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Forskningsformidling har en lang tradition 
siden det første danske universitet blev opret-
tet i Lund i 1425.
Illustrationen viser forsiden på Danmarks  - 
og Nordens - første videnskabelige tidsskrift 
”Acta Medica et Philosophica Hafniensia”, 
der udkom i fem årgange mellem 1673 og 
1680. 
Tidsskriftet var udgivet af Thomas Bartholin, 
som både var forsker, redaktør samt bibliote-
kar for Universitetsbiblioteket i København. 
Han skrev på latin, som var datidens inter-
nationale sprog, men udgav også bøger på 
dansk - dog under pseodonym.
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Forord

Vi lever i en foranderlig tid, hvor viden er nødvendig for et velfungerende samfund. Beho-
vet findes alle steder i samfundet, hvor både den private og offentlige sektor skal have den 
nyeste viden for at være effektiv og konkurrencedygtig, og hvor den enkelte og familien 
desuden har nytte af viden om emner som sundhed, kultur, børneopdragelse m.v.

Mange tusinde forskere er aktive i denne kommunikation, men denne hvidbog påpeger 
behovet for en yderligere modernisering af samfundets infrastruktur, så det danske sam-
fund kan blive bedre rustet til udfordringerne i en globaliseret verden. Grundlaget skal 
være en fri og åben adgang til videnskabelig information.

Globaliseringen og nye teknologier betyder nye former for konkurrence. Derfor indehol-
der hvidbogen også bud på, hvorledes det er muligt at øge danske forskeres synlighed, så 
de ikke udkonkurreres af mere synlige udenlandske forskere.

Hvidbogen bygger på en analyse af den aktuelle formidling, hvilket har været muligt at 
udarbejde takket være tilskud fra DEFF. Formidlingens infrastruktur er blevet kortlagt, og 
problemer og udfordringer er afdækket. Selve grundmaterialet er udgivet i to selvstændige 
bind.

Vi må konstatere, at den danske forskningsformidling langt fra er optimal. Derfor får 
samfundet ikke det fulde udbytte af de godt 11,5 mia. kr., som det offentlige årligt betaler 
til forskningen. Hvidbogen foreslår derfor en reform og fornyelse af den danske forsknings-
kommunikation. Med en ringe indsats kan forskning både gøres mere tilgængelig og spre-
des mere effektivt bl.a. gennem internettet og de mange hundrede faglige selskaber.

Vi er klar over, at landet er handikappet ved at skulle håndtere to sprog – vores moders-
mål og det internationale engelske. Omvendt har vi fordelen af at have et samfund med 
korte kommunikationsveje og evne til omstilling.

Vi vil takke hvidbogens forfatter seniorforsker Jørgen Burchardt for hans store arbejde 
dels med selve hvidbogen, dels med udarbejdelse af bilagsbindenes grundmateriale og 
analyser, hvilket i stor udstrækning har været et pionerarbejde. Synspunkterne og forsla-
gene er Jørgen Burchardts personlige og afspejler således ikke nødvendigvis følgegruppens 
forskelligartede synspunkter på dette meget omfattende område. Til gengæld  håber vi, at 
hvidbogen kan skabe en god og nødvendig debat på området, så vi kan nå det overordnede 
mål: at øge adgangen til kvalitetsmæssig videnskabelig information. 

Følgegruppen
 Direktør Marianne Alenius, Københavns Universitet (Museum Tusculanum)
 Direktør Thomas Kaarsted, Syddansk Universitet (Syddansk Universitetsforlag)
 Lektor Herman Knudsen, Aalborg Universitet (redaktør, Tidsskrift for arbejdsliv)
 Lektor Christian Helms Jørgensen, RUC (ansv. redaktør, Tidsskrift for arbejdsliv)
 Projektkoordinator Niels Stern, Københavns Universitet (Museum Tusculanum)
 Lektor Niels Møller, Danmarks Tekniske Universitet (Center for studier i arbejdsliv)
 Konsulent Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv (fmd., Center for studier i arbejdsliv)
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Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab er 
landets ældste videnskabelige forening. Det har si-
den stiftelsen i 1742 formidlet grundvidenskab gen-
nem afholdelse af møder.
I 1745 udgav selskabet første bind af sine ”Skrif-
ter”, og udgivelsesvirksomheden er fortsat uafbrudt 
lige siden.
Kong Christian VII blev i 1774 selskabets protektor, 
og siden blev selskabets hjemsted anvist af kongen. I 
slutningen af 1800’tallet i Prinsens Palais (nu Na-
tionalmuseet), og fra 1899 i egen bygning på Dan-
tes Plads, hvor medlemmerne mødes hver anden 
torsdag i sæsonen.
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I korthed

Der foreslås en reform og fornyelse af den danske forskningskommunikation. 
Med relativt få midler kan der opnås en stor effekt ud fra følgende fire forudsæt-
ninger:

1) Fri adgang til forskning via internettet
Alle nye metoder for elektronisk kommunikation skal benyttes. Allerede i dag rå-
der størstedelen af befolkningen over adgang til internettet privat eller på deres 
arbejdsplads. Forskningen kan herved distribueres hurtigere, billigere og meget 
mere præcist. Der skal skaffes de nødvendige driftsmidler, så kommunikationen 
kommer til at flyde.

2) Udnytte ny viden om vidensdeling
Teknik alene er ingen løsning. Derfor skal vi tillige benytte metoder og erfaringer 
fra ’knowledge management’ og ’vidensdeling’, som det kendes fra det private 
erhvervsliv og den mere kreative del af IT-branchen. Disse erfaringer om at viden 
er personbunden skal også benyttes ved universiteters og andre forskningsinstitu-
tioners formidling gennem netværk og foreninger. En reform og fornyelse af den 
hidtidige struktur efterfulgt af en kontinuerlig uddannelsesindsats.

3) Udnytte erfaringer om kvalitetsforbedring
Forskningsresultater skal redigeres, så de kan læres og forstås mest effektivt. En 
stadig mere fortravlet verden med mindre tid til at erhverve sig viden – samti-
dig med at mængden af viden forøges - gør at effektive formidlingsformer skal 
læres og bruges. Der skal derfor satses på en forbedring af hele fødekæden med 
ikke alene formidling af den bedste grundforskning men også formidling af bedre 
kommunikerende medier (f.eks. afprofessionaliserede værker).

4) Inddrage forskersamfundet
Der findes en stor og veludbygget infrastruktur med mere end 600 tidsskrifter, 
et stort antal forlag samt mere end 500 foreninger og selskaber, hvori fagfolk og 
interesserede mødes. Fælles er at de bygger på mange tusinde forskeres frivillige 
arbejde. De skal have bedre vilkår at udøve deres hovedsagelig gratis indsats un-
der.

Hvidbogen har i stor udstrækning set på den forskningsformidling, som ud-
springer fra Danmark. Det er den, som er den fremmeste formidler ud i samfundet 
både af dansk men også af udenlandske forskningsresultater, og det er samtidig 
den, som danske politikere har størst mulighed for at fremme og forbedre.
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Ved at styrke danske forskeres kompetencer, bliver en ’sideeffekt’ af reformen, 
at udenlandske forskningsresultater tilsvarende bedre kommunikeres ud i det 
danske samfund.

     Hovedaktørerne ved forskningsformidling – ud over forskerne selv:

 De mere end 6.200 bestyrelsesmedlemmer i 500 faglige selskaber
 De mere end 4.500 redaktører i 623 tidsskrifter og 65 bogforlag
 De mere end 2.500 bedømmere og rådgivere for tidsskrifter og bogforlag
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Basismaterialet

Det har været målet, at fremskaffe viden om hvorledes vidensformidlingen sker 
i Danmark i dag. Gennem en analyse af denne viden, ville der kunne foreslås en 
plan for fremtiden. Imidlertid viste det sig, at denne information ikke fandtes, 
hvorfor det var nødvendigt selv at iværksætte et udredningsarbejde for at kunne 
få et hurtigt overblik. Dette materiale er blevet udgivet i de to bilagsbøger ”Selska-
ber og tidsskrifter” og ”Fra universitet til samfund”.

Danske foreninger og tidsskrifter
Det ene bind er et register over dels de 623 danske tidsskrifter, som formidler 
videnskab og dels de 500 foreninger, der udgør en væsentlig del af den videnska-
belige netværksdannelse i Danmark.

Fra mange forskellige kilder er der fremdraget oplysninger. Hver forening og 
tidsskrift er medtaget med de oplysninger, vi har kunnet fremskaffe. Det giver et 
billede af situationen anno 2006. Det er sikkert allerede på mange måder forældet, 
hvor redaktører har trukket sig til fordel for nye kræfter, men det giver et ”snap 
shot” af situationen på et tidspunkt her kort efter århundredskiftet. Herved er det 
muligt at danne sig et billede af den meget vidtspændende og mangesidede ver-
den, som formidlingen udføres i.

Det viste sig at blive et pionerarbejde, da der ikke havde været andre, som hav-
de et overblik over området. Alle redaktioner og bestyrelser har haft mulighed for 
at rette fejl og for at supplere de oplysninger vi havde indhentet.

Den danske og udenlandske forskningsformidling
Det andet bind ”Fra universitet til samfund” er en mere traditionel analyse af vi-
denskabsformidling.

Den første del handler om videnskabsformidling generelt set. Her præsenteres 
de internationale erfaringer for ”best practice” inklusiv de nyeste resultater med 
knowledge management eller videnledelse, som vi kan kalde det på dansk. 

Det er også her en kommunikationsmodel bliver fremlagt for forskningens fø-
dekæde. I korthed findes der fire led i kæden eller måske snarere fire scener, hvor 
videnskabsformidling udspiller sig. Den første scene er videnskabsfolkenes egen 
interne verden, mens den anden stadig er en scene i forskningsverdenen, men 
uden for forskerens hjemmebane. Den tredje scene er en folkelig men dog stadig 
en fagligt forsvarlig platform for kommunikation til en bred kreds af praktikere 
og andre interesserede. Endelig kommer i den sidste ende aviser, TV og de andre 
traditionelle massekommunikationsmidler.

Kapitel 1
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Dette første kapitel indeholder ikke alene den nyeste viden, men også en præ-
sentation af de klassiske akademiske dyder for at håndhæve forskningens kvali-
tet og hvorledes en redaktionel proces på mange måder betyder en kvalitetshæv-
ning.

I forlængelse af denne redaktionelle proces fortælles kort om tidsskrifter og for-
lags rolle samt en kort introduktion til de særlige sproglige problemstillinger, der 
findes i et lille sprogområde som vores.

Internettets fantastiske muligheder

Det andet kapitel fortæller om de fantastiske muligheder, der de sidste årtier er 
opstået for at formidle videnskab hurtigt og billigt. Det er især internettet, der 
giver en helt ny dimension i formidlingen.

Formidling på nettet sker ikke af sig selv, og der er en lang række tilhørende 
teknikker, der skal mestres for at vi kan få den optimale udnyttelse af teknikken. 
Ikke mindst er det væsentligt at bibeholde den kvalitet i forskningen, som vi er 
vant til. Derfor indgår også nogle overvejelser omkring de videnskabelige meto-
ders skabelse for nogle århundreder siden, videnseksplositionen og om de meget 
forskellige kulturer, der findes i videnskaben og med tilsvarende vidt forskellige 
spilleregler.

Kortlægning af dansk forskningsformidling

Det tredje kapitel indeholder en analyse af den aktuelle danske forskningsformid-
ling. Ud over det tidligere nævnte basismateriale om foreninger og tidsskrifter, 
findes der en gennemgang af de danske bogforlag og deres aktiviteter.

Desuden er alle danske universitetsforskeres produktion i 2004 blevet analyse-
ret. Fra alle landets 12 universiteter er indhentet oplysninger om den produktion, 
de mange forskere har præsteret. Omkring 25.000 forskellige bidrag er det blevet 
til, og dette store materiale er blevet analyseret på kryds og tværs for at give et 
yderligere signalement af de mange forskelligheder og forhold.

En særlig fokus er blevet gjort på de danske tidsskrifter, der alle er blevet vurde-
ret. Næsten alle er blevet fremskaffet og ved selvsyn er kvalitet og en række andre 
forhold blevet vurderet.

