopieret til undervisningsbrug.

Vi hørte tidligere, at nogle tidsskrifter havde en god økonomi, da der stod institutioner 
bag.  Omvendt bliver forholdene kritiske, når et institut af en eller anden grund ophører 
med at give støtte, som det er tilfældet med et tidsskrift, hvis støttende institution blev 
omstruktureret.

Selvsupplerende og selvlært – redaktionen

Redaktørernes opgave er den samme: at sikre bidrag af så høj kvalitet som muligt, og dog 
findes der vidt forskellige måder at nå dette mål på ved udpegning af redaktion.

Tidsskrifterne kan deles i fem rimelig forskellige typer. Lad os starte med den profes-
sionelle redaktion, som omfatter 14% af tidsskrifterne. Her ansættes den ansvarlige redaktør 
efter opslag og ud fra de indkomne ansøgere udvælges den bedst egnede. Her ses først og 
fremmest på de faglige egenskaber at kunne vurdere artiklers kvalitet og lødighed; i øvrigt 
en egenskab, der tilsvarende vægtes højt ved de øvrige typer af tidsskrifter. Ofte er ved-
kommende samtidig uddannet redaktør, men ikke nødvendigvis.

Modellerne for redaktionens sammensætning kan være meget forskellige alt efter res-
sourcer og vedkommende tidsskrifts faglige område. Et af disse tidsskrifter hos en stor 
faglig organisation har en chefredaktør ansat, som er den overordnede ansvarlige. Under 
sig har han en række videnskabelige redaktører, som er ansat efter videnskabelige kriterier. 
Hertil kommer politiske redaktører, som er blevet valgt af tilsluttede foreninger hvis syns-
punkter, de skal fremføre. 

I den anden ende af spektret har vi den selvsupplerende redaktion, hvor medlemmerne i 
redaktionen løbende supplerer sig med egnet fornyelse. 28% af tidsskriftsredaktionerne er 
kommet ind på denne måde.
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Lad os høre på nogle af beskrivelserne af dette tidsskrift: ”Redaktører bliver foreslået 
internt. Kriterier er kendskab til særlige fagområder, erfaring med tidsskriftsarbejde el.lign. 
De er fagligt oplært på forhånd, og det organisatoriske kommer de ind i efterhånden”. ”Re-
daktionen er selvsupplerende. Henvendelse til potentielle emner sker efter enighed blandt 
redaktionens medlemmer og konfirmeres formelt af foreningens bestyrelse”. Der findes 
ofte nogle formelle krav til, at nye redaktionsmedlemmer af den selvsupplerende redaktion 
skal vælges formelt af en generalforsamling eller andet. Det er dog ikke altid en løsning, for 
som et tidsskrift angav om redaktionsmedlemmer: ”Der er ingen valg, idet det er svært at 
overtale nogen til at påtage sig arbejdet”; man vil ikke risikere at stå uden redaktion.

Nogle af disse tidsskrifter har en meget dynamisk organisation, hvor redaktionen nær-
mest dannes på ny for hver (tema)udgivelse. En udgiver sukker om denne model: ”Re-
daktører vælges fra gang til gang efter deres videnskabelige kompetence. - Og så går vi i 
gang. Ofte ved de ikke meget om redigering, så udgiveren må træde til meget ofte. DET 
TAR TID.” En anden redaktion fortæller dog med begejstring om lidt af det samme: ”Re-
daktionen er et arbejdskollektiv med en flad, ikke-hierarkisk struktur. Arbejdsopgaver og 
ansvarsområder fordeles løbende. Redaktionens medlemmer udpeger fra sin midte en an-
svarshavende redaktør. Han vælges ikke for en bestemt defineret periode og kan afløses når 
som helst arbejdsmæssige eller andre forhold måtte nødvendiggøre det.”

Der er derfor en ret flydende overgang til den tredje type den udpegede redaktion. Her er 
det et andet organ – en bestyrelse, udvalg, ledelse – som udpeger de nye medlemmer af re-
daktionen uden at den siddende redaktion har det afgørende ord. Denne type er den største 
hos lidt mere end en tredjedel af tidsskrifterne.

Igen findes der mange forskellige varianter. Hos et tidsskrift vælges der ny redaktør ca. 
hvert 4-5 år. Hos et andet sker det lejlighedsvis ved ”en form for frivillig tvang”. 

En af de mest overvejede udnævnelser af den ansvarlige redaktør findes hos et tidsskrift, 
hvor redaktøren som første forudsætning skal være professor i faget. Dernæst bliver han 
”udpeget for 4 år af bestyrelsen for foreningen, efter at der foreligger en indstilling fra et 
redaktionsudvalg, der består af 12-14 prominente danske” forskere inden for faget.

Tilbage af de sidste to typer findes institutions redaktionen. Her er der ikke så meget tale 
om et valg, men hvor redaktionen på forhånd er sammensat, fordi personerne (tilfældig-
vis) sidder i en bestemt position. Det kan f.eks. være en institutledelse, som samtidig er 
redaktion af instituttets tidsskrift, eller det kan være formændene for nogle samarbejdende 
foreninger, som tilsammen udgør en redaktion for et fælles blad. 12% af tidsskrifterne er 
af denne type. Overgangen til den udpegede redaktion er dog glidende. Til eksempel hvor 
kun en del af en institutions ledelse skal indgå i redaktionen, og hvor der derfor er tale om 
en udpegning.

Til sidst kommer en helt særlig type, som er af samme størrelse, 12% af samtlige tids-
skrifter. Det er soloredaktøren, hvor det er den ofte karismatiske redaktør, som tegner tids-
skriftet. Der kan godt være medhjælpende redaktionssekretærer og andre tjenende ånder, 
men soloredaktørens ånd svæver over det hele. Han er ofte synonym med tidsskriftet og 
går derfor (næsten) aldrig af. Hvorledes soloredaktøren udnævnes, vides egentlig ikke, for 
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det er så mange år siden han er blevet udnævnt… I hvert fald er det ikke rigtig angivet i 
besvarelserne. Ånden er sikkert som i et tidsskrift, som har haft ”de samme to redaktører i 
en årrække. Afløsere er endnu ikke overvejet”. Hvorfor skulle man ændre, når tingene til-
syneladende fungerer? Lidt af det samme: ”Idéen til skriftet er min, og jeg sidder foreløbig 
som eneredaktør” eller en redaktør om sig selv: ”Selvudnævnt autodidakt geni…”..

Således har et af tidsskrifterne haft tre redaktører siden 1969. En anden redaktør fortæl-
ler: ”Jeg er nummer to i stolen; nummer ét grundlagde bladet i 1957”.

De mange år for en redaktør er dog ikke enestående for soloredaktørerne. Således har et 
tidsskrift med en institutionsredaktion kun haft 3 redaktører på 45 år.

Men selv en dygtig redaktør skal trække sig tilbage på et tidspunkt. Som en redaktør 
siger om sit tidsskrift, at det ”er i sig selv et lille stykke dansk kulturhistorie, som jeg vil gøre 
alt for at overlever og kan rækkes videre i god stand til en efterfølger på et tidspunkt.”

Ovenstående beskrivelser gælder for den centrale hovedredaktion. Der findes desuden 
mange forskellige modeller og løsninger på de mange kommunikationsopgaver, der findes 
omkring et tidsskrift. Til eksempel et tidsskrift, hvor hovedredaktørerne har hjælp fra et 
redaktionspanel. Dette ”sørger for redaktører på enkeltartikler – såkaldte tovholdere, som 
har kontakten med referees og forfattere. Tovholderen refererer til hovedredaktøren.”

Mesterlære under ansvar

Tidsskrifter kan være forskellige på mange måder. Der er dog én ting, som er fælles for 
næsten alle: redaktører og redaktionsmedlemmer har ingen uddannelse. De er selvlærte. 
89% af tidsskrifterne har redaktioner, hvor medlemmerne er valgt på grund af deres faglige 
egenskaber og uden at der har været nogen form for uddannelse i at udgive et tidsskrift. 
Det skal efterfølgende læres efter man er blevet medlem af redaktionen.

Et tidsskrift formulerer det på en måde, som antagelig er universelt: ”Der er oparbejdet 
en anseelig mængde rutine og konsensus i en redaktion, hvor medlemmer er udskiftet lø-
bende, sådan at redaktionen til enhver tid består af mere eller mindre rutinerede medlem-
mer. I øvrigt er rutine og konsensus ofte til debat i redaktionen, med hensyn til procedure 
for bedømmelse af bidrag, layout osv.”

Et lille udpluk af de øvrige beskrivelser: ”oplæringen foregår via dialog og ’skulder ved 
skuldermetoden: mesterlære under ansvar. Den ansvarshavende redaktør læser alt igen-
nem”. ”Ingen oplæring – men godt samarbejde”. ”Hidtil er redaktører blevet indsat efter at 
have været assisterende redaktør i en årrække, og ved overgangen foregår en mindre oplæ-
ring i hovedsagelig tekniske forhold.” Et tidsskrift rekrutterer ”primært blandt studerende 
og Ph.d-stipendiater. De får at vide, at de indtræder på lige fod med de gamle medlemmer, 
og i løbet af et halvt års tid bliver de typisk medansvarlige for et temanummer sammen med 
et mere rutineret medlem af redaktionen”. Det svarer lidt til en anden formulering: ”Nye 
redaktører starter ’i bunden’, og har så mulighed for at arbejde sig ind i redaktionsproces-
sen – og op i systemet.”

Nogle tidsskrifter har arbejdet bevidst med oplæring og indkøring af nye redaktører. 
Således har flere tidsskrifter udarbejdet et hæfte hvori redaktionens arbejdsopgaver og for-
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mer er beskrevet. Dette hæfte suppleres dog stadig med den praktiske oplæring gennem 
redaktionens løbende arbejde.

Kun et lille mindretal på 11% af tidsskrifterne kan råde over redaktører, som i forvejen 
har en egentlig uddannelse på området. Ikke mærkeligt bliver de i stor udstrækning ansat 
på de tidsskrifter, som er de professionelle tidsskrifter ved valg af redaktører. Der er dog 
alligevel blandt de professionelle tidsskrifter undertiden valgt redaktører, som ingen ud-
dannelse eller andre egentlige redaktøregenskaber har i forvejen.

Der findes dog også mindre tidsskrifter, som har faguddannede ansat. Således har et 
tidsskrift en journalist og teknisk uddannet redaktør ansat, men som så har en ulønnet 
redaktionskomité til at inspirere sig og skabe de faglige kontakter.

Der findes dog i mange tidsskrifter tilknyttet praktiske folk med en egentlig uddannelse. 
Det kan f.eks. være en professionel lay-outmedarbejder. Andre redaktioner råder over også 
over disse medarbejdere, men hvor de er ansat hos trykkeriet. Dog har mange tidsskrifter 
angivet, at også dette arbejde udføres af ulønnede videnskabsfolk i eller omkring redaktio-
nen.

For overraskende meget få tidsskrifter har de valgte redaktionsmedlemmer efterfølgen-
de fået en egentlig efteruddannelse. Et tidsskrift har sendt sin redaktør på 1-2 dages kurser 
i Dansk Fagpresseforening, et andet har haft en redaktør på et en-uges redaktionssekre-
tærkursus på Journalisternes Efteruddannelse. I et tidsskrift hvor to redaktører har delt 
arbejdet imellem sig, er den ene redaktør - eller måske burde han kaldes redaktionssekretær 
- ansvarlig for det sproglige, produktion og PR. Han har efterfølgende fået kurser på Den 
Grafiske Højskole. Et tidsskrift angav, at dets redaktører fik uddannelse – og inspiration 
– hos en international organisation for redaktører inden for dette fagområde.

Spontane kommentarer – det går egentlig meget godt

Som sidste spørgsmål på listen blev der spurgt om problemfelter: Hvad finder I er de vigtig-
ste forhold, der skal ændres? Spørgsmålet var uklart formuleret, hvorfor mange redaktører 
var usikre på spørgsmålet. Det åbne spørgsmål gav dog anledning til mange og undertiden 
meget følelsesladede kommentarer.

Et tidsskrift angav, at ”det går egentlig meget godt”, et andet ”det kører fint” og et tredje 
”ellers går det forrygende og muntert. Nok af skribenter og nok af læsere, hvad mere kan 
man forlange?”, mens der var mange, som havde problemer og udfordringer, de kæmpede 
med på forskellig vis.

Der var selvfølgelig den lange række tidsskrifter, som fremhævede den tidligere nævnte 
klagesang om portostøttens bortfald, som de stadig levede med konsekvenserne af. ”Fra-
fald af portostøtten er jo et af de store problemer for et lille blad”; ”Forsendelsesomkostnin-
gerne er alt for store – specielt for et tidsskrift af vores størrelse”, ”Distributionsomkostnin-
ger!”, ”Det er en katastrofe, at portostøtten blev nedlagt”. ”Distributionsudgifter”, ”Særlig 
nedskæringen af portostøtten har været problematisk i forhold til stressniveauet generelt i 
foreningen. Derfor har – og er – der meget fokus på økonomiske og politiske forhold. Og så 
går fokus fra formidlingen”; ”portostøtte vil hjælpe meget”; ”Portoen er også et problem”, 
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”Portoudgiften skal sættes ned”, ”Distributionen. Det kan ikke være rigtigt at forsknings-
formidling skal kunne blokeres af tilfældige politiske nykker. Et samordnet, effektivt – og 
gratis? – distributionssystem for forskningstidsskrifter burde ikke være en umulighed”. 
Den overordnede økonomi er naturligvis også vigtig, men det er til gengæld sværere at 
løse. Hellere yderligere ressourcer til distributionen af den forskning, som faktisk produce-
res”. ”Genindførelse af portostøtten”.