Vi har også ønsket at få forskningsverdenens egen mening om forholdene, hvor-
for både bestyrelser i foreninger og redaktioner i tidsskrifter er blevet kontaktet. 
Af tidsmæssige grunde blev indsamlingen af oplysninger fra foreningerne kun 
sporadisk, hvilket dog viste nogle ualmindelig store forskelle foreningerne – og 
fagmiljøerne – imellem.

Mere indgående blev undersøgelsen af tidsskrifterne, hvor den mest videnska-
belige halvdel af tidsskrifter blev kontaktet. Bogen indeholder en gennemgang 
af de forskellige redaktioners mening om en række spørgsmål. Igen er der store 
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forskelle tidsskrifterne imellem. Dog er der en del områder med en stor enighed. 
Blandt andet det katastrofale resultat af portostøttens bortfald.

Endelig indeholder hvidbogen noter og litteratur, således at bogen også kan 
benyttes som inspiration til videre læsning i den internationale litteratur, samt 
forslag.

	 						Benyttede	sprog

engelsk  15.355 69,4%
tysk  200 0,9%
fransk  90 0,4%
andre  156 0,7%
dansk  6.328 28,6%
ialt  22.129

Størsteparten af de værker, som danske forskere skrev i 2004, var skrevet på engelsk. Statistikken 
snyder dog lidt, da en tynd engelsk artikel tæller lige så meget som en tyk dansk bog.
Statistikken er udregnet ud fra de ca. 22.000 af de godt 24.000 værker, der er oplysninger om (fra Fra 
universitet til samfund).
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Fra forsker til folk – 
formidlingens fødekæde

Mange ser universitetsloven fra 2003 som noget nyt med dens pligt for universite-
terne at ”udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund”, men der 
var i praksis intet nyt under solen. Siden det første egentlige videnskabelige tids-
skrift herhjemme startede i 1673, har danske forskere systematisk formidlet deres 
forskning, og længe inden da havde forskere publiceret i bøger. Da forskerverde-
nen blev mere etableret med fungerende universiteter, fandt forskerne sammen i 
faglige selskaber, hvor de i fællesskab sørgede for forskningsformidling.

I den videnskabelige verden har vi i dag et fintmasket net af institutioner og 
traditioner, som spreder den videnskabelige viden rundt i samfundet, hvor der er 
brug for det. Der findes en velfungerende infrastruktur opbygget gennem genera-
tioner. Infrastrukturen kan imidlertid godt blive meget mere effektiv. 

Formidlingens former

Personbunden formidling
Forskning kommer fra mennesker. Den er resultatet af forskeres koncentrerede 
arbejde, hvorigennem de har oparbejdet en indsigt. De har løbende nedfældet de-
res tanker på papir, samtidig med at de har bearbejdet og opbygget denne viden. 
Det er ud fra denne indsigt, at de skal formidle. Dygtige forskere er de bedste til at 
formidle med dybde. Forskningsformidling på højeste plan er i høj grad person-
bunden – det er kun forskerne selv, der kan formidle.

Personbunden formidling findes i øvrigt også, når en person med en oparbej-
det viden flytter sig til et sted, hvor den forskningsmæssige viden skal benyttes. 
Det er det som sker, når de færdige kandidater fra undervisningsinstitutioner fin-
der en arbejdsplads, hvor de kan udnytte deres viden. Denne formidling vil vi 
ikke beskæftige os så meget med, men for forskningsformidlingen fortsætter de 
med at være vigtige. De bliver nøglepersoner, der fungerer som ”radiomodtagere 
af viden”, som opfanger signaler fra forskningsverdenen, kan oversætte dem til 
praktisk brug og sprede kendskabet omkring sig på virksomheder og institutio-
ner. Kolleger med anden faguddannelse har ikke de samme forudsætninger for at 
erhverve viden gennem bøger eller tidsskrifter, som dem med en uddannelse på 
området.

Kapitel 2



��Dansk forskningsformidling

Den personbundne forskningsformidling har mange former. Vi vil her i hvid-
bogen fremhæve den formidling, der sker gennem selskaber og andre netværk i 
det personlige møde med forskere, der har en viden at formidle. Selv relativt korte 
foredrag eller diskussioner kan formidle den ”tavse viden”, som findes ved de 
fleste videnskaber. Videnskabelige resultater er nemlig ikke alene kolde facts, men 
lige så meget følelser, begejstring og fornemmelser, hvad enten det drejer sig om 
atomvidenskab eller psykologi.

Formidlingen af forskning mellem ligemænd giver den højeste hastighed i over-
førsel af viden. Forskeren skal ikke forklare en masse grundlæggende viden, men 
kan gå direkte til sagens substans. Modtageren kan herved hurtigt forstå de nye 
resultater. Vigtigt er det, at forskeren kan få stillet spørgsmål til sin forskning, hvil-
ket giver mulighed for korrektion og nyudvikling. Gennem kommunikationen vil 
der samtidig ske en kvalitetshævelse og nyudvikling af forskningen. Denne inter-
aktive proces er vigtig, som det nævnes flere steder i det følgende.

Videnskabsformidlingens fødekæde kan illustreres med flere trin fra videns vej fra videnskabens scene 
til venstre og ud mod den brede offentlighed til højre.
Til venstre er det fag, hvor videnskaben er opstået. I dette intra-felt er overførslen af viden optimal, 
da medlemmerne taler det samme (fag)sprog.
Næste trin er det interspecialiserede. Her findes andre forskere og eksperter med andre faguddan-
nelser, som kan forstå den formidlede forskning. Værkhøjden er dog blevet reduceret, da de primære 
forskningsresultater blev forenklet (afprofessionaliseret).
Næste trin er det pædagogiske, hvor den oprindelige viden er blevet stærkt forenklet og raffineret, og 
endelig findes det offentlige niveau, hvor alle kan få en generel og forenklet gengivelse af forsknings-
resultatet.

Intraspecialiserede
scene

Interspecialiserede
scene

Pædagogiske
scene

Offentlige
scene
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Det personlige møde, hvor forskere kan få lejlighed til at formidle deres viden, 
sker i mange uformelle og formelle situationer. Vi vil se bort fra den formidling, 
som udelukkende sker inden for samme forskningsinstitution. Denne kommuni-
kation formodes at blive varetaget internt på institutionen og derved falde uden 
for hvidbogens mission. Derimod findes der et utal af relationer mellem forskere 
udenfor forskningsinstitutionerne, som institutionerne ikke altid prioriterer højt.

Det blev konstateret, at der findes mindst 500 faglige foreninger og selskaber i 
Danmark. Fælles for dem er, at de er defineret ud fra et fagligt område. De men-
nesker, som interesserer sig for dette felt, har mulighed for at indmelde sig mod 
et kontingent af ofte minimal størrelse. Herved har man adgang til at møde de 
personer, som ligger inde med områdets vigtigste viden, på møder, seminarer, 
udflugter, besøg, konferencer, fester og andre sociale begivenheder. Ofte kan man 
samtidig via den danske forening komme i kontakt med udenlandske eksperter 
gennem tilsvarende udenlandske organisationer. Medlemmer kan dog også nøjes 
med at modtage de nyhedsbreve og tidsskrifter, som foreninger og selskaber som 
regel udgiver.

Kun meget få selskaber er så eksklusive, at kun en lille afgrænset kreds f.eks. 
qua deres uddannelse kan blive medlem. Oftest er det muligt, at interesserede 
ikke-forskere kan deltage i selskabet. Således kan der selv ved de mest lukkede 
medicinske selskaber for f.eks. speciallæger, også være mulighed for at personer 
fra lægemiddelindustrien er medlemmer.

For det meste er der ikke alene forskere i et selskab, men også praktikere og 
interesserede privatpersoner. Praktikerne har ofte – men ikke nødvendigvis - sam-
me uddannelse som forskerne. Igennem selskabet kan de holde sig ajour med den 
videnskabelige udvikling og de nyeste landvindinger. I medlemskredsen findes 
desuden en ret bred kreds af interesserede, som muligvis ikke i deres arbejde er 
beskæftiget med fagets problemstilling, men interesserer sig for emnet. 

Fordelingen svinger fra fagområde til fagområde. Interesserede vil kunne læse 
mere om det fra vores undersøgelse, som det er præsenteret i bilagsbøgerne. Man-
ge af oplysningerne i det følgende stammer herfra.

I alt er der i de omkring 500 foreninger mere end 646.000 medlemmer. Der fin-
des utvivlsomt en række personer, der er medlem af flere foreninger, men selv 
hvis dette dobbeltmedlemskab trækkes fra, er der en anseelig og meget bred kon-
takt til samfundet. Selvom der i antal er langt op til alle landets indbyggere, vil 
disse personer være fortalere og spredere af nye idéer. Blandt medlemmerne fin-
des også professionelle formidlere som lærere, journalister og organisationsledere, 
som bringer oplysningerne videre i samfundet.
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Meget af informationen spredes ved arrangementer. Af disse er en del længe-
revarende kurser og efteruddannelse, hvor deltagerne indgår i en intensiv kom-
munikation.

En del af disse arrangementer er konferencer med præsentation af videnskabe-
lige papers. Papers er et vigtigt medie for forskningsformidling på mange fagom-
råder; på visse fag er det næsten det eneste.

Papers fungerer både som en mediebåren kommunikation og en personbåren, 
som det vil blive uddybet senere. I første led er det et trykt paper, men ved den 
endelige konference bliver hovedidéerne i papers præsenteret af forskeren.

Således bliver der årligt frembragt mere end 3.000 papers af de danske forskere 
ved de danske universiteter. Der findes mange flere, hvis vi medtog forskerne 
uden for universiteterne, men her som i den øvrige del af rapporten, har vi kun 
optalt antallet af produkter fra universitetsforskere.

Størstedelen af landets forskere befinder sig uden for universiteterne i den pri-
vate sektor og på sektorforskningsinstitutionerne. Der er dog ikke noget som tyder 
på, at denne forskning afviger fra den, som behandles i denne hvidbog. Bl.a. er 
mange forskningsprojekter udført i et samarbejde med universiteterne.

Den mediebårne viden – 24.000 årlige bidrag
Den mediebårne videnskabsformidling har et stort omfang. Hvis alle typer med-
tages, bliver der årligt publiceret mere end 24.000 bidrag. Det indbefatter både 
meget omfangsrige bøger og tidsskriftsartikler, de nævnte papers, anmeldelser, 
rapporter og mindre bidrag i videnskabelig publikationer. Helt små publikationer 
på to sider og derunder og lettere avisartikler udgør knap 2.000 bidrag. I oversig-

    Medietyper
  mono antologi artikler reviews letters papers leksikon evaluer.

24.077 i alt 2.258 3.577 10.851 508 124 3.352 129 774 
100%  9,4% 14,9% 45,1% 2,1% 0,5% 13,9% 0,5% 3,2% 

  red. bog intern. red tids. andet patenter

  298 118 140 1.915 33
  1,2% 0,5% 0,6% 8,0% 0,1%

Langt størstedelen af formidlingen sker gennem små bidrag i form af artikler i tidsskrifter og bøger 
(antologier) eller som selvstændige præsentation som papers.
Den store gruppe af ”andet” omfatter bl.a. artikler i aviser og andre populære medier.
Publicering på internettet er med, men solopublicering på nettet var marginalt i 2004 (Fra univer-
sitet til samfund).
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ten er ikke medtaget deltagelse i radio- og TV-programmer, publicering via film, 
video, multimedier, undervisning eller foredrag.

Den mest omfattende publiceringsform er artikler, hvor der publiceres knap 
11.000. Næststørste publiceringsform er bogudgivelser, hvor der findes flest bi-
drag til antologier (3.577 stk.) og knap så mange monografier (2.258 stk.). Herefter 
kommer de nævnte 3.352 papers før en række mindre publiceringsformer som 
leksikonartikler, evalueringer og ”letters”. Publicering på internettet alene er en 
forsvindende lille andel på fem promille. 

Man må sige, at danske forskere er meget internationalt orienterede. Langt stør-
stedelen af artiklerne er blevet publiceret på udenlandsk, hvor engelsk omfatter 
mere end 8.000 af de knap 11.000 artikler. Kun 1 % af artiklerne udgives på andre 
fremmedsprog end engelsk. Ligeledes er der en stor andel af bøgerne, som ud-
gives på engelsk – knap halvdelen. Andelen er lige stor ved monografier og ved 
antologier.

Den største andel af engelske bidrag er dog papers og tilsvarende konference-
bidrag, hvor 94 % af bidragene er på engelsk. Denne høje andel af engelsksproget 
publicering skyldes hovedsagelig publiceringen inden for STM-videnskaberne 
(Science, Technology, and Medicine – det naturvidenskabelige, tekniske og medi-
cinske område). Her er videnskaben international i sin indholdsmæssige karakter 
– et brækket ben og en kemisk formel har den samme videnskabelige problemstil-
ling i Japan, Bali og Danmark. Bl.a. derfor udgiver man på engelsk til et verdens-
omspændende publikum.

Dansk forskningsformidling
Dansksproget forskningsformidling har en særlig betydning, da det er den, som 
er bedst til at formidle ud i det danske samfund. Dansk forskning er samtidig 
den, som danske politikere og administratorer har størst mulighed for at kunne 
fremme og forbedre.

Der er set nærmere på de danske forlag, som udgiver bøger (inkl. engelskspro-
gede). Der er utrolig mange forlag involveret i bogudgivelser. Alene på Køben-
havns Universitet har der været mere end 250 udgivere bag universitetets omkring 
1.000 dansksprogede bøger. Langt de fleste – 150 - har dog kun udgivet en enkelt 
bog, og kun 33 forlag har udgivet 5 bøger eller mere. Halvdelen af udgivelserne 
stod kun 13 forlag for. Vi vil nøjes med at beskæftige os med landets vigtigste for-
lag, som årligt mindst udgiver 5 bøger, hvilket omfatter ca. 60 forlag.

Tilsvarende har vi lokaliseret de tidsskrifter, som udgives i Danmark eller hvor 
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i det mindste den danske del af redaktionen dominerer. Også blandt tidsskrifterne 
findes der engelsksprogede udgivelser, selvom andelen af dansksprogede er alt-
overvejende.

I alt er der lokaliseret 623 danske tidsskrifter, som har publiceret artikler af dan-
ske videnskabsfolk. Der ligger ikke nogen anden udvælgelsesprocedure af disse 
tidsskrifter, end at de har bragt artikler, som vedkommende forskere har angivet 
var et bidrag med et videnskabeligt indhold. Alle former for tidsskrifter er således 
med på listen – altså både de højt akademisk rangerende og de mere bredt kom-
munikerende.

Tidsskrifterne er blevet analyseret nærmere, og gennemgående har det vist sig, 
at mediebilledet er uhyre mangesidet. Nogle udgiver mange sider om året, andre 
få. Nogle udkommer én gang om året; andre en gang om ugen osv.

Tidsskrifternes videnskabelige højde er blevet vurderet, hvor hvert enkelt tids-
skrift er blevet kvalitativt vurderet ud fra en række objektive faktorer, der indi-
kerer videnskabelig kvalitet (eksistensen af noter, litteraturliste, resumé, rimelig 
længde, ensartet skrivemåde, definitioner, originalbidrag, forskningsoversigt og 

Grad	af	videnskabelighed	i	danske	tidsskrifter

0,5 %  9 point   bedste klasse
4,3 %  8 point   af høj international kvalitet
12 %  7 point   af høj klasse
12,7 % 6 point   videnskabeligt tidsskrift
18 %  5 point   med et videnskabeligt indhold
13 %  4 point   med omtale af videnskabelige undersøgelser
17,8 % 3 point   med lejlighedsvis omtale af videnskabelige resultater
12 %  2 point   kun korte artikler
9,6 %  1 point   kun meget korte og/eller lejlighedsvise omtaler

Tabellen viser danske tidsskrifters forde-
ling efter videnskabelighed fra de mest 
videnskabelige (9 point) til de mest popu-
lære (1 point).
Der er få tidsskrifter, der udelukkende for-
midler i den videnskabelige verden alene,  
og flere der formidler mellem videnskabs-
grene og til praktikere.
I denne hvidbog vil vi fokusere på de egent-
lige videnskabelige tidsskrifter (5 point og 
op), men vi er klar over at de øvrige udgi-
velser også er vigtige for vidensformidlin-
gen (Fra universitet til samfund).
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diskussion). Det viser sig således, at der er en god spredning af tidsskrifters kva-
litet.

Alle disse tidsskrifter er vigtige for formidling af videnskab. Alle har en mission 
i den videnskabelige fødekæde. Tidsskrifter af bedste klasse er naturligvis efter-
tragtede for mange videnskabsfolk at skrive i, men de øvrige tidsskrifter har også 
en evne til at sprede videnskab, for ingen af tidsskrifterne kan undværes. Tids-
skrifter med en lav videnskabelighed har en mission ved at sprede kendskabet til 
at forskningsresultaterne eksisterer. De præsenterer ikke forskningsresultaterne 
særlig omfattende med alle præmisser og diskussioner, men læseren kan herigen-
nem få at vide, at forskningsresultatet eksisterer, når hovedresultatet kort er for-
midlet. Det er naturligvis ikke tilstrækkeligt i sig selv, men det kan lige præcis 
være den information, der gør, at man bliver bekendt med en undersøgelse, som 
man så kan oplede i mere krævende medier.

Selv inden for kredsen af forskere er let tilgængelige publikationer af stor vær-
di. De gør det muligt for forskere at orientere sig i de stadig større mængder af 
forskningsresultater. Ikke mindst får forskere lejlighed til at lære nabodiscipliners 
resultater at kende, hvorved der kan opstå en ønskelig tværfaglige krydsbefrugt-
ning.

Det kan måske undre nogle læsere, at journalister ikke har været nævnt, da de i 
de sidste års debat om forskningsformidling har været centrale personer. Journali-
ster har sandelig en vigtig rolle i formidling af videnskab. Ingen tvivl om det. Især 
ved popularisering af stof for den menige læser herunder børn som potentielle 
rekrutter til gymnasium og evt. senere forskerkarriere. Denne hvidbog handler 

Kolding kommunes medlemskaber, teknisk forvaltning
Et udvalg

Dansk Selskab for fotogrammetri og land-
måling
Dansk Kartografisk Selskab
Dansk Akademi for Stedbestemt Informa-
tion
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 fødekædn for forskningsresultaternes vej ud i sam-
fundet. Til eksempel vises her hvorledes de ansatte i Kolding kommune drager fordel af de faglige 
foreninger blot inden for det tekniske område (Fra universitet til samfund).



��Dansk forskningsformidling

om al forskning og ikke kun den, som er godt stof ud fra et journalistisk nyheds-
kriterie. Det udelukker ikke, at mange journalister gør en god indsats – også i 
nogle af de tidsskrifter, som drives på forskningens præmisser. Det er samtidig en 
erkendelse af, at den vigtigste videnskabelige formidling foregår uden for de po-
pulære medier – når f.eks. ingeniøren på Danfoss skal have løst et trivielt problem 
om metallurgi, vil han meget sjældent kunne læse om det i sin daglige avis. Han 
vil derimod kunne finde en nyhed om det i et populært skrevet fagspecifikt tids-
skrift, hvorefter han kan finde videre frem til oplysningerne og læse mere om det 
eller han kan tage en personlig kontakt.

Når der findes 500 videnskabelige selskaber og mere end 600 tidsskrifter med 
videnskabsformidling, så skyldes det en omfattende specialisering. Vi ved fra vo-
res undersøgelse af selskaber og tidsskrifters virke, at deres ledelser kan fortælle, 
at de meget sjældent har konkurrenter. Der er således ingen tidsskrifter i decideret 
konkurrence om artikler, penge og læsere. Man har med andre ord fundet sin ni-
che, hvor man er den bedste til at levere viden om et bestemt emne eller hvor der 
bliver skabt rammer, hvor man kan møde de rette specialister.

Denne specialisering betyder dog ikke, at selskaber eller tidsskrifter har fundet 
deres område én gang for alle. Det er langt fra tilfældet. Tværtimod udvikler de 

Fødekæden for formidlingen 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 (Fra universitet til samfund).
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fleste sig i takt med deres medlemmer, læsere, bestyrelse og redaktions engage-
ment. Mange foreninger omformer sig i takt med nye behov.

Ud fra kommunikationsmodellen med fødekæden er alle medier nødvendige 
for formidlingen fra forsker og ud i samfundet. Set ud fra denne synsvinkel om 
samfundsmæssig relevans, må det også være positivt at skrive en artikel i en bedre 
tilgængelig form, hvorved fagfæller, forskere i nabodiscipliner, praktikere i ar-
bejdslivet og den interesserede privatperson kan få kendskab til vedkommendes 
nye forskningsresultater. Der skal derfor i den offentlige politik ikke kun gives 
støtte til tidsskrifter af høj akademisk karakter men også til tidsskrifter med mere 
tilgængelige artikler. Således skal et af landets videnskabelige tidsskrifter af aller 
højeste kvalitet, Historisk Tidsskrift, have støtte for at bringe artikler af højeste 
klasse, men en artikel i den mere populære Siden Saxo bør også kunne støttes, da 
det set ud fra samfundets værdiskabelse og kulturelle udvikling er væsentligt, at 
også denne form for videnskabsformidling udføres.

 

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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Forskernes deltagelse sikrer kvalitet

Kvaliteten af et forskningsresultat skyldes ikke alene den enkelte forsker/forsker-
gruppes indsats, men er i lige så høj grad opstået gennem et samvirke med andre 
forskere. Ligesom studenter har vejledere til at give dem et godt resultat i deres 
specialeskrivning, har færdiguddannede forskere, som denne hvidbog handler 
om, vejledere og hjælpere i processen for et optimalt akademisk produkt.

Kvalitet og relevans er nogle af de krav, der skal stilles til videnskabsformid-
ling. I det daglige er det kun forskerverdenen selv, som kan afgøre, hvad der er 
godt, og hvad der er skidt. Gennem videnskabens mange hundrede års udvikling 
er der indarbejdet rutiner, hvor formidling af forskningsresultater får en høj kva-
litet efter en kollektiv indsats.

Kvalitetssikring i foreninger

Ved formidling af videnskab gennem møder i netværk og selskaber tages beslut-
ninger om arrangementer og emner af bestyrelsen. Det er på bestyrelsesmøderne 
at nye emner tages op (mens andre derved nedprioriteres), og det er her kredsen af 
potentielle foredragsholdere sammensættes (og andre fravælges). Igennem denne 
udvælgelse sikres den kvalitet, som medlemmerne forventer. Således er det efter-
tragtet at blive hovedtaler for en forsamling, som omfatter størsteparten af de vig-
tigste forskere inden for vedkommende fagområde. Formidlingen sker direkte og 
præsentationen (samt til dels også indholdet) afvejes af hensyn til den deltagende 
kreds. I den efterfølgende diskussion vil indlægsholderen skulle stå til ansvar for 
svagheder i argumentationen og andre eventuelle mangler ved forskningsresul-
tatet. Denne debat foregår i fuld offentlighed og er en form for evaluering. Eva-
lueringen er uofficiel men fungerer i forskersamfundet i høj grad autoritativt. I 
samme forbindelse stiller tilhørerne spørgsmål og er derved med til at påvirke den 
fortsatte forskningsproces.

Typisk annonceres en konference i god tid, hvor der angives et ”call-for-papers” 
med en ønskeseddel over de temaer, som konference-arrangørerne nu mener, er 
de temaer, der bærer fremtiden i sig. Ved store konferencer er tilmeldingsfristen 
op til to år mens mindre konferencer med en mere dynamisk planlægning kan 
have tilmeldingsfrist på få måneder.

Forskerne indsender herefter en synopsis, som ofte er på ca. ½-3 sider, men 
varierer fra fag og til fag. Planlægningskomitéen evaluerer de indkomne forslag 

Kapitel 3
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i forhold til konferencens emne, forslagets kvalitet i sig selv og andre kriterier. I 
denne proces bliver en del foreslåede papers afslået, mens andre bliver godtaget; 
undertiden med kritiske kommentarer.

Forskerne får nu en vis periode til at færdiggøre deres papers inden selve konfe-
rencen. Ved store og velforberedte konferencer publiceres indlæggene på forhånd 
i en publikation, hvorved konferencedeltagerne kan forberede sig på præsentatio-
nerne. Ved andre konferencer publiceres paperne først efterfølgende, evt. i særlig 
redigerede antologier, mens igen andre ikke har nogen publicering.