Der var flere synspunkter af samme skuffe, men vi må hellere få lidt andre emner også. 
Tilsvarende blev der givet ønske om at ”blot et mindre økonomisk tilskud vil gøre en mar-
kant forskel”. Fra et tidsskrift (som henvender sig til en relativ snæver faggruppe) blev der 
også ønsket ”fast tilskud til tidsskrifter med videnskabeligt indhold, der gerne skal formid-
les ud i ’praksis’.”

Andre fortsatte med at have fokus på politiske forhold, som smittede af på muligheden 
for ordentlig forskningsformidling. ”Universiteternes taxameterprincip og den ny gymna-
siereform. Begge dele stiller de klassiske fag i en næsten umulig situation”.

Mere tæt på forskningsformidlingen var et udsagn, at ”man kunne måske ønske at den 
gamle UFA norm (vedr. tid til undervisning, forskning og administration) bør erstattes af 
en UFFA norm (undervisning, forskning, formidling og administration) siden forsknings-
formidling er indført som et relativt nyt krav til det videnskabelige personale ved universi-
teterne i den nye universitetslov”.

En anden fremhævede, at han håbede på en fremtidig finansiering, som ”ikke indskræn-
ker redaktørens manøvrefrihed ved, f.eks. at kræve at alle bidrag skal være skrevet af med-
arbejdere ved hans institut og ikke pålægger redaktøren en større administrativ byrde.” 

Mange af ønskerne var nærmest hjertesuk om tidsskriftets indre liv. ”Vigtigste punkt på 
dagsordenen er at finde fremtidige redaktører i takt med pensionsafgangen”.

En anden havde fromme ønsker om ”oplagsudviklingen samt et mere aktuelt, kritisk og 
dagsordensættende indhold. Lidt mere spræl og dristig relevans i den aktuelle fagpolitiske 
sammenhæng”. Et andet var, at ”vi kunne ind imellem ønske os at have tid og ressourcer til 
at være mere opsøgende og systematisk dækkende med f.eks. anmeldelser af dansksproget 
videnskabelig litteratur.” Ønsket om yderligere ressourcer gjaldt også et andet tidsskrift, 
hvor ”redaktionsgruppen er for overbebyrdet med andet arbejde – vi ville være interesseret 
i at betale for ekstern korrekturlæsning”. Endnu et tidsskrift havde sit bud, som blandt 
andet gjaldt ”abonnementshåndtering, markedsføring, website”. Og endnu et punkt til den 
fælles ønskeseddel: ”en stabil abonnementskreds vil være målsætningen for de næste par 
år”. Et naturvidenskabeligt tidsskrift ønskede ”at udkomme i farver”.

Vi skal dog også have med, at en redaktør oplevede ”den for store mængde af tilsendte 
bidrag udgør det største problem”.

Presset for at indføre ny teknik, har også gjort sig gældende. En redaktør angiver som 
problem: ”Arbejdsformen – og en bedre udnyttelse af de elektroniske medier, dvs. manu-
skripter, refereeing. Trafik skal foregå elektronisk. Det vil spare på portoen, men kræver en 
server eller lignende, hvor alle kan levere deres manuskripter m.v. Aflønning af redaktøren 
er nok en nødvendighed”.
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Tilsvarende siges om bl.a. den nye teknik: ”Vores problem er naturligvis det lille sprog-
område. Sandsynligvis handler dette grundlæggende problem i høj grad om, at brugerkul-
turen er under hastig forandring væk fra traditionelle litteraturorienteringer og søgninger 
via papirtidsskrifter og forskningsbiblioteker og over til orientering via internettet. Derfor 
er det indlysende, at de fagtidsskrifter, der ikke redigeres i tematisk strukturerede enkelt-
numre, inden for en overskuelig horisont primært skal udkomme i elektronisk form. Pro-
blemet er imidlertid, at vi for tiden befinder os i en mellemposition, hvor den ældre halvdel 
af vores brugere fortsat foretrækker papirformatet (i hvert fald holder de ganske trofast fast 
i tidsskriftet).”

En anden redaktør angiver, en manglende ”tro på at det store flertal af humanistisk in-
teresserede foreløbigt gider abonnere på rene on-line tidsskrifter – eller for den sags skyld 
skrive til dem. Skal jeg alene kigge på f.eks. vores tidsskrift på en skærm, så bliver det som 
at se på Politiken 1945 på mikrofilm, højst rent tjenstligt, og de talrige almindeligt interesse-
rede vil være helt tabt. Problemet at få en passende takt i udviklingen mellem det trykte me-
die og det nye, og ikke blot slå over. Tidsskrifterne må i en lige nu uoverskuelig tid tilbyde 
en dobbelt service, der lokker læserne til begge informations- og rekreationsmuligheder.”
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Det fremgår, at de danske universitetsforlag næsten udelukkende publicerer danske forfatteres vær-
ker. Kun enkelte mindre forlag har en vis udgivelse af fremmede forfattere. Her drejer det sig om 
oversættelser af udenlandske grundbøger. Kun CBS Press har i en vis udstrækning en ambition om 
at være et internationalt forlag med udgivelse af primærforskning af udenlandske forfattere.261

Fagbøgerne og deres udgivere

Videnskabelige bøger udgivet i Danmark

En stor del af de bøger, der årligt udgives i Danmark, er egentlige videnskabelige udgivel-
ser. Der findes ingen nøjagtig statistik på dette område, hvorfor det følgende er et forsøg på 
at indsnævre antallet. 

Lad os starte med bogbranchens anerkendte statistik, som Dansk Biblioteks Center (DBC) 
udgiver kvartalsvis og samlet årligt ud fra hovedfortegnelsen ”Dansk bogfortegnelse”. For 
at kunne sammenligne med de fleste øvrige oplysninger i hvidbogen, er opgørelsen fra 2004 
blevet benyttet.

Der er i dette år udgivet i alt næsten 15.000 titler hvoraf de 11.531 er angivet som faglit-
teratur. Det er dog kun større værker, der kan betegnes som en bog, og bogstatistikken 
benytter 48 sider som grænse mellem bog og småtryk. Af bøger findes således 10.260 styk-
ker. Heraf er en del udgivelser genudgivelser, og da vi i denne forbindelse er interesseret i 
produktionen af værker tages genudgivelser fra, hvorved tallet er reduceret til 8.223.

Dette er alle typer af bøger. Nu kommer den helt svære øvelse at skille bøgerne efter 
indhold. Herefter er antallet af skønlitteratur angivet til 1.532 og faglitteratur 6.691.

Universitetsforlag, danske/ikke danske forfattere
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Hvis vi vil vide mere om denne faglitteratur kan en anden statistik fra DBC benyttes. 
Den angiver bogproduktionen efter originalsprog og oversættelse; denne statistik beskæfti-
ger sig desværre kun med alle titler og ikke kun de egentlige bøger. 6.553 udgivelser (i stor 
udstrækning førsteudgaver) har dansk originalsprog, mens de øvrige enten er oversat til 
dansk (1.245) eller er udgivet på et andet sprog (2.368).

Danske forfattere kan således være ophavsmænd til bøger i alle disse grupper. Næsten 
alle bøger udgivet med dansk som originalsprog må formodes at være skrevet af danskere. 
Tillige findes der danskere mellem ophavsmænd til bøger, der er oversat til dansk, hvor 
altså den udenlandske udgivelse kom før den danske. Antallet må dog vurderes til at være 
forsvindende, hvorfor udlændinge formodes at stå bag langt størstedelen af de 1.245 vær-
ker. Derimod er der sikkert mange danske forfattere, som på et dansk forlag udgiver deres 
bøger på et fremmed sprog, men blandt de 2.368 bøger er der sikkert også mange udenland-
ske. Hvis vi antager, at halvdelen af førsteudgivelserne på et fremmedsprog er skrevet af 
danskere, er ophavet til faglitteraturen således: danskere står for 7.737 bøger mens udlæn-
dinge står for 2.429. 

Denne statistik er dog ikke så sigende, da den omfatter værker på under 48 sider men 
også i en vis udstrækning genudgivelser af udenlandsk sprogede titler.

Nu er faglitteratur ikke det samme som videnskabelige udgivelser, og her kan statistik-
ken ikke hjælpe os mere. Dog er skole- og børnebøger blevet talt. Når dette tal – 927 første-
udgaver – trækkes fra, er der udgivet ca. 5.764 fagbøger for voksne.

En sidste statistisk oplysning: kun 44 % af udgivelserne kunne købes i boghandlen. Der 
er ikke angivet noget om, hvor stor en andel af fagbøger udgør af de manglende 56 %, men 
det må formodes, at tallet er tæt på dette.

Bøger udgivet af danske forskere

Heller ikke informationer om de danske forskeres produktion findes der særlig egnet sta-
tistik at holde sig til. 

Mens der ikke findes statistik om den private forskningsformidling og fra mindre og 
sektorforskningsinstitutioner, findes der dog lidt statistik om universitetsforskningen. Rek-
torkollegiet vil løbende udgive en statistik om universitetssektoren, hvor den første sta-
tistik for 2005 foreligger. Oplysningerne om forskningsformidling findes dog kun på et 
overordnet niveau, og oplysningerne er mangelfulde, idet Syddansk Universitet mangler. 
Oplysningerne i denne hvidbog bygger derfor på min egen behandling af oplysninger fra 
de enkelte universiteter 2004 suppleret med tal fra 2003.

I 2004 er der således på landets universiteter udgivet 2.258 egentlige monografier.
Desuden er der udgivet et antal antologier med danske bidrag. Antallet af bidrag er 

3.577, men tallet af publikationer kan ikke angives nøjagtigt. Nogle antologier har kun et 
enkelt bidrag fra Danmark, mens andre indeholder mange danske bidrag. En estimering ud 
fra 5 bidrag pr. antologi antyder, at antallet af antologier ligger omkring 700 stykker.

Herved ligger antallet af danske videnskabelige bøger og antologier med danske bidrag 
fra universitetsforskere på ca. 3.000 stykker.
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Figuren angiver hvor stor en andel af original grundforskning. Figuren skal læses således: Syd-
dansk Universitetsforlag udgiver mere end 100 titler og de er næsten alle baseret på forskernes egen 
forskning. I modsætning findes FADLs Forlag, hvor næsten alle omkring 30 udgivelser er baseret på 
andre forskeres resultater (lærebøger, der præsenterer forskning).
Det fremgår, at universitetsforlagene i meget stor udstrækning formidler grundforskning. Kun en 
række mindre forlag udgiver lære- og grundbøger, hvor forfatterne ikke (kun) formidler egen forsk-
ning.259

Ud over disse bøger findes et ikke nærmere angivet antal udgivelser skrevet af forskere, 
som er tilknyttet sektorforskningsinstitutioner, private selskaber, er selvstændige eller ar-
bejdsløse. Ifølge statistikken skulle mere end halvdelen af landets forskning befindes sig 
uden for universiteterne, men mit kvalificerede bud er, at forskningsintensiteten langt fra 
er på højde med universiteternes. Min fornemmelse er, at deres udgivelser er på ca. 1.500. 
Hvis dette tal er rigtigt, ligger antallet af bøger og antologier på ca. 4.500 stykker.

Det er i øvrigt svært for en humanist, at betragte et værk på 9 sider som værende en 
bog eller rapport, men det er hvad man gør inden for Institut for Matematiske fag i Ålborg 
– endda et værk med to forfattere, men kvalitet har jo som bekendt ikke noget med kvantitet 
at gøre. De fleste af værkerne under 30 sider er udgivet som ’research report’, som andre 
instituttet vel ville have kategoriseret under arbejdsrapport. Tilsvarende kan det snyde lidt 
ved sammenligningen, når store afhandlinger på 600 sider står side ved side med en dok-
torafhandling inden for lægevidenskab på 20 sider, som er tættere på længden for en lille 
artikel i mange andre videnskabsgrene.258

Forlagsverdenen for udgivelse af danske bøger

I alt blev der i 2004 på danske universiteter udgivet ca. 5.585 bidrag i monografier og anto-
logier. Andelen af dansksprogede bidrag er meget stor i bøger, for af de 2.258 monografier 

Universitetsforlag, udgivelse af grundforskning
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i alt, er de 1.117 udgivet på dansk. Altså stort set halvdelen af monografierne er på dansk. 
Fordelingen er stort set tilsvarende for bidrag til antologier (1.754 danske ud af i alt 3.577).

En fornemmelse af hvorledes udgiververdenen er skruet sammen kan ses af en analyse 
af udgivelserne ved de fire universiteter Syddansk Universitet, Københavns Universitet, 
Danmarks Pædagogiske Universitet og Landbohøjskolen.

De ca. 1.612 monografier og bidrag til antologier er blevet analyseret for udgivere. Det 
viser det meget interessante billede, at der er et meget stort antal forlag involveret i udgivel-
serne. På de fire universiteter var der 389 udgivere i alt! Hvis alle universiteter havde været 
med, ville tallet sikkert have rundet de 500.

Forlag er måske meget sagt om udgiverne, idet flertallet af dem ikke har publiceret mere 
end én bog! Nogle af dem er dog større forlag, som ved siden af andre bøger det år også har 
udgivet en enkelt videnskabelig udgivelse.