På selve konferencen får forskeren typisk 20-30 min til at præsentere sin forsk-
ning. Igen findes der en faglig respons, idet deltagerne får lejlighed til at kommen-
tere det præsenterede. Den personbårne formidling og kommunikation fortsætter 
i øvrigt under hele konferencen, hvor der i pauser og sociale sammenhænge ofte 
er store muligheder for faglige udvekslinger.

Kvalitetssikring ved redaktører og bedømmere

Fra den personbårne til den rent mediebårne formidling. Her vil de vigtigste me-
dieformer være artikler i tidsskrifter og antologier samt monografier. Papir er den 
foretrukne transportform, mens de elektroniske overførsler via internettet er ved 
at få en vis udbredelse, selvom de endnu kun er et supplement. Det er især bog-
trykte tidsskrifter, der også findes i elektronisk form. Rene elektroniske udgivelser 
er kun en ubetydelig del af udgivelserne – endnu i hvert fald.

Artikler kan trykkes i både bøger og tidsskrifter. Der er lidt forskel i både ska-
belsesproces og form, hvorfor de vil blive behandlet hver for sig. Traditionerne er 
forskellige fra fag til fag, og i det følgende nævnes, hvorledes det kan foregå ved 
et tidsskrift med et højt videnskabeligt niveau. 

Ofte starter en artikel sit liv ved at en forsker i sit forskningsforløb er kommet 
så langt, at der er ved at være resultater, som andre kan have interesse i. I visse 
fag kan der være tale om delresultater, mens selve hovedresultaterne publiceres i 
længere form i bøger eller rapporter; i andre fag er den korte artikel den domine-
rende og næsten eneste formidlingsform. Forskeren kan sende en færdig artikel 
til tidsskriftets redaktion, men meget ofte fremsendes først en kort synopsis, som 
redaktionen kan nikke ja eller nej til afhængig af, om emnet er interessant og lig-
ger inden for tidsskriftets rammer. Forskeren kan sammen med et positivt svar fra 
redaktionen få retningslinier og råd til den videre skriveproces.

For læseren kan disse mange kommentarer om de videnskabelige værkers ska-
belsesproces måske lyde uvæsentlig, men - som det senere vil blive fremhævet - er 
videnskabelig frembringelse stort set aldrig en enkelt persons indsats alene. Det 
skyldes i lige så høj grad en indsats fra et forskningsmiljø, der er med til at trække 
en artikels kvalitet i retning af et produkt af høj kvalitet. Det er en vigtig baggrund 
for hvidbogens anbefalinger.
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Skriveprocessen er ofte forskerens egen, hvor kolleger og gode venner dog kan 
være med til at give gode råd til både form og indhold. Når tidsskriftsredaktionen 
modtager den færdige artikel går endnu en proces i gang. Den har både en funk-
tion som kontrol og bedømmelse, og fungerer derved samtidig som en kvalifice-
rende proces. Redaktionen skal nemlig gennemlæse artiklen og ud fra sin faglige 
viden bedømme både form og indhold. Ofte findes der såkaldte referee-personer 
til at hjælpe redaktionen med at bedømme artiklerne. I en sådan dobbelt blind 
bedømmelse får en eller ofte to fagfolk efter aftale en artikel tilsendt. Artiklen er 
anonym, hvorfor forfatteren i princippet er ukendt for referee-personerne. De skal 
kun behandle artiklen, og forfatterens identitet er i den forbindelse irrelevant.

Forfatteren får efterfølgende via redaktionen referee-personernes bedømmel-
ser. En artikel kan blive dømt uegnet til publicering eller det modsatte: den kan 
blive optaget uden rettelser. I virkelighedens verden får de fleste artikler bemærk-
ninger med ønsker til forbedringer. Undertiden findes der helt konkrete forslag til 
inddragelse af litteratur og synspunkter.

Bemærk at en artikelforfatter sjældent leverer et færdigt produkt, men at det at 
skrive til et tidsskrift mere er en proces, som lutrer den akademiske renhed i pro-
cessen mod det uopnåelige mål: den perfekte artikel.

Selvom en artikel efter omskrivning – og undertiden flere omskrivninger efter 
fornyet referee-behandling – får sin indholdsmæssige form, fortsætter den redakti-
onelle behandling. Redaktionen skal vurdere artiklens endelige form, om der skal 
udføres eventuelle rettelser og tilføjelser til resumeer, overskrifter m.v. Der findes 
tillige herefter ”copy-editing”, hvor redaktionen sørger for at artiklen benytter ord 
og begreber konsekvent, at litteraturlisten har en ensartet form for beskrivelse af 
titler osv. – og hvor der til sidst udføres en endelig korrekturlæsning.

I denne korte gennemgang er ikke nævnt arbejdsopgaver omkring illustratio-
ner, tabeller og grafer, som ofte er en væsentlig del af artiklerne og som hver har 
deres univers af problemstillinger for opnåelse af høj kvalitet.

Artikler i antologier har på mange måder den samme skabelsesproces som ar-
tikler i tidsskrifter, men har dog sjældent en blind referee behandling. Til gengæld 
findes der ofte en redaktion, som i deres arbejde forsøger at dreje artiklerne mod 
et fælles mål. Det kan være, at artiklerne tilsammen skal dække en problemstilling 
på så mange måder som muligt, eller at artiklerne skal have en fælles videnskabe-
lig referenceramme.

Ofte udspringer artiklerne af en konference, hvor de bedste foredrag eller pa-
pers er blevet samlet sammen til en antologi. Undertiden binder redaktørerne bi-
dragene sammen gennem en introducerende artikel.

Et bidrag i en antologi og en tidsskriftsartikel afviger ikke principielt fra hinan-
den. De er begge korte i deres form og skal på 10-30 sider afdække en veldefineret 
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problemstilling. Især når der er tale om et tema-nummer af et tidsskrift, ligner 
redaktionernes bestræbelser hinanden med at få artiklerne til at supplere og ikke 
overlappe hinanden.

Som det fremgår, er bidrag til antologier heller ikke den enkelte forfatters værk 
alene, men også et resultat af kommentatorers og redaktørers indsats.

Anmeldelser hører til en del af tidsskrifternes stof, og de er inden for visse fag 
meget vigtige. Det er især i humaniora og samfundsvidenskab, hvor forudsætnin-
ger og fortolkninger for videnskabelig produktion bliver sat til diskussion. Anmel-
delsernes form er meget forskellige fra fag til fag og fra tidsskrift til tidsskrift, men 
gennemgående har de til formål at informere om en bogs eksistens, at præsentere 
dens synspunkter og i en større eller mindre udstrækning kritisk at diskutere de 
videnskabsteoretiske forhold omkring en bog.

Således har anmeldelser ikke alene en berettigelse i sig selv, men er samtidig 
et afsluttende bidrag i den cyklus, som udgivelse af en bog er. Undertiden er det 
igennem en sådanne anmeldelse, at en forfatter overhovedet får en større gennem-
gribende kritik og vurdering efter måske flere års arbejde. Således får forfatter og 
fagmiljøet herigennem pejlemærker for den fremtidige faglige udvikling.

Monografier kan være på mange hundrede sider. Deres skabelseshistorier kan 
være meget forskellige. En type er afhandlinger – phd., doktor og specialer – som 
i forvejen har været igennem en faglig vurderingsproces, som vi ikke her skal gå i 

De historiske tidsskrifter har en bred 
spredning af videnskabelige tyngde på 
en skala fra 1-9. Således er der to tids-
skrifter af absolut højeste kvalitet til 9 
point og to med ringe videnskabelige 
tyngde til 2 point. De øvrige tidsskrifter 
fordeler sig rimelig jævnt mellem disse 
yderpunkter.
Atikler af mindre videnskabelig tyngde  
er ikke nødvendigvis dårlige. Til eksem-
pel er artiklerne i tidsskriftet Siden Saxo 
skrevet af landets førende historikere. 
De er blot ikke særlig lange, har ikke 
alle teoretiske diskussioner, er ikke ori-
ginalbidrag 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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dybden med, men blot skal det konstateres, at der har været tale om en kvalitets-
proces, som har sikret en akademisk standard. Formen for afhandlinger er meget 
skema-agtig, hvor visse fagspecifikke krav til videnskabelig diskussion skal over-
holdes. Hvis afhandlingen er forpligtet til at blive udgivet i sin originale form, som 
det er tilfældet med doktorafhandlinger, skal denne form overholdes. 

Andre monografier er skabt uden for formelle forløb, og kan derfor være langt 
fra den akademiske afhandlings tvungne form. Der er således et bredt spektrum 
af former mellem de akademiske afhandlinger og de populære formidlinger af 
videnskabeligt stof. De videnskabelige forlag går ved disse bøger ofte kraftigt ind 
i redaktionsprocessen. De store forlag har naturligt erfaring med det redaktionelle 
arbejde fra tilsvarende udgivelser, og de kender den potentielle læserskare. Med 
dette kendskab i baghånden bliver manuskripter skåret til, så de formidlingsmæs-
sigt bliver lettere at gå til, mens tungt ’pligtstof’ i de oprindelige afhandlinger fjer-
nes.

Det redaktionelle arbejde fra forlagets side udføres ofte af en forlagsredaktør 
med en almen tilgang til stoffet. Vedkommende kan bedømme et manuskript ud 
fra læsernes generelle krav til sprog og tilgængelighed. Hvis der er tale om stærkt 
specialiserede fag, kan forlagsredaktørens vurderinger ikke stå alene, og eksterne 
konsulenter inddrages på samme måde, som det er omtalt ved referee-behand-
ling. Den afsluttende redaktionelle behandling med korrektur etc. sker i stor ud-
strækning på samme måde, som det er nævnt under tidsskrifter.

Traditionerne for bøger er meget forskellige fra fag til fag, og inden for samme 
fag kan bøger være alt fra 20-30 sider til mere end tusinde sider. Nogle har evig-
hedens perspektiv, mens andre kun er beregnet for at være nyttige i en kort pe-
riode. Rapporter og lignende udgivelser har undertiden kun den hovedfunktion at 
tvinge forskerne til at sammenfatte et forskningsprojekts problemstilling på tryk, 
mens rapporternes værdi som formidling for en større kreds og længere tid er 
mindre relevant. Således kan det være et mentalt projekt i forskernes forsknings-
proces, mere end det er et afsluttende resultat i sig selv.
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Formidlingen udføres af frivillige

Forskningsformidling i Danmark udføres i stor udstrækning af frivillige! Værdi-
tilvæksten gennem redaktionsprocesser skabes derved uden udgift for det offent-
lige.

Faglige foreningers frivillige

I de faglige foreninger og selskaber findes mere end 6.200 bestyrelsesmedlemmer, 
som driver foreningernes centrale aktiviteter.

Foreningerne er i øvrigt meget forskellige. Nogle er komitéer, hvor alle med-
lemmer er medlem af det styrende organ, mens andre foreninger har et hierarkisk 
system med valgte repræsentantskaber og forretningsudvalg.

Der findes en del foreninger med en økonomi af rimelig størrelse. Det gælder 
de store foreninger med mange tusinde medlemmer eller nogle af de mindre, som 
f.eks. får sponsorindtægter fra et nærliggende erhverv, f.eks. medicinalindustrien. 
I disse foreninger er der råd til at aflønne sekretær eller måske et helt sekretariat 
med direktør i spidsen. Hos de helt store foreninger findes endda faglige kon-
sulenter tilknyttet med viden om forskning og med opgaver i forbindelse med 
forskningsformidling.

Selv i disse tilfælde bidrager de valgte medlemmer i ledelsen dog med en be-
tragtelig arbejdsindsats, når organisationen skal planlægge konferencer, årsmø-
der, medlemsblad og anden forskningsformidling.

Mange foreninger inddrager medlemmer uden for bestyrelsen ved behandling 
af faglige problemstillinger. Det kan være som medlem af udvalg, hvis opgaverne 
er længerevarende/permanente, eller de kan deltage i ad hoc grupper ved behand-
ling af sager, hvor specifik viden er nødvendig.

Næsten alle bestyrelsesmedlemmer er valgte efter dansk foreningstradition, og 
kun meget få aflønnes med mere end symbolsk honorering. Indsatsen for forsk-
ningsformidlingen er derfor også ulønnet.

De frivillige redaktører

Hos tidsskrifterne findes ligeledes et stort antal frivillige. Vores estimat viser, at 
antallet af redaktører og bedømmere på de 623 tidsskrifter er mere end 7.100. Her-
til kommer medarbejdere uden for den formelle redaktion herunder medhjælpere 
ved oversættelse, korrekturlæsning, distribution, regnskabsføring, markedsføring 
osv. Det er naturligt at antage, at den aktive kreds alene ved formidling af forsk-
ning gennem tidsskrifter overstiger 10.000 personer.

Kapitel 4
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Tidsskrifternes økonomi er ofte meget spinkel. Hvis der er tale om aflønning, 
gælder det først og fremmest de praktiske medhjælpere. Bortset fra en mindre 
kreds af redaktører – måske kun hundrede – bliver ingen redaktører aflønnet.

Det er redaktørerne, der udfører det praktiske arbejde med at vurdere og bear-
bejde indkomne artikler og giver forskningsresultaterne den ekstra værdi, som det 
blev omtalt i forrige afsnit.

Værdien af det udførte arbejde overstiger mange gange det beløb, som det of-
fentlige via forskningsråd og andre veje tilfører forskningsformidlingen. Selv hos 
tidsskrifter med største offentlige støtte, bidrager redaktører og andre fagpersoner 
med mere end det dobbelte gennem deres frivillige medvirken, hvis man udreg-
ner deres arbejdsindsats  ud fra de officielle honorarer for evalueringsarbejde.

Ved udgivelse af bøger er billedet af honorering lidt mere blandet. Hos de store 
forlag er forlagsredaktørerne fuldtids ansatte ligesom de fleste af de praktiske ar-
bejdsopgaver bliver udført af aflønnede personer.

Ved mange mindre institutioner betragtes publicering at være et led i institutio-
nens virke, hvorfor de involverede aflønnes eller på anden måde får dækning for 
deres indsats.

Der er dog stadig en del udgivelser – måske op mod 1/3 - f.eks. ved mindre for-
eninger, hvor arbejdsindsatsen ikke aflønnes. Generelt bidrager eksterne eksperter 
ofte ved den forberedende behandling af manuskripterne af de knap 6.000 bøger. 
Et løst estimat er, at halvdelen af udgivelserne har haft eksterne ulønnede eksper-
ter, som af kærlighed til deres fag har ydet en kollega den nødvendige hjælp til at 
forbedre produktet.

Lad os afslutte kapitlet med at fastslå, at den nævnte frivillige indsats sker på 
grund af det lidt udefinerlige ”kærlighed til faget”. Det er en af de gamle akade-
miske dyder, som ikke er skrevet ned. Ud over den manglende honorering, indgår 
det ej heller i nogen form for meritering, at man hjælper andre med at gøre deres 
forskningsresultat bedre. Det er ikke noget, der bliver spurgt efter ved besættelse 
af stillinger eller ved forhandling om en evt. resultatløn bortset fra de formelle 
bedømmelser af doktor- og phd.-afhandlinger.

Alle os, der som tidsskriftsredaktør eller bestyrelsesmedlem arbejder med at 
opfordre andre til at yde en indsats som bedømmere, ved at der er mange, som af-
slår at bidrage under henvisning til, at deres institution ikke betragter det som en 
del af deres arbejdsopgave, og at de i øvrigt er under pres for at meritere sig. Må-
ske er disse afslag i stigning (hvilket dog er svært at bevise) fordi de traditionelle 
akademiske dyder ringeagtes i en tid, hvor folk uden kendskab til forskningens 
ånd stiller krav til målbare ratings.
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Forskningslandskabets forskellighed

Forskningsverdenen er opdelt i mange forskellige fagområder, hvor kultur og 
handlemåder er vidt forskellige. Kredsen af praktikere er ligeledes vidt forskel-
lig både i størrelse og betydning, ligesom kredsen af interesserede privatpersoner 
inden for visse fag er stor og ved andre fag nærmest ikke eksisterende. Derfor er 
forskningsformidling også vidt forskellig fra fag til fag.

Der er ikke plads til her at beskrive de enkelte forskningsområders natur. Selv 
nærtstående fag kan have meget forskellige metoder og kulturer, og vi vil kun an-
tyde videnskabens mange-sidethed samt give enkelte eksempler på et par enkelte 
meget forskellige fag.

Hvis vi først ser på de videnskabelige selskaber, så findes der selskaber inden 
for alle videnskabsgrene. Der er dog områder, hvor selskabsdannelsen er uhyre 
veludbygget, og områder, hvor dækningen er uhyre tynd.

Lægevidenskab og ingeniørområdet er de felter, hvor selskaberne har den helt 
store udbredelse. Der findes endda to store hovedorganisationer, Dansk Medi-
cinsk Selskab og Ingeniørforeningen i Danmark, som begge fungerer som paraply-
organisation for en række selskaber. I alt er der 200 lægevidenskabelige selskaber 
og 85 tekniske.

Det tredjestørste område er det historiske med 31 selskaber. Enkelte selskaber 
dækker afgrænsede tidsperioder, mens de øvrige er for specialiserede interesser 
inden for afgrænsede områder som data, teknologi, landbohistorie etc.

I den modsatte ende findes de mere tyndt dækkede videnskabelige områder 
som matematik og fysik. De har enkelte foreninger, men det lille antal kan mulig-
vis forklares af en lille specialiseringsgrad sammen med den store internationale 
orientering uden nogen særlig stærk national forankring i arbejdsmarked eller 
kultur.

Ved publicering gennem tidsskrifter, er rækkefølgen på stærke og mindre stær-
ke områder lidt anderledes. Her står til gengæld historie stærkest med 100 for-
skellige tidsskrifter. Det næststærkeste område er lægevidenskab. På tredjeplad-
sen er tidsskrifter om dansk sprog og litteratur tæt fulgt af tidsskrifter inden for 
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økonomi, politik og forsikring, som igen ligger foran tidsskrifter om religion og 
kirkeligt stof.

Mærkeligt nok ligger det tekniske område meget lavt med meget få danske ud-
givelser, selvom området har mange specialiserede foreninger. Det skyldes nok 
den generelle internationale vinkel i fagområdet, som kan dækkes af udenlandske 
tidsskrifter. Samme ringe antal af danske udgivelser findes ved IT, kemi, fysik og 
matematik.

De danske forlag publicerer i stor udstrækning bøger inden for humaniora, 
samfundsvidenskab, jura, pædagogik og psykologi. Udgivelse af bøger inden for 
de tekniske fag er begrænset og er i stor udstrækning lærebøger på dansk.

Dette mangfoldige billede bliver endnu mere nuanceret, hvis vi går tættere på 
de aktiviteter, der udøves inden for de forskellige områder. Således findes der fag, 
som stort set ikke udgiver bøger. Inden for biologi, geologi og astronomi udgør 

Fordeling af udgivelsestyper på fagområder

          monogr.     antologi       artikler         anm. papers
Arkitektur, planlægning 22% 32% 31% 0% 15%
Biologi, geologi, astronomi 3% 5% 73% 1% 17%
Bog, bibliotek 9% 33% 45% 3% 9%
Computer, IT 9% 22% 31% 0% 38%
Danske sprog, litteratur 12% 41% 40% 4% 4%
Erhvervsøkon., ledelse 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%
Kommunikation, medier 16% 34% 31% 1% 18%
Lægevidenskab, medicin 5% 8% 82% 3% 3%
Matematik 26% 6% 40% 0% 28%
Musik, teater, film, kunst 10% 44% 35% 6% 5%
Natur, miljø 33% 13% 34% 0% 20%
Pædagogik 32% 37% 30% 0% 2%
Religion, kirke 11% 35% 35% 18% 0%
Sociologi, psykologi 16% 34% 41% 3% 6%
Sprog, ikke dansk 12% 36% 34% 7% 12%
Teknik, ingeniør 14% 5% 37% 0% 45%
Veterinær, landbrug, ernæring 11% 9% 60% 0% 20%
Økonomi, politik, forsikring 12% 24% 43% 4% 17%

Tabellen antyder de store forskelle der findes mellem de forskellige fagområder. 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 (Fra universitet til samfund).
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bøger kun 3 % af samtlige publikationer. Omvendt er fagområdet med den stør-
ste andel af publicerede bøger natur og miljøområdet. 33 % af dets udgivelser er 
bøger, selvom det emnemæssigt faktisk ikke ligger særligt langt fra området med 
laveste publikation!

Papers er en meget udbredt formidlingsform inden for de tekniske områder, 
inkl. IT. Omvendt er der fagområder specielt inden for humaniora, som næsten 
ikke benytter sig af papers. De er ukendt inden for religion og kendes meget lidt 
ved filosofi og pædagogik. Tillige havde jura meget få papers.

Brugen af anmeldelser er der tilsvarende store forskelle på mellem de forskel-
lige fag. En lang række fag opererer faktisk slet ikke med anmeldelser. Det er i 
stor udstrækning de fag, hvor papers står stærkt. Omvendt, hvor anmeldelser står 
stærkt, findes der meget få papers.

Brugen af antologier har også en stor spredning. Der er fag, som næsten ikke 
udgiver antologier, og der er fag, hvor mere end 40 % af udgivelserne sker i an-
tologiform. Der findes en sammenhæng i nogle fag, at der ikke er tradition for at 
formidle sin videnskab i bøger, hvorfor man heller ikke udgiver artikler i bog-
form. Det er tilfældet for biologi, geologi, astronomi, kemi, fysik og lægeviden-
skab. Derimod er der fag, hvor der udgives artikler i bogform, men hvor antallet 
af monografier er lavt, som det er tilfældet med idræt og jura, mens matematik 
og teknik hører til fag med den modsatte tendens, hvor antallet af monografier er 
stort og antologier er få.

    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+     15

Tallene fra Københavns Universitet viser en tendens: historikere er ensomme ulve, som for-
dyber 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 (Fra universitet til samfund).
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Hvis vi stiller endnu mere skarpt på forskellene, vil vi kunne se endnu flere 
karakteristiske træk. Antallet af forfattere svinger således meget fra fag til fag. Til 
eksempel er historikere næsten altid alene om at skrive en monografi eller artikel, 
mens lægevidenskab kan have mange – i snit omkring fem forfattere til deres for-
trinsvis artikler, mens et fag som matematik både har de enlige skribenter men 
også et ret stort antal medforfattere og tilmed nogle tredjeforfattere.

Afhandlingernes sidetal udviser tilsvarende forskel mellem de forskellige fag. I 
nogle fag kan man klare sig med få sider til at forklare et emne, mens man i andre 
behøver meget mere plads.

97 % af artiklerne har en længde på under 33 sider, og 8 % af artiklerne er på 1 
til 3 sider; flertallet af artiklerne har en længde på lidt over 7 sider.

Der er også her store forskelle mellem fag. Til eksempel har lægevidenskab ved 
Københavns Universitet et gennemsnitligt sidetal på 7½ side, mens både matema-
tik og historie ligger på næsten det dobbelt på op mod 13 sider.

De kvantitative forskelle kunne udbygges med tilsvarende kvalitative forskelle 
m.h.t. kildemateriale, teoretiske tilgang, argumentation osv. Alt i alt er der uhyre 
store forskelle fra fag til fag på den optimale måde at formidle vedkommende 
videnskabsområdes forskning.

Alle disse forskelle fagene imellem betyder også, at der skal være en mangfol-
dighed i administrationen. Embedsmænd skal have en indføling baseret på evnen 
til at vurdere de respektive områders kvaliteter. En størrelse sko passer ikke alle.

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 publicerende fag 
på dansk viser store forskelle. I de eksakte videnska-
ber er  hovedsproget engelsk, og så er der de nationalt 
forankrede fag på dansk. Bemærk jura som det mest 
’danske’ fag overhovedet (Fra universitet til sam-
fund).
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Fri og gratis forskning til samfundet

Artikler skal spredes via nettet
Der er store muligheder for at benytte internettet til spredning af forskning. Vi 
finder det stadig utroligt, når man i sit eget hjem en sen nattetime kan lede efter 
et videnskabeligt resultat og efter en kort søgning på internettet kan downloade 
værket og få det printet ud. En proces som med tidligere tiders analoge medier 
kunne tage måneder, hvis en bog skulle bestilles i udlandet.

På den måde er 163 danske tidsskrifter i Open Access på nettet. Ikke alene er det 
nyeste nummer tilgængelig, men også mange tidsskrifter leverer tidligere udga-
ver. Ofte er det dog sådan, at de nyeste numre ikke kan læses, da tidsskriftet ikke 
vil risikere at miste abonnenter og derved reducere sit økonomiske fundament. 
Denne problemstilling nævnes senere.