Universitetsforlagene

En vigtig forlagsgruppe er de egentlige universitetsforlag, hvis opgave fortrinsvis er hel-
liget udgivelse af videnskabelige publikationer, hvor igen den vigtigste opgave er at få 
bearbejdet den primære forskning, så den kan udnyttes af en bredere kreds end lige ved-
kommendes fagfelt. De arbejder professionelt, og de har gennem deres redaktører en god 
kontakt til større eller mindre dele af universitetsmiljøet.

I tal er det kun ca. 25 % af udgivelserne, som universitetsforlagene står for, men det er de 
vægtigste publikationer.

I spidsen står de egentlige universitetsforlag, som er en del af eller i hvert fald udsprin-
ger af et universitet. De er ofte selvejende institutioner, men med en organisatorisk tilknyt-
ning til vedkommende universitet gennem valgte bestyrelsesmedlemmer herfra.

Syddansk Universitetsforlag er landets største universitetsforlag med sine godt 106 nye 
titler om året. Hertil kom genoptryk af en række bestsellere. Siden stiftelsen i 1966 har for-
laget udgivet mere end 2.000 titler. Forlaget er samtidig det af de danske universitetsforlag, 
som distribuerer flest tidsskrifter og årbøger – ca. 20. Som det er tilfældet for de fleste andre 
tidsskrifter tilknyttet et forlag er forlaget dog minimalt involveret i selve den redaktionelle 
proces og ofte heller ikke i selve produktionen.

De udgivne emner er fortrinsvis humaniora og samfundsvidenskab med en stærk vægt 
på historie og sprogvidenskab. En mindre del af udgivelserne er lærebøger i de samme fag. 
Sproget er overvejende dansk. På trods af den nære tilknytning til ét universitet, publicerer 
forlaget for mange forskere udenfor Fyn.

Bag det lidt kringlede navn Museum Tusculanum gemmer det forlag sig, som måske bedst 
kan karakteriseres som Københavns Universitets forlag – i hvert fald for humaniora, sam-
fundsvidenskab og teologi. Den selvejende institution oprettet 1975 udgiver omkring 60 tit-
ler om året, hvortil kommer en række titler i kommission fra andre forlag og institutioner.

Forlaget er samtidig det mest innovative af universitetsforlagene. Allerede i 2003 starte-
de forlaget op med at kunne levere sine udgivelser i elektronisk form. Det har også etableret 
samarbejde med Google Books for at få sine udgivelser indekseret i den populære søgetje-
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neste. Et eksotisk forsøg på overføring af know-how til Bolivia hører med til de innovative 
initiativer. Forlaget har en mindre række af især engelsksprogede tidsskrifter tilknyttet.

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag er et relativt nyt forlag, som har en voksende 
udgivelsesrække primært inden for det pædagogiske område. I 2004 blev det således til 
35 udgivelser mod 10 i 2002. Et par enkelte tidsskrifter er tilknyttet forlaget, som har rent 
dansksprogede udgivelser.

Aarhus Universitetsforlag har siden 1985 skulle formidle forskningen ved Aarhus Univer-
sitet. Det har en årlig udgivelse på ca. 70 bøger primært inden for humaniora og samfunds-
videnskab. I 2004 producerede forlaget selv 49 bøger, mens 19 blev udgivet på kommis-
sionsbasis og 6 var genoptryk. Forlaget satser på en høj kvalitet inkl. den grafiske formgiv-
ning, og det er lykkedes med forlagets engelsksprogede udgivelser at komme relativt godt 
ud til udlandet. Mere end en fjerdedel af omsætningen hentes således fra udlandet. Seks 
tidsskrifter udgives også via forlaget, som i øvrigt også har et omfattende kommissionssalg 
for en lang række mindre og mellemstore institutioner, herunder et andet universitetsfor-
lag.

Aalborg Universitetsforlag har siden 1978 være forlaget for universitetet i det Nordjyske. 
De samfundsfaglige udgivelser har – som universitetet – stået stærkt, men også med emner 

Figuren angiver hvor stor en andel de danske universitetsforlag udgiver STM (agronym for det en-
gelske begreb for science, technology and medicine).
Figuren skal læses således, at Aarhus Universitetsforlag blandt sine årlige ca. 70 udgivelser kun har 
en lille andel af titler inden for STM-området. Derimod udgiver FADL ca. 25 udgivelser på dette felt 
om året.
Det fremgår, at universitetsforlagene næsten udelukkende udgiver humaniora og samfundsviden-
skab. Kun enkelte mindre forlag udgiver bøger inden for STM-området. Sammenholdt med foregå-
ende figur fremgår det, at det i stor udstrækning er tale om formidlende lære- og grundbøger.260

Universitetsforlag, udgivelse af STM
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som medier, informatik,organisation og ledelse. 29 udgivelser blev lanceret i 2004 og alle 
på dansk.

Fra disse store universitetsforlag til andre universitetsforlag, hvis profil er noget anderle-
des. Det første forlag er Samfundslitteratur som blev stiftet i 1971. Det har haft tilknytning til 
Handelshøjskolen i København, og det er da også herfra en god del af forfatterne til de ca. 
40 nye titler om året bliver hentet. Emnerne er især omkring de praktiske fag såsom ledelse, 
organisation og erhvervsøkonomi.

Samfundslitteratur er samtidig et selskab, som driver en del andre aktiviteter. Det ejer 
to andre universitetsforlag samt seks profitable boglader både på CBS, men også på RUC, 
ITU og KVL. Det har desuden en e-boghandel Samfundslitteratur.dk, som kan levere alle 
markedets bøger.

Roskilde Universitetsforlag er det ene af de to andre forlag under Samfundslitteratur. Det 
er stiftet i 1995 og har sine styrker inden for samfundsvidenskab og humaniora. Af de godt 
20 årlige udgivelser findes en del lærebøger.

Forlaget Biofolia er det nyeste selskab under Samfundslitteratur. Fra 2002 har det som 
det eneste af de hidtil nævnte universitetsforlag satset på det naturvidenskabelige felt, hvor 
fagene er tæt på Landbohøjskolens emneområde. Forlaget er dog ikke et egentligt universi-
tetsforlag i den forstand, da kun få af udgivelserne er formidling af de primære forsknings-
resultater men snarere udgivelse af opsummerende og samlende synteser.

Et andet forlag med tilknytning til Handelshøjskolen i København er det forlag, som fra 
sin stiftelse i 1967 hed Handelshøjskolens Forlag. I tråd med skolens internationale ambi-
tioner har forlaget taget navneforandring til Copenhagen Business School Press. Det begyndte 
at udgive engelsksprogede bøger i 1991, som det markedsfører over hele verden. Det sker 
enten via salg af rettigheder til udenlandske forlag eller ved direkte eksport via de tre di-
stributionscentre i København (Norden), USA og England (resten af verden). Årligt udgives 
ca. 25 bøger, hvoraf enkelte samudgives med forlaget Liber i Sverige. Som et forlag med 
internationale ambitioner er lidt mere en halvdelen af forfatterne da også udlændinge.

Ved siden af de ”rigtige” universitetsforlag findes der en række forlag, som må regnes 
til denne gruppe af forlag. Akademisk Forlag har i mange år været et stort forlag med vægt 
på psykologi, sundhed og humaniora. Forlaget blev oprindelig startet i 1962 af studenter-
rådene i København og Århus, men er i dag en del af den svenske Bonnier-koncern. Det har 
ambitioner med sine udgivelser, hvor der blandt de omkring 25 af dens årlige nyudgivelser 
findes nogle udenlandske oversættelser af især faglige grundbøger.

Der findes desuden en lang række små og mellemstore forlag, som på en måde også 
fungerer som publiceringskanal for den primære universitetsforskning. Alle har gennem en 
snæver kontakt til et enkelt fagmiljø eller på anden vis oparbejdet en niche på både forfat-
tere og læsere.

Polyteknisk Boghandel & Forlag blev etableret i 1960 og er nærmest DTUs forlag. Da de tek-
niske videnskaber ikke publicerer særlig meget nationalt, fungerer selskabet som boghan-
del for udenlandske forlag. Dog udgives en del lærebøger på dansk samt enkelte tekniske 
monografier og populærvidenskabelige bøger.
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Lægevidenskab er et andet område, hvor danske bogudgivelser er sparsomme. Der fin-
des dog store forlag som FADLs Forlag ejet af Foreningen af Danske Lægestuderende, som 
siden 1961 har udgivet endda et stort antal bøger. Det er dog fortrinsvis lærebøger og sup-
plerende faglitteratur til medicinstudiet samt ergoterapi og fysioterapi. Elektroniske bøger 
er med i forlagets tilbud.

Forlaget Politiske Studier er et af de mindre forlag og burde måske først medtages i et se-
nere afsnit, da det har en meget tæt forbindelse med kun ét enkelt universitetsinstitut. Som 
sådan har det siden 1979 publiceret et par bøger om året; i 2004 blev det til 5 udgivelser.

Dansk Psykologisk Forlag er mere end 50 år gammel og har især i de sidste 10 år vokset sig 
stor i takt med fagets vækst. Udgivelserne er ofte beregnet for praktisk anvendelse. Nogle 
er forskningsbaserede resultater mens andre er bearbejdet og populariseret, og der findes 
også en del udenlandske oversættelser takket være forbindelse til den største udbyder af 
psykologiske faglitteratur og test. Med til forlagets aktiviteter hører udgivelsen af 7 tids-
skrifter.

Forlaget Multivers er endnu et af de lidt skæve forlag, der er svært at rubricere. Det har en 
blandet udgivelse med fagbøger og fiktion men har også en satsning på udgivelse af tunge 
akademiske afhandlinger, som det i 2004 udgav 9 stykker af. Emneområdet var fortrinsvis 
historie, samfundsforhold og kulturhistorie.

Bortset fra de forlag med en stor portefølje af undervisningsmateriale, er økonomien  i de 
nævnte forlag spinkel. Kun takket være tilskud er udgivelsesaktiviteten mulig.

Tilskud bliver givet på to måder. For det første er det almindeligt, at det enkelte bogpro-
jekt modtager støtte fra den udgivende institution eller forskningsprojekt (som forsknings-
rådene i stigende grad beder om bliver inddraget i projekters budgetter) samt fra private 
fonde. Et generelt tilskud bliver desuden givet i form af naturalier, hvor forlagene får en del 
gratis ydelser i form af billig husleje og tjenesteydelser fra det tilknyttede universitet.

Det må nævnes, at de egentlige universitetsforlag sluttede sig sammen i 1997 i ”Univer-
sitetsforlagene i Danmark”. Det er dog kun 9 af de nævnte forlag, der er medlem og drager 
nytte af fælles markedsføring, deltagelse i messer og andre branchetiltag.

Institutudgivere

Det største gruppe udgivere er universitetsinstitutter, som findes i et antal af 147 stykker. 
De er ikke store udgivere, idet de kun har udgivet 410 publikationer, og 128 af institutterne 
har kun udgivet tre eller færre bøger på et år.

Der findes kun et par enkelte institutter med en større serie af udgivelser. Således har 
Økonomisk Institut på Københavns Universitet udgivet hele 86 udgivelser. Et nærmere blik 
afslører dog, at de 77 af publikationerne er lettere udgivelser både med hensyn til længde 
(fra 9 til 57 sider) og i kvalitet, hvor de udgives som ”working papers”, som nærmest må 
karakteriseres som foreløbige udgivelser publiceret midtvejs mod det endelige forsknings-
resultat ved afslutningen af et forskningsprojekt. Derimod er de 9 udgivelser phd. afhand-
linger, som må formodes at have en høj kvalitet. Man kunne måske mene, at de fortjente en 
redaktionel bearbejdning og en bedre markedsføring fra et større universitetsforlag.
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Tilsvarende udgiver forskningsafdelingen FAOS ved Sociologisk Institut ved Køben-
havns Universitet 17 publikationer, hvor de fire er rapporter (med et sidetal på 121-180), 
mens de øvrige karakteriseres som ”institutpublikation”, som hører til den lettere genre og 
med et sidetal på 13-44.

Det generelle billede af gruppen er, at hvis de pligtpublicerede afhandlinger tages fra, 
er flertallet af resten publikationer, der udgives tidligt i et forskningsforløb. De har den 
dobbelte mission at vise udadtil, hvad der er på vej mens de indadtil er ”stileøvelser” på 
vej mod det endelige forskningsresultat. Deres form egner sig fortrinligt til at blive udgivet 
på nettet (hvad de færreste var i 2004), idet deres funktion mere er at være et led i en forsk-
ningsproces, hvor en hurtig feedback fra fagfæller er nyttig end de har en endelig værdi. De 
bør derfor også fjernes fra nettet, når de har udtjent deres opgave, efter de endelige forsk-
ningsresultater er blevet udgivet i endelig publikation.

Afdeling for Skov & Landskab på det nuværende Biovidenskabelige Fakultet på Køben-
havns Universitet (det tidligere Landbohøjskolen) udgav hele 22 rapporter i en serie ”Fra 
viden til handling”. Rapporterne gik fra 13 sider og op til 300 på engelsk. Serien var en 
blanding af rapporter og notater, men selvom de tilsyneladende har en vis seriøsitet, findes 
ingen af dem tilsyneladende tilgængelige via bibliotekssystemerne. Instituttet udgav des-
uden nogle såkaldte Videnblade, som man kunne abonnere på i et on-line abonnement. De 
var praktiske artikler om faglige områder og up-to-date. I 2005 var der udgivet 154 stk. 