Omvendt er der omkring 462 tidsskrifter, som ikke er frit til rådighed på nettet 
(heraf er 36 on-line kun for abonnenter). Det må siges at være en ualmindelig stor 
ressource i det danske samfund, som ikke nyttiggøres optimalt.

Det skyldes ikke, at tidsskrifterne ikke benytter internettet, for det gør de fle-
ste med præsentation af indhold, kontaktadresse til redaktion og distributør. Der 
findes ofte prøveeksemplarer af tidsskriftet, men man har altså valgt ikke at lade 
tidsskriftet være gratis.

Ca. 115 af tidsskrifterne har ingen hjemmeside. Det er ofte små tidsskrifter, hvis 
redaktion jævnligt skifter fra en institution til en anden. Man må dog sige, at de i 
det mindste burde kunne præsentere sig på nettet, men det har de altså ikke haft 
hverken økonomisk og/eller organisatoriske kræfter til at overkomme. Vores un-
dersøgelse viser, at næsten alle redaktioner faktisk ønsker at deres tidsskrift har 
hjemmeside på nettet og mange af dem også med mulighed for at kunne tilbyde 
download af artikler.
Vi mener, at der skal gøres en økonomisk og organisatorisk indsats, så denne 
forskning bliver gratis on-line. Det er virkelig småpenge i forhold til den værdi 
forskningsresultaterne udviser.

Internettet – selskabernes mulighed for forskningsformidling
Næsten alle videnskabelige selskaber benytter internettet i deres kommunikation. 
Mail og elektroniske nyhedsbreve er populære, hvor mange medlemmer på kort 
tid kan blive opdateret om møder og andet nyhedsstof. I en vis udstrækning er 
selskabernes interne medlemsblade blevet erstattet af elektroniske nyhedsbreve, 
hvorfor en del trykte/kopierede nyhedsblade er ophørte. I praksis har det vist sig, 
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at de elektroniske nyhedsbreve ikke altid kan erstatte et postomdelt blad, hvorfor 
mange selskaber kører med en todelt formidlingsstrategi, hvis de har råd.

Mere end 80 % af selskaberne har velfungerende hjemmesider, som gradvist 
bliver bygget op som små universer omkring videnskabsområdet. Hjemmesiderne 
bliver på mange måder en publikation i sig selv og fungerer samtidig som reklame 
for selskabet.

Der er dog endnu knap 20 % af selskaberne, som ikke er på internettet. Årsa-
gen er økonomisk/organisatorisk, hvor typisk bestyrelsen i en lille forening ikke 
magter at håndtere den nye teknologi, hvis de ikke råder over en teknisk nørd i 
medlemskredsen. At skulle betale sig fra opgaven er for stor en udgift.

Kun enkelte selskaber har en bevidst politik om, at de ønsker at beholde en luk-
ket eksklusivitet, hvorfor de undlader at have en hjemmeside.

Det ses i en vis udstrækning, at selskaber på deres hjemmesider har en afdeling 
forbeholdt medlemmer. Det er til eksempel tilfældet for mange lægelige forenin-
ger, hvor udenforstående både af lægeetiske grunde forhindres i at følge lægers 
meningsudveksling og også kommercielle grunde, da de tilhørende reklamer ikke 
må vises for ikke-læger.

Internettet – et godt supplement efter omtanke
De store muligheder med internettet skal som nævnt udnyttes i så stort et omfang 
og så hurtigt som muligt. Ingen tvivl om det. Der findes blot nogle lidt for ihær-
dige fortalere for internettet, som tror at tingene er meget enkle og nærmest skaber 
sig selv. Det må vi desværre skuffe dem med. Et par af disse forenklinger vil blive 
nævnt her.

Det er blevet sagt, at fremtiden er elektroniske udgivelser og at man lige så godt 
kan nedlægge den papirbårne distribution.

Vi kan godt se, at sådan kan verden måske se ud, hvis man befinder sig på et 
teknisk bibliotek, og hvor man ved få forhandlinger med udenlandske forlagskon-
cerner kan erhverve licenser til de store engelsksprogede tidsskrifter.
Virkeligheden er blot anderledes, når der er tale om danske udgivelser. Her udgør 

Mange faglige foreninger distribuerer videnskabelige 
artikler via deres hjemmeside som denne fra CSA. 
Op mod 170.000 artikler fra Tidsskrift for Arbejdsliv 
dowloades herigennem gratis hvert år.
Hjemmesiden er faktisk en portal med meget andet 
stof for interesserede i foreningens emneområde.
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bibliotekerne f.eks. kun ca. 7 % af et tidsskrifts abonnenter, og de resterende 93 % 
ønsker i stor udstrækning, at tidsskriftet fortsat leveres på papir selvom der skulle 
eksistere en elektronisk version også.
Det vigtigste er dog, at den rene elektroniske udgivelse har så ringe en prestige, at 
det er praktisk umuligt at få forskere til at levere bidrag af høj klasse. Til nyheds-
formidling findes mange aldeles velfungerende formidlende hjemmesider, men 
hvor papirtidsskrifter af økonomiske grunde har forsøgt at redde deres eksistens 
gennem en elektronisk udgivelse, har det normalt ikke lykkedes. Hverken forfat-
tere eller den store kreds af redaktører og bedømmere har villet gøre en indsats.
Nogle velfungerende tidsskrifter har lagt deres artikler på nettet til gratis down-
load. Mange af dem har dog måttet indføre en ”beskyttelsesvæg”, på f.eks. et år ef-
ter udgivelsen af den bogtrykte udgave inden denne gratis tjeneste træder i kraft, 
således at abonnenter fortsat ville have et incitament til at abonnere og derved 
sikre tidsskriftets økonomi.
Ihærdige fortalere for udgivelser på internettet er ligeledes fortalere for en øko-
nomisk model som markedsføres med et meget politisk ”spin” udtryk ”Open Ac-
cess”. Adgangen skal være fri, og for at betale for udgifterne, skal det i stedet være 
forfatterne, som betaler.
En ordning af denne type kan fungere på visse områder, hvor forskningsmidlerne 
er rigelige og hvor udgifter til publicering er en mindre udgift.
På det danske sprogområde og for små fagmiljøer vil denne model ikke kunne 
fungere. Den har i øvrigt en lang række øvrige ulemper over for forskningsfrihe-
den, unge og arbejdsløses muligheder for at kunne publicere, at vi på det kraftig-
ste vil tage afstand fra denne model.

Figuren viser hvor mange danske 
tidsskrifter, der var Open Access 
2006 fordelt i 9 kategorier efter po-
pularitet/kvalitet.
Det er i det hele taget en meget lille 
del, der findes on-line. Samtidig er 
tendensen, at jo mere seriøs et tids-
skrift er (= mindre oplag), jo svæ-
rere er det for tidsskriftudgiveren at 
forære tidsskriftet væk via en gratis 
on-line adgang (Fra universitet til 
samfund).
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Forskningsformidling står politisk svagt
Det er et stort problem for forskningsformidlingen, at den i stor udstrækning er 
afhængig af forskerne, som i dag arbejder frivilligt og ulønnet med forsknings-
formidling inden for deres fag. Forskere er suveræne til at forske, men de er ikke 
nødvendigvis gode til at være forretningsfolk, være politikere og hvad der ellers er 
nødvendigt for at få hele kæden i forskningsformidlingen til at fungere.

Inden vi helt har nedgjort de upraktiske forskere, må vi huske på, at vi taler om 
opgaver som ligger ud over deres egentlige arbejde. Det udføres i deres fritid i en 
frivillig og uegennyttig indsats for et fagmiljø, som de brænder for.

Dette har også konsekvenser for forskningsformidlingens politiske stilling. Når 
de redaktionelle opgaver er overstået, har forskerne ikke flere kræfter tilbage. Der 
er ingen interesse i at indgå i en generel indsats om forskningsformidling. Der fin-
des derfor ingen organisationer, som er fortaler for videnskabelig formidling som 
det findes i f.eks. Finland og Canada. Der har været tilløb til at skabe overordnede 
organisationer, men de fleste redaktører og foreningsledere har haft nok at gøre 
med at få deres egne institutioner til at overleve.

Der bør dannes en organisation eller måske blot et samråd, så der kan blive tals-
mænd for forskningsformidling i Danmark. Embedsmænd, politikere og andre 
med ansvar på området, må sørge for, at forskningens interesser alligevel bliver 
varetaget.

Økonomiske modeller for tidsskriftsudgivelse

Tabellen opstiller fem forskellige økonomiske modeller for publicering af artikler. For hver model er 
angivet fordele og ulemper ved udgivelsesformen.

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



��
Hvidbog

Forskningsresultater ”eksisterer” ikke - manglende bibliografier
En forudsætning for at forskningsresultater bliver nyttige, er at de potentielle bru-
gere kan blive klar over deres eksistens. Hvis de ikke får dette kendskab, eksisterer 
denne viden ikke, hvor godt forskerne end har udført den.

Her må vi desværre konstatere, at meget af den udførte forskning ”ikke eksiste-
rer”. Vi har lavet en undersøgelse af den danske videnskabelige publicerings op-
tagelse i de eksisterende bibliografier og databaser, og meget af den væsentligste 
danske forskning kan overhovedet ikke findes i bibliografierne.

Den Danske Forskningsdatabase lever således kun delvist op til sit navn, da 
den kun meget fragmentarisk indeholder den danske forskning. F.eks. kan man 
tage en søgning på et dansk referee bedømt tidsskrift konstatere, at kun 90 af tids-
skriftets mere end 434 artikler og anmeldelser er medtaget i resultatet. Ingen er fra 
indeværende år og kun få fra foregående. Basen fik da også for nogle år siden en 
kraftig kritik i en evaluering.

Meget bedre er resultatet i bibliotekernes generelle bibliografiske baser, som de 
søges gennem Bibliotek.dk. Der findes dog også her store lakuner i materialet. Af 
de 623 tidsskrifter i vores undersøgelse, er de 349 indekseret, mens 274 tidsskrifter 
således ikke er medtaget. Nu er det imidlertid ikke alle, det ville være rimeligt 
at indeksere, hvis f.eks. deres indhold kun har en aktuel nyhedsværdi eller hvis 
forskningsresultaterne i forvejen findes i andre og bedre publikationer. En vurde-
ring af tidsskrifterne i forhold til de indekseredes niveau viser, at i hvert fald om-
kring 80 tidsskrifter mangler. Det er store mængder forskning af høj videnskabelig 
værdi, som samfundet herved har mistet. Til eksempel et par af de manglende tit-

Tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab 
og hjemmesiden ved samme navn er 
et godt eksempel på seriøs og populær 
videnskabsformidling.
Selvom formidlingen er meget popu-
lær, er aktiviteten både støttet af forsk-
ningsråd og universitet.
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ler: Grafiana, LO Dokumentation, Arkæologisk Forum, Medicinsk Årbog, Idrætsjuristen 
og Forskningsnyt fra Psykologi.

Der findes tillige et stort hul i bibliografierne, når der er tale om nordiske pub-
likationer. Selv nordiske tidsskrifter udgivet fra Danmark og artikler skrevet på 
dansk i andre nordiske tidsskrifter bliver ikke medtaget.

Tilsvarende mangler alle engelsksprogede artikler fra danskere i udenlandske 
tidsskrifter. Her kunne man måske mene, at de burde indekseres af udenlandske 
bibliografier. Det er imidlertid ikke tilfældet.

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.

Der bør derfor foranstaltes en løbende overvågning af området for at sikre, at 
dansk forskning er med i det internationale bibliografiske system. I disse år kom-
mer mange nye initiativer til, hvor dansk forskning bør indgå. F.eks. bør al dansk 
forskning være tilgængelig gennem CrossRef-systemet.

Ingen indeksering af elektroniske udgivelser
En tilsvarende undersøgelse af de elektroniske udgivelsers indeksering giver et 
endnu mere nedslående resultat. Mange udgivelser eksisterer slet ikke ifølge de 
officielle bibliografier. En gennemgang af de tidsskrifter, der udelukkende udgi-
ves elektronisk viser, at kun ca. halvdelen bliver indekseret i Bibliotek.dk, og de er 
alle fraværende i Forskningsdatabasen.

Endnu værre er det for andre former for forskningspublikationer. En stikprøve 
har vist, at kun omkring 8 % af egentlige videnskabelige monografier blev regi-
streret, mens 92 % var upåagtede.

Det er klart, at hvis elektronisk publicering skal være et reelt alternativ til pub-
licering på papir, må det nationale bibliografiske system være langt mere effektivt 
til at håndtere elektroniske udgivelser.

Her vil vi nævne endnu et forhold, nemlig danskeres udgivelse i udlandet. Den 
forskning vil fremover helt forsvinde i Bibliotek.dk, når bøger bliver elektroniske. 
De papirudgivne bøger har de danske biblioteker hidtil ofte anskaffet sig, og her-
ved er de samtidig blevet registreret og derved søgbare via Bibliotek.dk. Da de 
danske biblioteker sjældent ”køber” elektroniske bøger, vil også disse elektroniske 
udgivelser fremover være ukendte.

Danske forskere udkonkurreres
Danske forskeres resultater, som de præsenteres i bøger, artikler og andre bidrag, 
glimrer ikke kun ved deres fravær i danske bibliografier. Det er i høj grad også 
tilfældet i de udenlandske bibliografier, som de danske forskningsbiblioteker le-
verer til den danske forskningsverden. Resultatet er, at når forskere søger efter 
relevant litteratur, så vil de sjældent finde de danske forskere, mens de til gengæld 
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vil finde udenlandske forskere. Det betyder, at chancen for de udenlandske for-
skere bliver citeret er høj, mens den måske lige så gode danske forsker ikke citeres. 
Når denne proces er foregået tilpas mange gange, vil den danske forsker nærmest 
være udkonkurreret. Det er ikke hende, som bliver inviteret til at tale på en konfe-
rence eller får del i internationale forskningsmidler. Og forskningsmidlerne tørrer 
ind, når antallet af udenlandske citeringer er få.

De udenlandske bibliografier er i stor udstrækning domineret af den engelsk-
sprogede litteratur. Meget få dansksprogede bidrag har fundet vej, men også an-
delen af engelsksprogede bidrag udgivet af danske eller nordiske tidsskrifter er 
ringe, som tidligere nævnt. Redaktionerne af bibliografierne udvælger tidsskrifter 
og bøger til gennemgang ud fra deres præferencer, som favoriserer ”hjemmebane” 
og derved en angelsaksisk/amerikansk tilgang til forskningen.

Dansk forskning kunne måske blive noget bedre repræsenteret i baserne, hvis 
udgivere og tidsskriftsredaktioner havde mulighed for at gennemskue og få hjælp 
til at begå sig i den jungle, det er at gøre forskning fra et lille land kendt.

Denne de facto kulturimperialisme er endnu mere synlig, når det gælder de 
internationale koncerners markedsføring af artikler og bøger over for forsknings-
institutioner og biblioteker, når man sammenligner med hvad danske forlag og 
tidsskriftsudgivere kan præstere. Når de danske forskningsbiblioteker køber en 
licenspakke fra f.eks. forlaget Elsevier, som omfatter ca. 1.700 tidsskrifter, får bib-
liotekerne samtidig et fuldt udviklet søgesystem med i pakken, og alle artikler 
ligger hovedsagelig online tilbage til 1995.

Over for disse velfungerende selskaber står de danske udgivere meget svagt. 
Kun få udgivere kan håndtere elektronisk on-line adgang ved abonnement. De 
findes hovedsagelig i enkelte kommercielle nicher ved udgivelser rettet mod vel-
stående erhvervsgrene som eks. erhvervsjura.

Det må dog nævnes, at de danske tidsskrifter, som giver fri adgang til deres 
artikler, vil kunne findes både gennem Bibliotek.dk og søgemaskiner på internet-
tet. Den faglige indeksering vil dog være meget begrænset og dermed forhindre 
seriøse brugeres mulighed for at finde den relevante litteratur.

Videnskabsgrene med en dansk publicering har derfor behov for fagbibliografi-
er eller fagbibliografiske databaser. Kun herved kan danske (og nordiske) forskere  
finde frem til de danske/nordiske forskningsresultater.

Disse databaser burde samtidig udgives i en engelsksproget udgave, så forskere 
i hele verden kunne finde dansk/nordisk forskning. Et forbillede kunne have væ-
ret Nordic Archaeological Abstract, som siden 1974 har præsenteret publikationer 
på nordiske sprog. Desværre er udgivelsen for nylig blevet stoppet.

Det må bemærkes, at selvom de omhandlede publikationer registreres i na-
tionalbibliografien, er dennes emnemæssige registrering ikke tilstrækkelig. Kun 
registratorer med en dyb forståelse på et videnskabsfelt vil kunne indeksere for 
forskningens behov.
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Trusler mod formidlingen

De tekniske videnskabers forhold påtvinges alle
Efter at et foregående afsnit har vist de store forskelligheder mellem fag, skulle 
man tro, at forskningsformidlingens organisatoriske og administrative forhold 
tager hensyn til dette, og at de enkelte videnskabsgrenes formidlingstraditioner 
styrkes i al deres forskellighed.

Det er imidlertid ikke tilfældet. Faktisk ser det ud til, at der det seneste årti er 
kommet et politisk pres, som ikke alene ønsker at lægge den samme politik over 
for alle fagområder – altså at den samme medicin skal bruges til både sukkersyge 
og brækkede ben – men også at denne politik i stor udstrækning er udviklet ved 
de tekniske og naturvidenskabelige videnskaber og herfra trækkes over hovedet 
på andre fagområder.

Fænomenet er ikke ukendt, da diskussionen af de tekniske videnskabers favo-
risering har været fremme i offentligheden. Denne diskussion har i stor udstræk-
ning drejet sig om forfordeling af økonomiske midler til forskning. I det følgende 
vil vi tage andre aspekter op, som faktisk er mere alvorlige. Risikoen er nemlig, at 
den medicin, som er god for de tekniske videnskaber, kan virke som gift for andre, 
for at sige det firkantet.

Lad os starte med en tilsyneladende positiv reform, der bliver pålagt de viden-
skabelige tidsskrifter, som får tilskud fra de nationale forskningsråd – og i øvrigt 
også de fællesnordiske. Her er der indenfor de sidste år både for samfundsviden-
skab og humaniora blevet stillet krav om, at disse fags tidsskrifter skal gøre brug 
af den såkaldte referee-bedømmelse.

Referee-bedømmelse er en redaktionel proces, som oprindelig er blevet udvik-
let i USA ved STM tidsskrifterne. Artikler skulle dobbelt blindt vurderes af ofte to 
referees, og ud fra denne bedømmelse bliver den videre redaktionelle behandling 
lagt, herunder evt. afvisning.

Metoden har spredt sig til andre dele af verden og benyttes af tidsskrifter inden 
for STM ligesom en del tidsskrifter fra nabodiscipliner har taget brugen op.

Der er bare det med metoden, at der ikke – så vidt vi ved – findes nogen viden-
skabelige undersøgelser, som viser, at den er nødvendig inden for alle fagområder 
ved humaniora og samfundsvidenskab. Metoden er hensigtsmæssig inden for re-
alvidenskaber, som beskæftiger sig med fænomener, der eksisterer i virkelighe-

Kapitel 7
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den, og hvor bedømmere vil kunne angive fejl ved empiriske undersøgelser. Ingen 
steder her i Danmark har denne reform været diskuteret, som man ellers normalt 
diskuterer videnskabelige problemstillinger.

Adskillige tidsskriftsredaktører har angivet i vores undersøgelse, at det betyder 
en væsentlig større arbejdsbyrde med en påtvungen arbejdsmetode, som måske 
ikke fungerer eller endda kunne virke skadelig ved i visse tilfælde at afvise teore-
tisk nyskabende bidrag.

Næste eksempel er en bevægelse af næsten religiøs karakter, der i biblioteks-
kredse findes på at fremme publicering på forskningsinstitutionernes hjemme-
sider (arkiveret på egne servere, institutional repositories). Ønsket er at skabe en 
modvægt til den monopolisering, som internationale mediekoncerner er ved at 
få på STM-området. Fri publicering er modsvaret til fortsat at kunne levere alle 
forskningsresultater. Argumentationen lyder forjættende: universiteterne skal 
ikke betale for forskningen for derefter at forære resultaterne til internationale for-
lagskoncerner, som herefter kan kræve eksorbitante priser fra universiteterne.

Herhjemme findes de største fortalere naturligt ved biblioteket på DTU, Dan-
marks Tekniske Videncenter, og i alliance med DEFF/Biblioteksstyrelsen er der 
lagt en strategi for at tvinge ordningen igennem både på det nationale og nordiske 
plan. Der arbejdes målrettet mod at forskningsråd og universiteter skal stille det 
som betingelse, at forskere straks skal lægge deres værker gratis til rådighed på 
nettet, når de modtager støtte eller bliver ansat som forsker. Som det første uni-
versitet har DTU implementeret en sådan tvang for deres forskere, hvilket kun 
undtagelsesvis kan fraviges. Det betyder, at en tidsskriftsudgiver vil se sine artik-
ler ligge gratis på nettet, når tidsskriftet udkommer, hvilket vil underminere det 
abonnentfinansierede økonomiske grundlag.

Priserne på danske tidsskrifter er fal-
det meget kraftigt de seneste 35 år 
målt i faste priser. Hvis øget sidetal 
var medregnet ville prisfaldet sikkert 
være meget større.
Alligevel mødes danske udgivere 
lejlighedsvis med påstanden om, at 
priserne er steget kraftigt, i stil med 
hvad der har været tilfældet med in-
ternationale STM-tidsskrifter (Fra 
universitet til samfund).

Prisudvikling, danske tidsskrifter
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Indsatsen er muligvis hensigtsmæssig på STM området. Derimod kan en gen-
nemgribende politik få alvorlige konsekvenser for publiceringen af artikler hos 
danske eller nordiske tidsskrifter. Deres marked er erfaringsmæssigt begrænset, 
og det er almindelig kendt, at deres økonomi er tilsvarende stram. Blot få procents 
reduktion i indtægterne, vil kunne skubbe et levende tidsskrift ud over kanten til 
det evige mørke. Allerede i dag må danske udgivere se i øjnene, at bidrag fra DTU 
potentielt vil undergrave deres økonomi, og faren er, at tvangen vil sprede sig til 
andre forskningsinstitutioner. Herved er risikoen overhængende, at en stor del af 
de danske tidsskrifter måtte ophøre, ligesom mange forlag vil undlade at udgive 
bøger, når deres økonomi bliver undermineret af gratis materiale.

Lidt i samme boldgade er de enorme prisstigninger, der er sket med visse vi-
denskabelige udgivelser og specielt tidsskrifter. Det er i hvert fald en påstand, der 
føres frem, når der bliver argumenteret for indgreb mod tidsskriftsudgivere.

Det er rigtigt, at de internationale tidsskrifter inden for STM området har haft 
store prisstigninger. Mest benyttet er tal fra de amerikanske bibliotekers organisa-
tion, der viser at udgifterne siden 1986 er steget mere end 273 %. Det er en stigning 
på 3-4 gange inflationen på 15 år. Dette forhold stiller selvfølgelig biblioteksfolk i 
en klemme, når bibliotekernes bevillinger langt fra stiger i samme takt.

Argumentationen er blot hul, når det drejer sig om danske tidsskrifter. Vores 
opgørelse over prisudviklingen viser, at der ikke har været tale om prisstignin-
ger af den størrelse i perioden 1970-2004. Hvis inflation og forøget sidetal bliver 
fraregnet, er der for mange humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter 
endda tale om et betydeligt prisfald! Således er det igennem de sidste tiår blevet 
stadig billigere at producere og trykke tidsskrifter. I de sidste år har den afskaffede 
portostøtte dog givet stigende udgifter, som det senere vil blive omtalt.

Tidsskriftsøkonomi – det frivillige arbejde vægter
Vi kommer ikke uden om også at skulle beskæftige os lidt med økonomi i hvidbo-
gen. Ikke fordi den samlede økonomi er særlig stor, for det er den ikke i forhold til 
landets forskningsudgifter i øvrigt, og samtidig er ”pengeøkonomien” den mind-
ste del af udgivelsernes samlede økonomi, idet naturaløkonomien med forfattere, 
redaktører og de mange andre vandbæreres ulønnede arbejde er langt den største. 
Men pengeøkonomien er trods alt nødvendig for at basis kan fungere: mediets 
frembringelse og distribution.