Endelig kan nævnes Datalogisk Institut ved København Universitet, som udgiver en lang 
række tekniske rapport og afhandlinger. Selvom nogle blev udgivet i en serie med ISSN 
nummer, var de mærkelig nok ikke optaget i Dansk Bogfortegnelse. Dette sidste er i hvert 
fald et eksempel på, at en professionel udgiver ville være nødvendig, hvis udgivelserne 
skulle formidles længere ud.

Institutions- og foreningsudgivere

Den næste gruppe af bogudgivere er om muligt mere blandet og kompleks end de foregå-
ende. Udgiverne er institutioner og foreninger, som ikke har bogudgivelse som deres pri-
mære aktivitet, men hvor der i forbindelse med deres aktivitet også bliver udgivet bøger.

Af de 389 forlag i undersøgelsen fra de fire universiteter, var der 133 udgivere af denne 
kategori. Vi kan naturligt ikke gennemgå alle i denne tekst, men et par enkelte vil blive 
nævnt for at vise lidt af spændvidden.

Nogle af de største udgivere er ministerielle institutioner. Sundhedsstyrelsen udgav såle-
des 223 publikationer i 2005, hvoraf de 45 var udredninger. Nordisk Ministerråd udgav 52 
dansksprogede titler samme år. Miljøstyrelsen er også med blandt de store udgivere med 181 
udgivelser i 2005 ved siden af de tidsskrifter styrelsen udgav.

Disse mange udgivelser er ofte videnskabeligt baserede. De er dog ofte også stærkt po-
pulariserede how to do og/eller har karakter af politiske diskussionsoplæg på vedkom-
mende ressortområde.

Mange af ministerierne udgiver store mængder af denne sidste type. Deres politiske 
karakter overskygger ofte en videnskabelig baseret tilgang.
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Mere reel forskning udgives fra de institutioner, der decideret bedriver forskning. Det 
nu omdøbte AKF Forlaget udgav den forskning, der blev bedrevet ved amterne og kommu-
nernes forskningsinstitution. Det blev til 34 udgivelser i 2005 (i øvrigt har alle udgivelser 
herfra ligget on-line siden 2000).  En anden sektorforskningsinstitution er Socialforsknings-
instituttet, som i 2005 fik udgivet 24 rapporter og 22 arbejdspapirer. Hertil kom et tidsskrift 
med fire numre.

Dansklærerforeningens Forlag er en anden type institution, som har udgivelse blandt sine 
aktiviteter. Udgivelserne er naturligt rettet mod foreningens medlemmer, som i 2005 såle-
des kunne se 21 nye udgivelser af undervisningsmateriale fra børnehaveklasse til univer-
sitet.

Ellers findes der en mængde mindre udgivere, som lejlighedsvis får samlet stof til en bog 
sammen, og måske i mangel af andre muligheder står man selv som udgiver. Selskabet for 
Kirkeret, Netværk for Musikteater, Hjerneforum, Egmont Fonden og Danske Tjukotka Ekspeditioner 
er navne på enkelte udgivere, der viser spændvidden.

De kommercielle forlag

Næste gruppe har jeg valgt at kalde de kommercielle forlag. Det er ikke fordi, nogle af de 
tidligere nævnte ikke arbejder kommercielt, men fordi forlagene i denne gruppe har til 
formål at være udgiver og ikke nødvendigvis af videnskabelige bøger. De er forretnings-
drevne og henvender sig ofte – men ikke altid – til et bredt publikum gennem et tilsvarende 
bredt distributionssystem.

Det er den største af alle udgivelsesgrupperne, idet de 78 forlag i alt fik udgivet 520 fag-
bøger med bidrag fra de fire universiteter i 2004. Spredningen var dog også på dette område 
ret stor. 56 af forlagene udgav 3 eller færre bøger af disse forfattere, mens 14 udgav mere 
end 10 bøger. Det er fortrinsvis disse sidste, der vil blive præsenteret i det følgende.

I denne gruppe findes flere forskellige typer forlag repræsenteret. Den ene gruppe er de 
forlag, som har en bred udgivelsespolitik med både voksenbøger og børnebøger, skønlit-
teratur og faglitteratur etc.

Den største af disse er Gyldendal, som ikke kræver nogen særlig præsentation. Forlaget 
udgav i 2005 179 fagbøger i alt (heriblandt altså også af andre forfattere end fra de fire 
universiteter). Heraf var en del oversatte bøger og mange af og/eller om populære skuespil-
lere og journalister. Halvdelene af fagbøgerne kan man med god ret kalde videnskabeligt 
baserede, selvom forlagets populære linie i de fleste tilfælde har fjernet læseuvenlige noter,  
litteraturlister og trættende videnskabelige diskussioner. Hertil kom en udgivelse af prakti-
ske men i høj grad videnskabeligt baserede ordbøger.

Aschehoug har en række underforlag: Sesam (børnebøger), Athene (nordisk skønlittera-
tur) og det tidligere nævnte Alinea. Det startede i Danmark i 1914 og er i dag med sine 180 
medarbejdere det næststørste forlag i landet efter opkøb i 2003. Det udgav i 2005 159 bøger 
inkl. genudgivelser hvoraf ca. 2/3 er udenlandske, skønlitterære, og generelt er bøgerne ret 
populære.

Borgens Forlag er et af de store forlagsgrupper (oprettet 1948), hvor dets forlag Borgens 
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Forlag, Hekla, Vindrose, Maaholms Forlag og Sommer & Sørensen årligt blandt dets godt 200 
bøger og genoptryk har en del faglige bøger, herunder kunstbøger og undervisningsbøger.

Nyt Nordisk Forlag (fra 1917) udgiver ca. 55 ny bøger om året, hvoraf en del er af uden-
landske forfattere, kalendre og genudgivelser. Schønberg i samme udgivergruppe (fra 1857) 
udgiver 16 nye bøger, hvoraf de fleste dog er skønlitteratur eller af udenlandske forfattere.

Lindhardt og Ringhof er et andet af de udenlandske ejede forlag. Det blev startet i 1971 og 
i 1989 købt af Bonnier-koncernen. Det udgiver årligt ca. 30 fagbøger af danske forfattere. De 
hører dog til den meget populære type.

Høst & Søn er et af de store forlag med blandede skønlitterære og faglige udgivelser. 
Fagbøgerne hører også til de mere populært anlagte.

Kroghs Forlag er en sammenslutning af forlag. Det består af Thanning & Appel (fra 1866, 
som udgiver livsstilsbøger og kunst), Branner og Korchs Forlag (fra 1949, bøger for større 
børn og unge, opslagsbøger) og Kroghs Forlag (fra 1951, fag- og debatbøger, håndbøger, 
årbøger, undervisningsprogrammer til EDB).

Der findes også en gruppe forlag, som har en mere smal profil. Således har Informations 
Forlag siden starten af 1950’erne udgivet debatskabende bøger, som ofte har en faglig basis. 
I 2005 blev der udgivet ca. 11 titler.

Et andet specialiseret forlag er Politikens Forlag fra 1946, som er landets førende hånd-
bogsforlag. Sammen med rejsebøger har det udgivet 96 titler, heraf ca 36 rejsehåndbøger, 8 
ordbøger og ellers fagbøger for det meste i den lettere genre.

Et af de nyere forlag er Frydendal, som siden 1990 har udgivet en del lærebøger og prak-
tiske bøger inden for fag som psykologi, uddannelse og arbejdsmarked. Det blev til ca. 32 
udgivelser i 2005.

De danske forlags alderspræsident er Schultz Forlag¸ som siden 1661 har udgivet bøger. 
Det blev i 2005 til ca. 12-15 titler, heraf en del med udenlandske forfattere. Udgivelserne 
fordeler sig i de fire emnegrupper: erhvervslitteratur, rejseguides, biografier og uddannel-
sesbøger.

Der findes også en del forlag, hvor det faglige vægter tungt. C.A. Reitzels Forlag er et af de 
ældre forlag. Det startede i 1819 som universitetsboghandler, og har stadig samarbejde med 
mange selskaber og institutioner som Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Det Konge-
lige Danske Videnskabernes Selskab, Danmarks Forvaltningshøjskole samt mange institut-
ter ved Københavns Universitet. Speciale filosofi (inkl. Søren Kierkegaard), kulturhistorie, 
samtidshistorie og litteratur. Forlaget er dog i dag et ”rigtigt” forlag med 11 egne udgivelser 
samt huser en række tidsskrifter.

Gyldendal Akademisk er en paraply for koncernen Gyldendals mest seriøse forlag for 
videnskabelige fagbøger. Heri indgår Academica (tidligere Systeme Academic) med 20 ud-
givelser i 2005, Munksgaard Danmark med 27 udgivelser og Hans Reitzels Forlag med ca. 47. 
Sidstnævnte har en stærk profil ved fag- og lærebøger inden for psykologi, socialfag og 
humaniora. Mange udenlandske oversættelser indgår i udgivelserne.

Det må bemærkes, at adskillige af disse udgivelser er deciderede lærebøger, og lære-
bogsmarkedet til især de store uddannelser (socialrådgiver, sygeplejerske, gymnasium, un-



��0
Fra universitet til samfund

derskole etc.) er et marked med store oplag og derved store fortjenester. Omvendt er der 
naturligt stor konkurrence og store krav til kvalitet og især formidlingsform. Disse krav er 
der en lille kreds af forfattere, som kan honorere.

Branchen har undergået store forandringer de seneste år, hvilket kan ses ud af udvik-
lingen hos Systime. Det blev oprindelig stiftet i 1980 som et forlag med hovedvægt på ud-
givelser til gymnasieniveau. Forlaget Gad købte halvdelen af selskabet i 1990 og resten i 
2000. I 2003 skete et management buy out, hvor ledelsen overtog selskabet. I 2004 overtog 
Gyldendal en del af selskabet, som udskiltes som det tidligere nævnte Systime Academic, 
og samtidig købtes gymnasieudgivelser fra Gad. Udgivelserne er undervisningsbøger og 
–midler, herunder digitale e-bøger med specielle tekniske systemer for brug med e-nøgler 
med adgang til tilhørende e-learning hjemmesider, idet undervisningen sker i et univers 
omkring ikke alene bog men andre tilhørende aktiviteter. Der blev udgivet ca. 204 titler i 
2005. Antallet er dog en del mindre, da samme publikation kan være udgivet både på papir, 
som e-bog med og uden ret til kopiering eller endda kapitler af samme bog; tillige er mange 
bøger udkommet i nye oplag.

Forlag Alinea udgiver meget undervisningsmateriale til folkeskolen og andre uddan-
nelser. Det blev skabt i 1996 gennem en sammenlægning af Gad & Grafisk og Munksga-
ards folkeskoleredaktion. Det ejes af Aschehoug Danske Forlag, som er en del af Egmont 
koncernen. Der er omkring udgivelserne på samme måde som hos Systime opbygget små 
universer, hvor både lærere, forældre og elever kan blive serviceret.

G.E.C. Gads Forlag er et af de ældre med dets etablering i 1855. Det udgav ca. 26 nye 
fagbøger i 2005; i antallet er ikke medtaget genoptryk men dog nybearbejdede udgaver.

Mange af forlagene henvender sig til bestemte fagområder, hvor størsteparten – måske 
alle – publikationer er for en helt defineret målgruppe.

Det er i stor udstrækning tilfældet med Forlaget Thomson, som henvender sig til jurister, 
revisorer m.v. Denne kapitalstærke gruppe har da også gjort det muligt at udgive en lang 
række meget specialiserede og derfor meget dyre udgivelser. Naturligt er forlaget en del 
af en international koncern, The Thomson Corporation. I 2005 blev der udgivet 78 titler, 
hvoraf knap halvdelen var nye udgaver (opdaterede mere end nyskrevne) af ældre bøger.

Børsens Forlag er et andet af disse nicheforlag. Dette henvender sig til ledere i det private 
erhvervsliv. Stilen er ofte ”how to” snarere end de traditionelle videnskabelige ”why”. Ca. 
25 % af de 40 udgivelser i 2005 var oversættelser af udenlandske bøger.

Gjellerup er forlaget Gads juridiske gren, som har ca. 11 udgivelser om året.
Fagforeningen DJØF er inde i forlagsbranchen med de tre forlag, Nyt Juridisk Forlag, 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag og Handelshøjskolens Forlag, som alle mere eller mindre er 
rettet mod særlige erhverv. Der er blevet udgivet 69 nye bøger, 5 e-bøger samt 49 udgivelser 
af nye udgaver.

På tilsvarende vis udgiver Forlaget Anis fortrinsvis teologiske og filosofisk litteratur. I alt 
er forlagets udgivelser på ca. 125 bøger og tidsskrifter i alt.
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Økonomiske forhold for udgivelse

Når vi ser på de økonomiske vilkår for at publicere videnskabelige resultater, findes der 
stor forskel mellem de forskellige lande. Alle lande undtagen Danmark og Slovakiet har 
en reduceret afgiftstakst for udgivelse af bøger og tidsskrifter (som Danmark også har haft 
for aviser). Årsagen er i mange lande, i stil med hvad det norske toldvæsen angiver: det 
anses for uheldigt at afgiftbelægge det trykte ord i et så lille sprogsamfund som det norske. 
I øvrigt har selv England trods sit store sprogområde en reduceret afgift for trykte publi-
kationer; selv her mener man, at den kulturelle aktivitet skal friholdes for at betale afgift til 
staten. Betænkningen fra Medieudvalget anbefalede i sin tid, at der skulle etableres en lav 
momssats for alle medier.262

Konsekvenserne er tydelige: danske forlag og tidsskriftudgivelser står ringere stillede 
end deres udenlandske kolleger med hensyn til at levere videnskab til hjemlandet (moms 
betyder ikke noget ved eksport, da det normalt kan fratrækkes). Set på europæisk plan 
fungerer de danske afgifter altså stærkt konkurrenceforvridende, idet det danske hjemme-
marked har disse meget alvorligere afgifter.

Det må dog nævnes, at momssatserne gælder det bogtrykte medie, da reglerne for elek-
troniske udgivelser er mere varieret.

Det må også nævnes, at der ved foreningstidsskrifter er fritagelse for opkrævning af 
moms for medlemmer. Abonnement til ikke-medlemmer og løssalg er derimod momsplig-
tig.

Den økonomisk ringe stilling for den danske videnskabelige publicering skulle ikke be-
høve at få flere kommentarer. Det er en åbenlys disfavorisering af udgivelser på dansk og 
det tilmed i et af Europas mindste sprogområder.

Det er – på grund af EU’s regler – ikke muligt at afskaffe moms på bøger og tidsskrifter. 
Derimod kan den sænkes til 5 %, som er den laveste reducerede sats ifølge EU-reglerne (at 
mange lande har en lavere takst skyldes altså historiske årsager). Desuden har EU endnu 
flere kringlede regler for fastlæggelse af reducerede takster, hvorfor satsen ikke må sættes 
på mindre end ca. 11 %, hvor staten lige nøjagtig ikke vil få netto momsindtægter. I dette 
tilfælde vil staten miste et provenutab. Isoleret set vil det ligge på i alt ca. 3,5 mia kr., men 
da offentlig institutioner ikke betaler moms, vil beløbet være en del mindre. Anslået er 1/3 
af salget til private husholdninger og 2/3 til erhvervsliv og det offentlige. Hvis det offentlige 
står for 1/3, vil staten altså kunne miste knap 2,2 mia.263

Det nævnte beløb omfatter salg af alle typer af bøger og tidsskrifter, herunder altså også 
de udenlandske. Fordelen for de danske udgivere vil derfor være langt under 2 mia. kr.

En fælles momssats er selvfølgelig en administrativ lettelse for Skat. Der er dog i dag en 
lang række ydelser, der ikke er pålagt moms. Således er kulturelle aktiviteter, forfatter- og 
komponistvirksomhed, administration, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, for-
sikring, bisættelser og rejsebureauer for at nævne nogle. Det er dog også uforståeligt, at den 
værdifulde videnskab ikke får samme lave takst som aviser på 0 % eller for den sags skyld 
kunst med dens reelle kun 5 % moms.
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I EU-sammenhænge må regler ikke fungere konkurrenceforvridende. En nedsættelse af 
moms’en burde derfor let kunne ske på alle danskudgivne publikationer – også dem, der 
er udgivet i udlandet.

Hvis politikerne ikke vil ændre momsreglerne, bør de alternativt regulere tilskud til se-
riøs formidling af videnskab, således at det svarer til hvad afgiften svarer til i størrelsesor-
denen af det gennemsnitlige i EU.

 bøger tidsskrifter aviser generel

Belgien 6 6 0 21

Cypern 5 5 5 15

Danmark 25 25 0 25

England 0 0 0 17,5

Estland 5 5 5 18

Finland 8 0 0 22

Frankrig 5,5 2,1 2,1 19,6

Grækenland 4 4 4 19

Holland 6 6 6 19

Irland 0 13,5 13,5 21

Island    24,5

Italien 4 4 4 20

Letland 5 5 5 18

Lithauen 5 5 5 18

Luxemborg 3 3 3 15

Malta 5 5 5 18

Norge 0 0 0 25

Polen    22

Portugal 5 5 5 21

Rumænien    19

Schweitz    7,6

Slovakiet 19 19 19 19

Slovenien 8,5 8,5 8,5 20

Spanien 4 4 4 16

Sverige 6 6 6 25

Tjekkiet 5 5 5 19

Tyskland 7 7 7 19

Ungarn 5 15 15 20

Østrig 10 10 10 20

Momssatser i Europa
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Findes dansk forskning? – om indeksering o.l.

Artiklerne, som ikke findes

I det officielle bibliotekssystem registreres publikationer i Artikelindekset. Der er lovgivet 
for området, og Kulturministeriet har via Biblioteksstyrelsen har udlagt arbejdet til Dansk 
Biblioteks Center ejet af de danske kommuner og Gyldendal i fællesskab.

Af de 623 tidsskrifter er de 349 indekserede, hvorved deres artikler kan findes; de ”eksi-
sterer” i den videnskabelige vidensbank. Der kan søges på dem via f.eks. Bibliotek.dk, og 
herigennem er de tilgængelige og kan bestilles hos et bibliotek.

Hvad med de øvrige 274 tidsskrifter? De kan altså ikke findes via det officielle biblioteks-
system. De kan muligvis findes via søgning på internettet, men dette kan ikke ske systema-
tisk. Deres artikler er derfor blevet skrevet forgæves, ligesom hele redaktionens omstænde-
lige bearbejdning heller ikke har gjort nytte uden for den snævre kreds af abonnenter.

Der findes nemlig store huller i det ellers velfungerende nationalbibliografiske system.
I øjeblikket indekseres 735 danske tidsskrifter.265 Heraf er de fem udelukkende on-line (i 

øvrigt et ret lavt tal i forhold til de efterhånden mange e-tidsskrifter).
En gennemgang af vores register over forskningsformidlende tidsskrifter viser faktisk, 

at antallet af manglende tidsskrifter i Dansk Artikelindeks er meget stort. Selvfølgelig kan  
og bør indekset ikke indeholde alle danske tidsskrifter; hertil har informationerne i mange 
skrifter en meget kortvarig levetid.

Hvis vi ser nærmere på de 432 tidsskrifter, som vi i vores undersøgelse har kvalitetsvur-
deret, findes der således mange af højeste kvalitet, som ikke er optaget i registeret.

LO Dokumentation indeholder analyser af meget høj kvalitet (udgivelsen må vel nærmest 
karakteriseres som en monografiserie) men er ikke medtaget. Det skyldes ikke, at den er 
’ukendt’ for bibliotekssystemet, idet udgivelsen har ISSN nummer, hvilket i øvrigt også 
gælder stort set alle de øvrige tidsskrifter.

Grafiana udgivet af Dansk Mediemuseum indeholder artikler af meget høj kvalitet – bl.a. 
mange om bogudgivelser. Heller ikke denne er tilgængelig. Det skyldes ikke, at det er en ny 
udgivelse, for den har været udgivet siden 1986.

Arkæologisk Forum er et meget levende arkæologisk tidsskrift, som siden 1999 har publi-
ceret vigtige artikler omkring fagets metodiske side. Heller ikke disse artikler kan findes i 
Nationalbibliografien.

Disse tidsskrifter af høj kvalitet er alene. Der er en lang række udgivelser, som er på et 
højt niveau og som danske læsere bør kunne drage nytte af. Her nævnes et udvalg: Idræt-
sjuristen, Matilde, Medicinsk Årbog, Metode & Data, Omsorg, Uden for nummer, AIGIS, Anglo 
Files, Bornholms Museum årbog, Filmmagasinet 16:9, Forskningsnyt fra Psykologi, Kritisk Debat, 
Litteraturmagasinet Standart, Medicus, Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed og ORBIT.

Mens det er svært at se årsagen til at ovenstående ikke bliver optaget, er det lettere med 
den følgende gruppe, de nordiske tidsskrifter. Heri indgår Drama, Nord Nytt, Arkiv för Nor-
diska Filologi, Nordisk Forsikringstidsskrift, Nordisk Tidsskrift, Nordisk Øst-Forum, Nordisk Al-
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kohol- & Narkotikatidsskrift, Nordisk Arkitekturforskning og Tijdschrift voor Skandinavistiek. De 
bringer et stort antal artikler skrevet af danskere og på dansk, som altså ikke medtages i 
Nationalbibliografien. Flere af tidsskrifterne har redaktionel adresse og udgives fra Dan-
mark (i hvert fald i øjeblikket). Selvom nogle bliver indekseret i internationale bibliografier 
og derved er tilgængelig ved en mere ihærdig søgning, ligner det et systematisk hul i Na-
tionalbibliografien. ’Almindelige’ mennesker har ingen mulighed for at få adgang til denne 
information.

Det er ikke helt gennemskueligt hvordan udvælgelse/ikke udvælgelse har været foreta-
get. Således findes en indeksering af nordiske tidsskrifter som Nordisk Museologi, Nordisk 
Pedagogik og Nordisk Tidsskrift for Selskabsret i Dansk Artikelindeks.

Samme hul findes for alle internationale tidsskrifter udgivet uden for Norden. Det kan 
man til en vis udstrækning forstå deres mængde taget i betragtning, men det er også til-
fældet for de internationale tidsskrifter, der udgives fra Norden – undertiden også fra Dan-
mark – selvom andelen af danske bidragsydere både i redaktionen og i tidsskriftets spalter 
er høj. Bibliografien dækker danske tidsskrifter udgivet på engelsk, så det er ikke sproget 
alene, der er årsag til bortvælgelsen. Nordicom Review indeholder således mange artikler om 
danske forhold. Det kan måske mere diskuteres, om Mathematica Scandinavica skal med-
tages, da dets videnskabspræsentationer gælder mere generelle videnskabelige forhold 
af global relevans, og som derfor findes i alle områdets fagbibliografier. Men også det er 
selvfølgelig en vurdering, hvis konsekvenser er med til at begrænse danske læsere fra at få 
adgang til danskeres publikationer.

For både de national- og engelsksprogede nordiske tidsskrifter gælder det, at der fin-
des en del, som bliver indekseret i Nationalbibliografien. Det er ikke til at gennemskue 
udvælgelseskriterierne, men det må konstateres, at det i hvert fald ikke er en udvælgelse 
efter videnskabelige kvalitetskriterier. Således er meget korte og ’løse’ artikler medtaget. 
Til eksempel kan nævnes syv tidsskrifter som Adoption og samfund, Dansk Politi, Efterskolen, 
Gartnertidende, Fremtidsorientering, HVAC-Magasinet og Skoven.

Som det er nævnt adskillige andre steder i denne bog, kan artikler sagtens have andre 
kvaliteter end den videnskabelige tyngde til at berettige deres eksistens, men set ud fra et 
videnskabeligt synspunkt er der et misforhold mellem indekserede lette populære udgi-
velser, og tidsskrifter som de tidligere nævnte, der ikke bliver indekserede. I alt anslås en 
fuldkommen dækning på niveau med de sidstnævnte syv tidsskrifter at betyde en ekstra 
optagelse på ekstra 144 tidsskrifter. Hvis overliggeren sænkes en smule, så kun tidsskrifter 
med egentlige videnskabelige af en vis højde skal medtages, ligger antallet på det halve.

Et tilsvarende og måske endda større hul er den ofte manglende indeksering af artikler 
i antologier. Selve publikationen bliver indekseret, men der mangler altså  i stort omfang 
henvisning til de enkelte artikler.

Til slut kan jeg dog ikke undlade at nævne, at dette skulle kunne lade sig gøre uden at 
tilføje registreringen særlig mange ekstra midler, om nogle. Der vil nemlig snart være mu-
lighed for at bedømme og registrere de relevante værker i elektronisk form, og besparelsen 
ved at undgå den fysiske håndtering vil således kunne finansiere denne ekstra indsats.
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Hvad med indeksering af elektronisk udgivelser?

Med det stigende antal udgivelser udelukkende i elektronisk form vil det være relevant at 
se på hvordan disse bliver behandlet af Nationalbibliografien.

Lad os starte med tidsskrifterne. Således findes der totalt ni tidsskrifter, som udeluk-
kende udgives elektronisk og som bliver indekseret i Dansk artikelindeks.266 Heraf er de 
fire med på vores liste over udgivelser med forskningsrelaterede bidrag. 

Tilsvarende findes på det elektroniske område udgivelser, der burde have været med-
taget. Arbejdsretligt Tidsskrift online er en af disse elektroniske udgivelser. Den kan i sin 
databaseform måske være svær at indeksere, men dets rene artikler burde være medtaget. 
Efterfølgende bliver en del af stoffet optrykt i Arbejdsretligt Tidsskrift, hvis bidrag ligeledes 
heller ikke indekseres. AIGIS, elektronisk tidsskrift for klassiske studier i Norden er trods navnet 
en næsten ren dansk udgivelse og burde ligeledes have været medtaget. Den er en ren elek-
tronisk udgivelse, som man gratis kan abonnere på.

Der findes mange nyhedsbreve udgivet i elektronisk form. Mange har af naturlige grun-
de nyhedens karakter. Der findes dog iblandt dem flere, som tillige publicerer indlæg, der 
fortjener et længere liv. Historie-online fra Dansk Historisk Fællesforening og Newsletter fra 
Jean Monet Center er nogle af disse.

Dette område vil have en kraftig vækst i de kommende år, hvorfor man bør være meget 
opmærksom på alle nye initiativer. Når kun 50% af de rene elektroniske udgivelser på vores 
liste er medtaget, tyder det på en meget lav prioritering i biblioteksvæsenet.

Endnu værre er det tilsyneladende med de bidrag, der ikke bliver udgivet i serier. Det 
drejer sig om en bred kreds af publikationer såsom løse artikler, monografier, antologier 
m.v. Grænsen til ubetydelig grå litteratur er selvfølgelig svær at sætte, men for at illustrere 
de store mangler på området, vil jeg sandsynliggøre problemet. Ud fra en stikprøve på 50 
rimelig vægtige udgivelser267 fra alle fagområder, var resultatet, at kun fire ud af 50 elek-
troniske værker var blevet registreret. Det gjaldt alle de udenlandske udgivelser, men altså 
også stort set alle de danske udgivelser.

Det er jo alvorligt, at ca. 92% af danske elektroniske udgivelser ikke bliver bemærket. 
Endnu værre er det, at udgivelser i udlandet ikke mere betyder en registrering. Hvor en bog 
udgivet i udlandet ved den traditionelle udgivelsesmetode på papir hidtil ofte resulterede 
i at et dansk bibliotek købte bogen, hvilket igen betød en registrering i den centrale dan-
ske biblioteksdatabase, har de elektroniske udgivelser ikke den samme opmærksomhed. 
Bibliotekerne køber ikke mere elektroniske bøger udgivet af danskere (de er ofte gratis), 
hvorfor disse danske bidrag helt forsvinder fra de danske bibliografier.

Alt i alt er danske forskeres synlighed uhyre svag ved elektroniske tidsskrifter og især 
uden for tidsskrifterne. Selvom nogle af de udenlandske bidrag måske kunne være regi-
streret i internationale bibliografier (det er ikke undersøgt), er billedet entydigt: publicering 
på nettet giver ikke synlighed i danske offentlige databaser som Nationalbibliografien eller 
Bibliotek.dk.
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International indeksering – amerikansk kulturimperialisme?

Det er vanskeligt at få et totalt overblik over i hvilket omfang de danske tidsskrifter er 
indekseret i udenlandske bibliografiske baser. Det er særlig vanskeligt, da tilsyneladende 
indekserede tidsskrifter ved en kontrol viser sig alligevel ikke at være indekserede eller at 
kun meget få artikler bliver indekserede.

Hos Institute for Scientific Information (i dag en del af Thompson scientific) udgives 
årligt en fortegnelse over udvalgte tidsskrifter og deres såkaldte ’impact factor’. Dette tal er 
i visse kredse højt agtet, da det angiver antal af citerede artikler i forhold til udgivne artik-
ler. Fænomenet er også vidt kritiseret, hvor hovedargumenter bl.a. er, at kun nyere artikler 
bedømmes, hvorved klassiske artikler undgås, at et særlig stort antal af udgivne tidsskrifter 
i et fag favoriserer dette fags forskere frem for forskere inden for fag med færre udgivelser 
og at den registrerede hurtige citering ikke siger noget om artiklernes kvalitet.

En søgning på dansk udgivne tidsskrifter resultarede i 64 tidsskrifter.268 Langt størstede-
len var internationale tidsskrifter med redaktioner i udlandet men udgivet på et forlag med 
adresse i Danmark (bl.a. det Blackwell ejede Munksgaard).

På listen fandtes seks danske eller skandinaviske tidsskrifter, som også fandtes i vores 
fortegnelse over tidsskrifter. Det tidsskrift med højeste impact factor var Acta Psychiatrica 
Scandinavica med 2,288. Det eneste rent nordisksprogede, Nordisk Psykologi, havde ikke 
så mærkeligt en faktor på kun 0,054.

Omvendt viste en sammenligning af vores liste med ISI’s liste, at der var mange kvali-
tetstidsskrifter, som manglede. Ikke mindst de internationalt orienterede på engelsk burde 
være medtaget, men et internationalt sprog og videnskabelig kvalitet alene ser ikke ud til at 
være tilstrækkelig til at opnå optagelse.

På enkelte fag er der udført mere detaljerede undersøgelser af dækningsgraden. For et af 
de mest dækkede videnskabelige områder, sundhedsvidenskab, er undersøgt optagelsen i 
den vigtigste database, Science Citation Index i 1998. For alle forskningsartikler fandtes kun 
en registrering på 72 %. 28 % af den danske forskning er derved fraværende.269

I to humanistiske fag er der udført tilsvarende undersøgelser. Om dansk pædagogisk 
forskning fremgik det i 1993, at kun i en nordisk udarbejdet bibliografi ville man finde 
dansk pædagogisk forskning. I alle øvrige baser ville der være ringe chance for at støde på 
den.270

Tilsvarende undersøgelse af faget histories optagelse i bibliografier giver det samme 
billede. ”Den internationale formidling af dansk historieforskning kan slet og ret ikke 
imødekomme selv beskedne krav”. Faget publicerer fortrinsvis i bøger, som stort set er 
fraværende. Der findes nogen registrering af tidsskriftsartikler, men igen er registreringen 
tilfældig.271

Der var for en del år siden en opmærksomhed på dette forhold og med forslag til en 
forbedret registrering – og derved udnyttelse af dansk forskning,272 men i de seneste 15 år 
har der ikke været nogen større debat.

Problemstillingen er ikke kun dansk. Selv engelsksprogede lande har en underrepræ-
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sentation, hvilket tyder på, at sproget ikke er den eneste faktor, men at det også skyldes 
politiske og organisatoriske forhold. En undersøgelse fra Australien viste, at amerikansk 
litteratur var meget bedre repræsenteret i databaserne end den australske. Det angives at 
være et udslag af kulturel imperialisme. Den var en større fare for Australien end den anden 
store fare forårsaget af de dominerende amerikanske databaser, nemlig at man ikke ville 
kunne råde over et bibliografisk system i tilfælde af en krigssituation.273 
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Afslutning

Kære læser

Forhåbentlig er du blevet klogere på ikke alene den aktuelle formidling af forskning, men 
sandelig også på fremtidens muligheder. Ikke mindst vil internettet kunne sprede viden til 
de fjerneste afkroge af samfundet.

Der har været en del kritik undervejs i bogen. Politikere, ministerier og administrato-
rer  er kritiseret for at have været for passive, mens universitetsledelser, bibliotekarer og 
forskere hver på deres måder er for selvoptagne. Derfor udnyttes langt fra alle samfundets 
ressourcer.

Min opfordring her til sidst må være, at alle involverede parter må mødes i et samar-
bejde. Kun derved kan samfundet næsten gratis drage nytte af de mange ressourcer, der 
findes i forskerverdenen. Det er opsummerende indsatsen fra:

3.987 redaktører i tidsskrifter og forlag
3.148 faglige bedømmere
6.268 bestyrelsesmedlemmer i faglige selskaber

Vi skal udnytte den infrastruktur, den videnskabelige verden har opbygget gennem flere 
hundrede år. Samtidig skal den moderniseres, og kontakterne ud i samfundet skal udvik-
les. Alle tidsskrifter skal være Open Access med fri og åben adgang for alle.

Mens mange af de hidtidige fremskridt er sket takket være udnyttelse af IT-teknologiens 
muligheder for rationalisering, er der for de kommende år brug for fantasi og idéer, hvorfor 
der skal skabes et samarbejde med den mere kreative del af IT-verdenen. For forsknings-
formdling skal ikke kun bestå af en simpel distribution af bøger og artikler, men lige så 
meget være en kommunikation mellem mennesker. En udveksling af synspunkter, som 
bygger på menneskelige kvaliteter og vurderinger.

mange hilsener
Jørgen Burchardt

•
•
•
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særlig fyldestgørende undersøgelse fra Indeks Danmark viser 
således kun en svag nedgang (citeret fra Andersen 2005).

39 Lund 2005.
40 LO Ugebrev A4 d. 1/9 2003.
41 Diskussion af populærvidenskab, videnskabsjournalistik 

og forskningsformidling i naturvidenskab, se Danielsen 
2003. Der findes en konferencetradition på mere 
end 10 år ved Public Communication of Science and 
Technology. Se f.eks. www.pcst2004.org.

42 Shinn og Whitley 1985.
43 Citat af Politikens videnskabsredaktør Morten 

Jastrup i Scient, november 2004, s. 10.
44 Brier (2004) ser formidlingen som to kredsløb: det lille 

faglitterære kredsløb i forsker-til-forsker og det store kredsløb 
især til andre specialer og særlig til ikke-forskere. Denne 
og en række andre publikationer om forskningsformidling 
(Meyer, 2005a, Meyer 2005b, Brier 2003) tager 
udgangspunkt i at journalister er den formidlende aktør.

        Der findes dog andre, som fremhæver forskerens ansvar og 
deltagelse i den offentlige debat i medierne (Mandag Morgen, 
2005, Albæk et al, 2002, Albæk, 2004 og Arnoldi, 2005a og 2005b, 
Danielsen 2003, Petersen 2004). Mine synspunkter om forskernes 
deltagelse omhandler udelukkende medier, hvor forskeren har 
en betydende bestemmelse over det bragtes form og indhold. 
Se også undersøgelsen af forskningskommunikation omkring 
tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, som ligger et sted mellem 
at være et egentligt videnskabeligt tidsskrift og et ’offentligt’ 
medie (Nielsen 2005), og studierne af fagpressen som led i den 
journalistiske fødekæde (Lund, 2005). Om forskningsformidling 
set i et større perspektiv se Forskningsstyrelsen (2004) og 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2004).

45 Ønsket om forskningsformidling til de brede masser har i mange 
år stået stærkt i USA inden for STM-videnskaberne. Det samme 
ønske om formidling er efterhånden også stærkt i Europa. I 
England gav det anledning til en undersøgelse af befolkningens 
holdninger til STM-videnskaberne (Office of Science and 
Technology og Wellcome Trust 2000 og Welcome Trust 
2000). Herhjemme har været udført tilsvarende undersøgelser 
(Siune og Vinther 1998 og Siune og Mejlgaard 2001). Debatten 
herhjemme om STM-området har tilsvarende været stor. I den 
videnskabelige verden har der været en god debat i tidsskriftet 
BioZoom (Nielsen 2004, Sand-Jensen 2004, Frank 2004, 
Gammeltoft 2004, Pedersen 2004, Pedersen 2004A, Nielsen 
2004A, Schnønau 2004, Nielsen 2004B og Ørskov 2004). 
Debatten har dog også være først i andre medier, som Meyer 2005 
og Meyer 2005A. Desuden er humaniora kommet med Richard 
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2003. To undersøgelser af forskningsformidling er Nielsen 2005A 
og MandagMorgen 2005; en meget dybtgående diskussion om 
alle forhold og videnskabsgrene findes i Kjærgaard 2006.

46 Det bedste – eller værste om man vil – eksempel findes i 
Det Strategiske Forskningsråds publikation ”Forskning 
der nytter”, som arbejder ud fra tesen, at det er muligt at 
”identificere forskning, der kan føre til værdigererende 
innovation for det danske samfund”. En analyse af det nye 
pres på universiteterne findes i Horn og Nielsen 2003.

47 Albæk 2004 og Albæk, Christiansen og Togeby 2002.. 
Om forskerne i medierne se også Arnoldi 2005.

48 Ministeriet for Videnskab…2004.
49 DEFF 2005.
50 Reeh 2005.
51 Strategi for forsknings- og vidensformidling. Vedtaget 18/4 2005.
52 Rektorkollegiet 2005.
53 Større diskussioner findes i Houghton 2001, Library and 

Information Statistics Unit 2002 og Houghton 2003. Desuden 
findes en oversigt over positioner i OECD 2005.

54 Science and Technology Committee 2006.
55 EU 2006 og EU 2007.
56 Andersen 2006.
57 Inspireret fra Editors’ Association of Canada.
58 Om de klassiske dyder findes flere værker, bl.a. Meadows 

1998, Page, Campbell og Meadows 1997.
59 CME-regler 3. udkast af 29/9 1999. Dansk Lungemedicinsk Selskab.
60 Om arbejdet på et universitetsforlag se Sisler 2002.
61 Tipler 2003.
62 O’Reilly 2002.
63 Tipler 2003. Se også Brown 2004.
64 Raphael 2006.
65 Citat fra Peter Lachmann, Lachmann 2002.
66 En beskrivelse af peer-review processen findes i Cabell’s Directory 

of Publishing Opportuinites in Educational Psychology and 
Administration, David W. E. Cabell (red.) 2002-2003.

67 Riisgård 2004.
68 Kyvik og Langfeldt 2004.
69 Roberts 1999, Rowland 2002 , Rowland 2002 A, Williamson 

2003 og Wets, Wedon og Jan Velterop 2003.
70 Litteratur om universitetsforlag se Regier 

2003, Ball 2004 og Givler 2002.
71 Germano 2005 og Luey 2004.
72 Den videnskabelig bogudgivelses historie, se 

Fredriksson 2001 og Brock og Meadows 1984.
73 Hjarvard 2005.
74 Zahle 2004.
75 Kulturministeriet 2006.
76 Houghton 2001.
77 Houghton 2001, Savenije 2003.
78 Nicolaisen 2002 og Nicolaisen 2002A.
79 Nicolaisen 2002A.
80 Hartley 2006.
81 Nicolaisen 2002.
82 Det sidste fra Hansen 1997.

83 Om den informelle kommunikation se Cronin 2003.
84 Kragh 2005, Kragh 2005 A, Kjærgaard 2006 

og Nielsen og Nielsen 2006.
85 Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences 

2005. Se også Birdsall og Shearer 2002 og Birdsall 2005.
86 Se dog Ravn 2004.
87 Se omtale heraf i Burchardt 1994.
88 http://calj.icaap.org/ConstitutionCALJ2003.rtf 17/6 2005.
89 http://www.alpsp.org/ALJC/default.htm 17/6 2005.
90 Erasmus Montanus blev udgivet i 1731, men er 

sandsynligvis skrevet allerede i 1723.
91 En oversigt over dansk som videnskabssprog, se Colliander 2002.
92 Jarvad 2001.
93 Larsen 2005.
94 Jarvad 2001.
95 Bordons og Gómez 2004.
96 Bracho-Riquelme, Pescador-Salas og Reyes-Romero 1999.
97 Madsen 2003.
98 Science communication i Europe, nr. 20 marts 2003.
99 Rektorkollegiet 2003C.
100 Bonnis 1992.
101 Burchardt 1994.
102 Burchardt 1992.
103 DANDOK 1992.
104 Biblioteksstyrelsen 2004.
104a Refereret i Burchardt: Den skjulte danske 

forskning. I: ForskerForum nr. 150, 2001.
105 Se Hars 2003.
106 King og Tenopir uu.
107 White og Creaser 2004.
108 Gammeltoft 2004.
109 Willinsky 2003.
110 Tenopir og King 2000.
111 Marks 1995, citeret fra Tenopir og King 2000.
111a Open Access evangelisternes propaganda er nået helt op 

til EURAB, hvor European Research Advisory Board har 
benyttet denne argumentation i deres indstilling i indstilling til 
EU Kommissionen. Citat fra pressemeddelelse 10/1 2007.

112 Marks 2001.
113 Ammitzbøll 2001.
113a. To af de største evangelister er Peter Suber, som driver ”Open 

Access News” med nyheder fra OA bevægelsen. og Stevan 
Harnad, moderator på American Scientist Open Access Forum.

114 Workshop on Electronic Publishing, 14.-15. april 2005.
114a Således var den nordiske policy workshop om Open Access d. 

23.-24. april i Helsingør kun for specielt indbudte i regi af Nordbib.
115 Biblioteksstyrelsen 2003. Opgørelsen er udført 1/3 2007 ved 

sammentælling af de 39 forlag NOP-HS aktuelt støtter. Der var 
tre tidsskrifter, jeg ikke kunne efterspore. Det kunne dog tyde 
på, at de i hvert fald ikke er udgivet af et stort effektivt forlag.

116 Beskrivelse af Institutional Repository, SDU. 26/5 2005. 
Fandtes på SDU’s hjemmeside februar 2007.

117 Beskrivelse af DTU’s forskningsdatabase ORBIT; 
seneste opdatering 3/7 2006. På nettet februar 2007.

118 DEF maj 2004.
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118a The Association of American University Presses (AAUP) 
med 127 non-profit forlag som medlemmer offentliggjorte 
sit statement i februar 2007, Washington DC Principles 
for Free Access to Science Coalition blev lanceret i marts 
2004 af de førende non-profit selskaber og udgivere i USA 
fortrinsvis inden for STM-området. I forbindelse med et EU 
arrangement i Bruxelles april 2007 benyttede 52 udgivere 
i International Association of Scientific, Technical and 
Medical Publishers at publicere ”Brussels Declaration”.

119 Se f.eks. Brundin 2004. Debatten har bl.a. været ført i Learned 
Publishing, se f.eks. Velterop 2003 og Warner 2005.

120 Prosser 2003.
121 Information fra hjemmeside 17/2 2007.
122 Electronic Publishing Services 2006.
123 De store ikke-kommercielle udgiverselskaber ALPSP i samarbejde 

med HighWire Press, Association of American Medical 
Colleges m.fl. sponserede undersøgelsen The facts about Open 
Access. (ALPSP 2005). Se også Rowlands og Nicholas 2005.

124 Wellen 2004 tager forbehold for OA, men angiver ændringer.
125 Jan Velterop kom fra BioMed Central, hvor han ophørte i maj 

2005 i protest mod den langsomme indførelse af OA. I august 
kom han til Springer. Information World Review 17/8 2005.

126 Beløbet for udgivelse i et godt tidsskrift på 1.950 $ er stipuleret i 
en undersøgelse fra Wellcome Trust 2004. Dette gælder artikler i 
STM-tidsskrifter, som ofte er kortere end gennemsnitslængden af 
en artikel. Beløbet er derfor korrigeret i overensstemmelse hermed.

127 Brev fra Rektorkollegiet til Undervisningsminister, 
Forskningsminister og Kulturminister 30. maj 2001.

128 Politiken d. 23/10 2005.
129 I argumentationen for at tvinge forskere til at publicere 

deres værker på danske universiteter, fremlægges 
4/10 2006 i DEFF-regi  i foredrag af Mogens Sandfær 
tallene for de amerikanske prisstigninger.

130 Hjorth-Andersen 1996.
131 Tenopir and King 2000.
132 Undersøgelsen er udført med tak til Syddansk 

Universitetsbibliotek, som har lagt materiale til.
        Regnskaberne over danske tidsskrifter er blevet gennemgået 

fra 1969, hvor priserne for hvert 5. år er blevet registreret. 
Det er således de reelt betalte udgifter og ikke de priser, der 
f.eks. har været trykt i tidsskriftet. Således indgår de reelle 
rabatter, som større biblioteker har kunnet erhverve.

        Medtaget i tabellen er kun de tidsskrifter, der mindst har 
eksisteret siden 1989. Undersøgelsen viser altså prisudviklingen 
for de stabile tidsskrifter og altså ikke de nye eller de ophørte.

        Der har i flere tilfælde måtte vurderes, om et tidsskrift er 
blevet videreført under et nyt navn eller om der var tale 
om oprettelse af et nyt og nedlæggelse af et gammelt.

        Det største problem med tidsskrifter var dog deres 
uregelmæssige udgivelse – eller rettere, at deres udgivelse 
regelmæssigt var uregelmæssig. Der er derfor blevet 
placeret en udgivelse i et år, hvor udgivelsen egentlig først 
er blevet udsendt et stykke ind i det efterfølgende år.

       Regnskaberne er gennemgået i alfabetisk orden, og af tidsmæssige 
årsager måtte der stoppes efter 42 tidsskrifter var blevet analyseret.

       Priser siden 1969 er blevet registreret. Da mange tidsskrifter 
først er blevet startet efter denne tid, har der i den første 
periode været et lille antal tidsskrifter at bygge på.

133 Schonfeld, King, Okerson og Fenton 2004.
134 Når opgørelsen ikke er helt præcis skyldes det, at det er svært at 

angive, hvornår et tidsskrift har en hjemmeside eller ej. Har det en 
hjemmeside, hvis det distribuerende forlag på sin hjemmeside har 
en præsentation af tidsskriftet? Eller hvis den udgivende forening 
har et enkelt sted på sin hjemmeside, hvor tidsskriftet nævnes?

135 Tallet er beregnet ud fra de tidsskrifter, 
der er blevet kvalitetsbedømt.

136 Oplysninger stammer fra Rick Luce ved 

præsentation i CERN marts 2002.
137 Bruus 2005.
138 Omtalt ved starten i 2003 i Olsson 2003; der findes i øvrigt meget 

sparsomt med oplysninger om preprintserveren i forbindelse med 
dens netsted lige som en personlig henvendelse til redaktøren 
ikke gav nærmere oplysninger om aktuelt omfang og benyttelse.

139 Korrespondence.
140 Beskrivelse af Institutional Repository, SDU. 26/5 2005. 

Fandtes på SDU’s hjemmeside februar 2007.

140a Harnad m.fl. 2004..
141 Ware 2006.
142 Høringssvar fra Biochemical Society til Study on the economic and 

technical evolution of the scientific publication markets of Europe.
143 Ware 2004.
144 Rektorkollegiet 2003 A.
145 Finansministeriet 2000.
146 Rektorkollegiet vil løbende udgive denne statistiske oversigt 

over forskningsformidlingen på de enkelte universiteter.
147 Børsen 22/9 2006.
148 Børsen 29/9 2006. Disse analyser kan tilsyneladende bruges og 

misbruges efter interesse. Et interessant tilfælde er fra 2002, hvor 
Mandag Morgen publicerede en artikel om ”Dansk forskning delt 
i A- og B-hold” (MM, nr. 43, december, s. 22-27) fra D’ARC 
på DTU. Tallene fremhævede den forskning, der fandtes på 
DTU, og forskningsministeren udtalte sig på basis af tallene. 
Imidlertid korrigerede forskere fra Danmarks Biblioteksskole 
brugen af tallene, bl.a. angav de, at artikler med mange 
forfattere kun burde tælle med en relativ vægt. (Magisterbladet 
nr. 3, 2003, s. 26-27 med efterfølgende debat på nettet).

149 Analyseinstitut for Forskning har forsøgt at finde relevansen i 
benchmark ved rangfølge af tidsskrifter, se Langberg 2002.

150 Denne udlægning svarer til den udlægning, som 
vicedirektør Mogens Sandfær fremlagde i sit foredrag 
”Hvorfor forskningsregistrering” i DEFF 4/10 2006.

151 Brug af bibliometri se f.eks. Borgman og 
Furner 2002 og Moed 2005.

152 Seglen 1998, Tenopir 1982, Jacsó 1997, Jacsó 1998, 
Meho og Spurgin 2005. Se også Ingwersen 2000 hvor 
nationalitet inden for socialvidenskaberne diskuteres.

153 Undersøgelsen af tidsskrifter optaget i citation index er 
sket ved at tjekke de mest sandsynlige tidsskrifter ved 
opslag i Web of Sciences’ database; en systematisk 
søgning har af tidsmæssige grunde ikke været mulig. 
Se i øvrigt tidligere note om impact factor.

154 En gennemgang af forholdet ved 
socialvidenskab findes i Hicks 1999.

155 Som vist i Moed 2005.
156 Lehmann, Jackson og Lautrup 2006.
157 Nicolaisen 2002 angiver relationen som en J-formet kurve.
158 Seglen 1998.
159 Om IF, se Garfield 1999.
160 Se f.eks. Ingwersen 2005.
161 Rousseau 2002.
162 Kritik af bibliometrien, se også Rehfeld 2005.
163 Biblioteksstyrelsen 2004. 
164 Om standardisering af den tekniske del af registreringen se 

Price og Løvschall 2004. Standardiseringen søges at blive 
gjort internationalt, jfr. Andersson m.fl. 2005. Om svaghed 
ved registrering i baser omtales i de Fine Olivarius 1998.
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165 Se kritik i Burchardt 2001.
166 Se Hansson 2003 og Hansson og Frederiksen 2003.
167 Jespersen m.fl. (red.) 2000.
168 Stillingsannonce i Bibliotekspressen nr.3, 2007.
169 Åbent brev vedr. indsigelse overfor indførelsen 

af et pointsystem til forskningskvalitetssikring på 
Det Humanistiske Fakultet, d. 1/2 2007.

170 Danmarks Forskningspolitiske Råd 2006.
171 Grundlaget for beslutningen er UHR 2004. Den 

bagvedliggende udredning er Sivertsen 2003. På 
hjemmesiden for Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste findes løbende opdaterede database med den 
aktuelle registrering af tidsskrifter, der giver point.

172 Lommerud 2005.
173 Gripsrud 2006.
174 Andersen 2006.
175 Adams 2004.
176 I 2005 oversteg indkøbet af elektroniske udgivelser 

indkøbet af tidsskrifter hos de store forskningsbiblioteker. 
Forskningsbiblioteksstatistik 2005, Biblioteksstyrelsen.

177 Von Hielmecrone 2004. Se også Andersen 1993.
178 Regler for DTU. Privat korrespondence med DTV.
179 Regler fra National Institutes of Health 19/7 2005.
180 Research Councils UK’ updated position statement 

on access to research outputs. Juni 2006.
181 Copy-Dan 2005.
182 Annual report CrossRef 2005-2006.
183 Fra CrossRef’s hjemmeside 14/2 2007.
184 Optælling på CrossRef’s hjemmeside 14/2 2007 

findes der ved en løs gennemlæsning og søgning 
på nøgleord ingen rene danske udgivere.

185 Aftale annonceret ifølge pressemeddelelse 12/7 2006.
186 Forslaget galdt nordiske udgivelser men er set tilsvarende 

foreslået for danske tidsskrifter. Biblioteksstyrelsen 2003.
187 Tal fra september 2006; fra COUNTER’s hjemmeside 17/2 2007.
188 Willinsky 2001.
189 Positiv indstilling findes i Banks 2005.
190 Præsenteret i DEFF-regi i Mogens Sandfær: 

Hvorfor forskningsregistrering 4/10 2006.
191 Information 7/2 2007.
192 Malmquist 1990.
193 Price 1961.
194 Kragh 2003 og Kragh 2005.
195 Machlup 1980.
196 Meadows 1991.
197 Delanti 2001.
198 En opgørelse over fag, der ikke medtages i 

internationale citationsdatabaser, se Moed2005.
199 Dansk Center for Forskningsanalyse, 2005, s. 21.
200 King 1981.
201 For Syddansk Universitets vedkommende var det dog kun 

muligt at få et fuldstændigt materiale fra 2003. Der vurderes, 
at der sker meget små strukturelle forandringer i løbet af et 
år, hvorfor materialet er blevet benyttet uden korrektioner.

202 Kortlægningen er sket ved en gennemgang af universiteternes 
årsberetninger og forskernes hjemmesider suppleret med 
bibliografiske databaser, information fra landets videnskabelige 
tidsskrifter, væsentligste bogforlag og videnskabelige selskaber.

203 Fra Norge findes en analyse af publicering 
på universiteter Kyvik 2001.

204 Jarvad 2001.
205 I Kærgaard 2004 er foretaget en tilsvarende placering af 

økonomitidsskrifter med populære i den ene ende og teknisk 
faglige i den anden ende. Der indgår desuden en ekstra 
dimension med en vurdering af tidsskrifternes indhold, om 
det er snævert økonomisk eller bredere samfundsmæssigt.

206 Største kilde til foreninger og selskaber har været universiteterne 
og deres institutters årsberetninger, hvori de ansatte har angivet 
bestyrelsesposter o.l. Dette er blevet suppleret med søgning 
via diverse registre ligesom universitetsavisers annoncerede 
møder og konferencer har bidraget med oplysninger.

207 De statistiske beregninger bygger på oplysninger om de 268 
foreninger, hvor der er oplyst stiftelsesår. Hvor der har været 
tale om sammenslåede foreninger, er årstallet for den ældste 
forening blevet medtaget, hvis det har været oplyst.

208 ”A brief outline of the history of the ”Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab”, hjemmeside 2/5 2006.

209 Selskabets historie ”-et lidet Selskab af gode 
venner” hjemmeside 2/5 2006.

210 ”Det Medicinske Selskab i København” hjemmeside 2/5 2006.
211 Selskaberne er vurderet for deres tilhørsforhold inden 

for 22 forskellige grupper. For de fleste selskaber er 
gruppetilhørsforholdet let blevet fundet. Der findes dog selskaber, 
som har et ’dobbelt’ formål. Her er selskabet blevet placeret i 
det mest dominerende fag. F.eks. arbejder Jydsk Longitudinelt 
Selskab med tidsserier, der har giver en historisk dimension. Det 
er dog det matematiske islæt, der er blevet vurderet stærkest, 
hvorfor det er i denne gruppe selskabet er blevet placeret.

212 Statistikken bygger på de 130 af specialselskaber 
hvorfra der findes oplysninger om medlemstal.

213 176 er sandsynligvis alt for højt. Det må til vurdering af statistikken 
angives, at det formodentlig er de mindre selskaber, der ikke 
har opgivet medlemstal. Hvis denne antagelse er rigtig hvor de 
manglende oplysninger fra omkring 50 ville være taget med, ville 
tallet i virkeligheden sandsynligvis blive 120 eller endda mindre.

214 Referat af generalforsamling i Dansk 
Kirurgisk Selskab 8. april 2005.

215 Referat af generalforsamling i Dansk 
Lungemedicinsk Selskab 2004.

216 Årsberetning fra Grafisk Teknisk Selskab 2004 .
217 Omtale fra www.ieee.dk/ 3/9 2005.
218 Stichweh 2004 antyder 30-40 forskellige.
219 Dette er en forkortet udgave af Burchardt 2006. Om 

definitionen af faggrupper se Stichwed 2001 og 2004.
220 Se f.eks. Sparks 2005.
221 Se f.eks. Hyland 2004.
222 Der er ikke skrevet meget om matematisk formidling 

som sådan. Et dansk bidrag er Misfeldt (2005).
223 Som nævnt stammer opgørelserne fra forskernes og institutternes 

egen indberetning af forskning. Man kunne tænke sig, at andelen 
af konferencebidrag i virkeligheden er langt større, men at man på 
institutterne ikke regner dem for så værdifulde i forhold til de ofte 
peer-review-bedømte artikler, at de ’fortjener’ at blive indberettet.

224 Ved den stigende professionalisering af samfundet 
får formidling til praktikere større betydning. Se også 
Wille (2003) om faglig formidling til praktikere.

225 Mens peer-review bedømmelse af artikler kan have sin værdi 



���Dansk forskningsformidling

inden for lægevidenskab og tilsvarende eksakte videnskaber, 
har boganmeldelser muligvis en tilsvarende funktion som fags 
håndhævelse af videnskabelighed. Se også Thing (2004).

226 Nærmere analyse af de enkelte fagfelters interne diskurser er 
ikke forsøgt. Interesserede henvises til Hyland  (2000), som har 
sammenlignet otte forskellige discipliners kultur og praksis.

227 Om publiceringsformen i medicin se Jørgensen, Prætorius 
og Ingwersen 1999 og Jørgensen m.fl. 2004.

228 De følgende opgørelser stammer fra oplysninger fra 
Odense (for året 2003) og København, men må formodes 
ikke at afvige væsentligt fra publicering i Århus.

229 Den næststørste er Dansk Tandlægeforening fra 
1873, som har godt 6.000 medlemmer.

230 Videnseksplositionens indflydelse på muligheden for lægen 
som generalist, diskuteres i Bojlén og Gannik 2002.

230a Om historiske publikationer, se Bjørn, 1996, 
Lassen, 2005, Hansen 2005, Thing 2004.

230b NAA er imidlertid ophørt.
231 I statistikken mangler oplysninger om medlemstal fra 183 

af de 492 foreninger. Det manglende tal er stipuleret ved 
først at fjerne de store fagforeninger og patientforeninger, 
og gennemsnittet af resten er overført til de 183.

232 Tallet er beregnet ud fra en analyse af 35 selskaber jævnt fordelt 
ud fra grupperne af forskellige størrelse på foreningerne. Her 
er gennemgået årsberetninger o.l. for at se hvor mange folk, 
der har været nævnt. Dette tal er blevet ganget med antallet 
af selskaber inden for de 7 forskellige grupper af størrelse.

233 Ud over de to nævnte findes to historiegrafiske 
beskrivelser af historiske tidsskrifter Lassen 2005 og 
Bjørn 1996, et causeri over samme fag i Thing 2004 samt 
overvejelser over fagpresse i medicin i Bojlén 2002.

234 Kærgaard 2004.
235 Hjørland 1992.
236 Tallet er fremkommet ud fra antagelsen af, at 

udgivelseshyppigheden for de 527 tidsskrifter med information 
i gennemsnit svarer til de resterende tidsskrifter.

237 Grundmaterialet er skabt ud fra de 411 tidsskrifter med 
oplysninger om vurdering og samtidig oplysninger 
om årlige udgivelser. Fordelingen er sket for de lette 
tidsskrifters vedkommende med karakter for tyngde på 1-
4 og tunge tidsskrifter med karakter for tyngde på 5-9.

238 Tallet er beregnet ud fra de 417 tidsskrifter med oplysninger.
239 Oplysningerne stammer fra en beregning baseret på de 362 

tidsskrifter, hvor der fandtes oplysninger om både sidetal, 
årlige udgivelser og som var blevet kvalitetsvurderet.

240 Naghavi, M. m.fl
241 Tabellens tal bygger på et materiale, hvor der vides at være store 

fejlkilder på grund af grundmaterialets karakter. Fejlkilderne 
opstår først og fremmest af to forhold, som det er søgt at 
kompensere for, men som muligvis ikke har været tilstrækkelig. 
Mange tidsskrifter bringer både videnskabelige artikler og stof 
som organisatoriske meddelelser. Her er en del af sidetallene 
i tidsskrifterne inden udregningen blevet fjernet ud fra en 
procentangivelse inden udregningen. Den anden fejlkilde opstår 
ved at grundmaterialet kun har angivelse af antal artikler og 
anmeldelser. Der er søgt at kompensere for dette ved at sætte en 
anmeldelse til én side, hvilket helt sikkert i visse fag er forkert.

        I øvrigt stammer tabellens data fra 178 tidsskrifter, hvor 
der findes oplysninger om alle de ønskede parametre 
(tyngde, sidetal og antal artikler og anmeldelser). Kun 
fag med flere tidsskrifter er blevet medtaget.

242 Figuren bygger på oplysninger om de 344 tidsskrifter, 
hvor der er angivet antal artikler og evt. anmeldelser.

243 Tallet er beregnet ud fra et statistisk gennemsnit ud fra 20 
tilfældigt valgte tidsskrifter, 6,4 i snit. Dette gennemsnit er 

efterfølgende ganget med det samlede antal tidsskrifter.
244 Antallet er fremkommet ved at tage alle de tidsskrifter, der 

angiver at have referee-behandling. Antallet af den årlige 
udgivelse af artikler er blevet fundet og dette tal er blevet ganget 
med to. Der var dog fem tidsskrifter uden angivelse af antal 
artikler; de er skønsmæssigt blevet ansat til at hver skulle have 
18 artikler – det gennemsnitlige antal artikler for de referee-
behandlede tidsskrifter, hvor dog to med atypiske meget store 
artikelmængder ikke indgik i beregningen af gennemsnittet.

245 Undersøgelsen er udført som en stikprøveundersøgelse blandt 
25 tilfældigt udvalgte videnskabelige tidsskrifter med et oplag 
på under 1.000. Tidsskrifterne hører alle til de videnskabelige 
(er blandt halvdelen af de egentlige videnskabelige tidsskrifter 
jfr. den tidligere nævnte vurdering af videnskabelighed). 
Samtidig er kun medtaget de tidsskrifter, hvor der i 
forvejen fandtes et rimeligt veldokumenteret oplagstal.

        Bibliotekernes bestand er undersøgt via søgning på 
Bibliotek.dk. Der er dog ikke kontrolleret, om der endnu 
findes abonnement, hvorfor de opgivne tal utvivlsomt 
er for høje (bl.a. gennem kommunesammenlægninger 
er antallet af abonnementer blevet reduceret.)

246 Opgørelse fra Biblioteksstyrelsen, sammentælling 
af regneark fra hjemmeside 15/2 2007.

247 Omkring nedlæggelsen af GRUS, se Andersen 2005 A.
248 Bl.a. Fabrik og Bolig, Folk, Ribe Stiftsbog, Filosofiske Smuler, 

Finans/Invest, Heraldisk Tidsskrift, Historiske Meddelelser 
om København, Mellemrummet og Helsingør Stiftsbog.

249 Uden for nummer nr. 10, 2005.
250 Gennemgang 11/10 2005. www.kb.dk/kb/dept/nbo/da/issn/liste/
251 Gennemgang 11/10 2005. www.statsbiblioteket.dk/esoeg/etss/
252 Gennemgang 11/10 2005. www.aakb.dk/sw2317.asp
253 Gennemgang 11/10 2005. www.doaj.org/home
254 Det har ikke været muligt at rykke eller afvente for at få 

svarprocenten større. Materialet kan således ikke benyttes 
til en stringent statisk behandling, men på den anden side 
udviser svarene en overraskende åbenhed om interne forhold, 
således at man kan forvente en høj grad af ’ægthed’ i svarene. 
Ved en analyse af de afgivne svar ses ingen synlig forskel 
i forhold de ikke-svarende i form af type, fagområde eller 
andet. Der er derfor en høj grad af repræsentativitet.

255 www.emu.dk/gsk/skolebib/index.html 26/8 2005.
256 Statsministeriet 1996.
257 Årsberetning Lægeforeningen 2004.
258 f.eks. T. Møller-Pedersens ”On the structural 

origin of refractive instability…”
259 Figuren er opstillet efter et kvalificeret skøn efter 

gennemgang af de enkelte forlags udgivelser.
Der findes en lang række fejlkilder, hvorfor figuren ikke 

skal tages for mere end at vise en tendens.
260 Se foregående note.
261 Se note til foregående figurer.
262 Statsministeriet 1996.
263 Tallene stammer fra et svar i Folketinget fra skatteminister Frode 

Sørensen i 2001. Betydningen af det offentliges momsfritagelse 
er dog tilsyneladende ikke indregnet i ministerens svar.

264 Fra EC 2007 suppleret med opslag fra Wikipedia Value 
added tax (engelske udgave februar 2007), oplysninger fra 
Deloitte og Skatteetaten, Norge februar 2007. Oplysningerne 
fra EC er tilsyneladende forældede og tal er opdateret efter 
oplysningerne fra Deloitte. Det har dog ikke været muligt at 
kontrollere om de reducerede takster stadig er gyldige.

265 Fortegnelse fra DBC ”Alfabetisk fortegnelse. Fortegnelse over 
indekserede aviser og tidsskrifter til Dansk artikelindeks. Opdateret 
frem til 1. oktober 2005” www.dbc.dk/kontakt_os/vpal.htm



���
Fra universitet til samfund

266 Ifølge ”Alfabetisk fortegnelse. Fortegnelse over indekserede 
aviser og tidsskrifter til Dansk artikelindeks. Opdateret 
frem til 1. januar 2006”, on-line hos DBC www.dbc.dk

267 Fra databasen over udgivelserne fra Københavns Universitet blev 
valgt et tilfældigt udvalg (via alfabetisering), hvor bøger under 20 
sider og artikler under 10 sider blev valgt fra; dog ved anmeldelser 
3 sider. Efterfølgende er hvert enkelt bidrag blevet vurderet af 
mig, om udgivelsen kan have en permanent værdi. Herved er 
fjernet den litteratur, som er udgivet tidligt i et forskningsforløb 
og som derfor bliver overflødiggjort, når den endelige forskning 
publiceres. Således blev der fortsat indtil der var 50 udgivelser.

268 Der er juni 2005 blevet søgt på dansk udgivne tidsskrifter, hvilket 
gav 65 tidsskrifter. Heraf var der åbenbart nogle, som var udgivet i 
andre lande; muligvis har de tidligere været udgivet af det danske 
forlag Munksgaard, som det tilsyneladende har været tilfældet 
med International Journal of Andrology. Langt størsteparten 
var internationale tidsskrifter udgivet af det danske forlag, nu 
ejet af den internationale koncern Blackwell. Undersøgelsen af 
tidsskrifter optaget i citation index er sket ved at tjekke de mest 
sandsynlige tidsskrifter ved opslag i Web of Sciences’ database; en 
systematisk søgning har af tidsmæssige grunde ikke været mulig.

269 Ingwersen og Lynge 2004.
270 Larsen 1993 og Larsen 1993 A. En diskussion af de 

optagne artikler citationshyppighed i Larsen 1994.
271 Alstrup 1996.
272 DANDOK 1992.
273 Byrne 1983.
274 Malmquist 1990.

 