De fleste tidsskrifters økonomi er rimelig god, men et stort mindretal af tids-
skrifternes økonomi er blevet så forringet de seneste år, at det må formodes, at 
de ikke kan overleve. I vores undersøgelse af tidsskrifterne har ca.17 % svaret, 
at økonomien er akut kritisk. Hvis ikke det økonomiske klima mildnes, må der 
forventes en yderligere udtynding af den danske forskningsformidling i den stør-
relsesorden.
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Som nævnt er økonomien i tidsskrifterne i stor udstrækning betinget af den 
frivillige indsats, som forfattere og redaktionelle medarbejdere yder. 

Der er dog meget store forskelle, hvor der også findes tidsskrifter med et stort 
dækningsområde og derved høje abonnementtal, som har råd til at aflønne redak-
tionelle medarbejdere.

Samtidig er der stor forskel på tidsskrifternes mulighed for indtægter. Således 
er nogle tidsskrifter meget attraktive for erhvervslivet. F.eks. findes der ved frem-
tidsforskning en stor vilje hos nogle store firmaer til at ville betale eksorbitante 
beløb for at erhverve denne viden. Samtidig findes der tidsskrifter, hvor mulighe-
den for ekstraindtægter via annoncer er stor. Inden for den medicinske branche 
findes tidsskrifter, som har annonceindtægter på op til 90 % af tidsskriftets udgif-
ter. Det skyldes både, at der er et kommercielt erhvervsliv meget tæt på faget og 
ofte samtidig, at vedkommende tidsskrift har en central placering på området og 
derved automatisk bliver mediet for stillingsannoncer. Denne sidste ret lukrative 
indtægtskilde er dog tørret en del ind de seneste år, efter fremkomsten af elektro-
niske jobbaser.

Omvendt har tidsskrifter inden for grundvidenskaberne og de fleste humani-
stiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter ikke en tilsvarende nærhed til kom-
merciel udnyttelse, som kan udløse annoncer.

Alle tidsskrifter har faste udgifter, som er uafhængig af antallet af læsere; gene-
relt er økonomien sundere jo større læsertallet er, da der derved er flere til at betale 
de faste udgifter. Tidsskrifterne kan derfor groft taget deles i fem forskellige grup-
per efter størrelsen af deres læserkreds og derved deres økonomiske grundlag.

Listen over tidsskrifter, der er blevet nedlagt de seneste år, er længere end denne. Er det udtryk for 
krise eller er det et led i den naturlige udvikling af videnskaben?
Vi mener selv, at betingelserne er blevet forværret de seneste år. Bl.a. portostøttens bortfald reduce-
rede områdets økonomi med flercifrede millionbeløb. Det kunne ikke undgå at få konsekvenser.

Nyligt ophørte tidsskrifter

Aktuel Arkæologi

Arkiv

COM

Filosofi og Videnskabsteori

Finans & Samfund

FOLK

Forsikring

GRUS

Journal of Danish Archaeology

Klassisk Musik

Kraka

Lov og Ret

Miljøforskning

Nordic Archaeological Abstract

Nyere Tid

Ny Viden

Periskop

Piranesi

(Pré)publications

Psykiatri NYT

Scandinavian Journal of Sexology

Sprint

Studies in Central and East Asian Religions

Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie
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 De små tidsskrifter med op til 400 abonnenter må have en stor frivillig 
indsats fra redaktionen, som er helt nødvendig for at få dækket de faste 
udgivelser. De omfatter ca. 10 % af alle tidsskrifter.

 Næste kategori er tidsskrifterne mellem 400 og 1.000 i oplag. Deres øko-
nomi er noget bedre, hvor der er råd til hjælp til f.eks. administration af 
distributionen, men stadig skal redaktionerne bidrage med en god del 
af de praktiske arbejdsopgaver. Disse tidsskrifter udgør ca. 20 %.

 Den største gruppe af tidsskrifter har et oplagstal på mellem 1.000 og 
2.000, hvor de udgør ca. 45 % af alle. Her kan redaktionerne hellige sig 
det – stadig ulønnede – redaktionelle arbejde. Det betyder dog ikke, 
at økonomien nødvendigvis er god. Selv i denne gruppe findes man-
ge tidsskrifter, hvis økonomi balancerer betænkelig i nærheden af det 

Figuren viser de økonomiske forhold for et typisk dansk videnskabeligt tidsskrift (Tidsskfirt for Ar-
bejdsliv). Det er udgivet af et fagligt selskab, som betaler et universitetsforlag for at distribuere 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 videnskabeligt tidsskrift
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uforsvarlige. Et stort abonnenttal giver ikke automatisk en god økono-
mi, når et vist højt kvalitetsniveau løbende skal sikres.

 Tidsskrifterne med mellem 2.000 og 4.000 abonnenter har generelt en 
god økonomi. De er ofte udgivet af faglige foreninger, hvor tidsskrifts-
driften er sikret, og hvor redaktionen ikke behøver at tænke så meget 
på at erhverve nye abonnenter, hvilket foreningsdelen sørger for ande-
len er ca. 17 % af tidsskrifterne.

 Den sidste del af tidsskrifterne har et abonnenttal over 4.000, og de sva-
rer til ca. 9 % af tidsskrifterne. De har oftest en god økonomi, og det er 
da også dem, som har mulighed for at bringe farvebilleder og aflønne 
redaktionelle medarbejdere. Også i denne gruppe findes en stor varia-
tion, idet der både findes relativt tunge videnskabelige tidsskrifter og 
tidsskrifter af meget populær art, hvor forskernes formidling er i min-
dretal i forhold til bidrag fra journalister og andre formidlere.

Hele dette system med de ulønnede redaktører og bedømmere er truet. På alle 
institutioner er der stigende krav til medarbejdernes produktivitet. Her tæller re-
daktionsarbejde (endnu) ikke med, hvorfor mange kan blive tvunget til at prio-
ritere deres egen karriere i stedet for at være en inspirerende og igangsættende 
redaktør.

Distribution – Inges Kattehjem får tilskud, videnskab ikke
Distributionsudgifter er som regel den største udgift ved tidsskrifter efter udgifter 
til trykning. Det er samtidig en udgift, man har meget svært ved at reducere. Man 
kan finde billigere trykkerier eller redaktionen kan som nævnt udføre en del af 
arbejdet selv, men distributionen er de fleste tidsskrifter nødt til at lægge over til 
Post Danmark, som har et de facto monopol på udbringning.

Lige præcis på dette område er økonomien blevet kraftigt forringet de sene-
ste år. Det skete, da ordningen med portostøtte pr. 1. marts 2004 blev afskaffet. 
Ordningen havde ellers sikret at danske tidsskrifter blev distribueret til rimelige 
priser. Ordningen var ubureaukratisk og smidig, men Post Danmark skulle gøres 
klar til at blive solgt, hvorfor støtten på 188 mio. blev fjernet.

De fleste tidsskrifter havde på det tidspunkt sendt abonnementsopkrævning ud 
for året, hvorfor denne store ekstraudgift kom helt uventet og uden mulighed for 
kompensation. Mange tidsskrifter måtte lukke og de overlevende har siden hen 
måttet leve med en dårligere økonomi. Ikke alene forsvandt tilskuddet, men tillige 
satte Post Danmark deres takster op for distributionen.

Det er den største enkeltbegivenhed, der den sidste generation har haft betyd-
ning for den videnskabelige publicering. Det er ganske enkelt blevet en katastrofe 
for området. Kulturministeriet har ganske vist oprettet en fond, bladpuljen, som 
skulle kompensere for den afskaffede portostøtte. I stedet for de 188 mio. fik fon-
den 33,5 mio.; for 2007 hævet til 40 mio. kr. Der er blot det problem, at ”videnska-
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belige blade” ikke kan få tilskud. Enkelte foreningsdrevne tidsskrifter med viden-
skabeligt indhold har dog sneget sig ind ad bagdøren, men puljen er ikke beregnet 
på videnskabelige tidsskrifter og formelt må der ikke gives tilskud til ”videnska-
belige blade, dvs. blade udgivet af offentlige og private forskningsinstitutioner 
med henblik på at præsentere eller informere om disses forskning”. Sådan. Inges 
Kattehjem får hvert år mere end 200.000 kr. Hjemløse katte prioriteres i realiteten 
højere end formidling af videnskab.

Det er ikke kun de små tidsskrifter, der er blevet ramt. Selv videnskabsformid-
lingens flagskibe, Ugeskrift for læger og Ingeniøren, har måttet reducere kraftigt 
med tocifrede millionbeløb. Og ikke engang arkæologiens førende tidsskrift, Skalk, 
har kunnet få andel i den nye pulje, selvom tidsskriftet ud over sin faglige styrke 
samtidig er velskrevet og tilgængelig for en bred offentlighed. Kulturministeriets 
pulje tillader ikke udgivelser, der udgives af professionelle forlag, hvorfor landets 
mest professionelt drevne tidsskrift på sit felt dermed er blevet udelukket. Profes-
sionalisme er tilsyneladende uønsket.

Det må samtidig konstateres, at videnskabelig publicering i Danmark har de 
generelt dårligste økonomiske vilkår i forhold til det øvrige Europa med hensyn 
til afgifter. Der findes således en høj omsætningsafgift på videnskabelige udgivel-
ser, hvor alle øvrige lande i Europa har en lavere moms. Bortset fra Danmark og 
Slovakiet har alle lande tilmed en reduceret omsætningsafgift på videnskabelig 
formidling, idet de har taget konsekvenserne af den videnskabelige publicerings 
værdi for samfundet.

Dette betyder, at danske forskere har dårligere konkurrencevilkår, når deres 
hjemmemarked således belastes. For eksempel er dansk forskningsformidling på-
lagt en afgift på 25 %, mens Sverige har en reduceret afgift på 6 % og Norge ingen 
overhovedet.

De små fagmiljøer – ”en lille, men vigtig del af verdenspressen”
Nogle tidsskrifter har læsere i titusindvis, mens andre kun har få hundrede. Det 
er den sidstnævnte gruppe af tidsskrifter på under 400 abonnenter, der her vil 
blive omtalt nærmere. Den omfatter som nævnt ca. 10 % af samtlige tidsskrifter 
og er derfor ikke ubetydelig. Hvis vi levede i den engelsksprogede verden eller et 
andet stort sprogområde, kunne små tidsskrifter for nichevidenskaber have store 
abonnenttal og dermed en god udgivelsesøkonomi. Det er blot ikke muligt i et lille 
sprogområde som det danske.

Et par eksempler. Et af de små tidsskrifter er Naqd med omkring 125 abon-
nenter. Tidsskriftet dækker mellemøstlige sprog og kultur, hvor der på de danske 
universiteter er meget få forskere og hvor den tilhørende læserkreds i det danske 
samfund har været begrænset. Her kunne man sige, at det er for eksklusivt og 
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snævert; områdets ringe størrelse berettiger ikke til en egen videnskabelig kom-
munikationskanal.

Der er dog i det politiske liv sket store forandringer i de seneste år, hvor der 
pludselig er opstået behov for at lære den muslimske verden og dens tankegang at 
kende. Danmarks engagement som egentlig krigsførende land med efterfølgende 
terrortrusler og international boykot efter offentliggørelse af Muhammed-tegnin-
ger har vist, at der på dette område er behov for viden. Nu kunne selv et meget lille 
fagområde bidrage med viden, som viste sig af nytte for det danske samfund.

Den samme argumentation vil vi kunne føre ved mange andre små fagmiljøer 
– hjertelæger, nordiske filologer, antropologiske psykologer og skolebibliotekarer; 
redaktionen i tidsskriftet for sidstnævnte fagmiljø angiver selvironisk, at de udgi-
ver ”en lille, men vigtig del af verdenspressen”.

Udgivelse er blot ikke muligt i et lille sprogområde som det danske. Her er 
den officielle politik faktisk ret barsk og siger, at tidsskrifter i stor udstrækning 
skal kunne bære sig selv økonomisk, hvorfor de skal have en læserkreds af en vis 
størrelse. Sådanne regler har de nationale forskningsråd indført som betingelse 
for støtte (og i øvrigt også de nordiske støtteorganer), hvor det efter reglerne angi-
ves, at tidsskrifter med under 200/300 abonnenter ikke vil kunne modtage støtte. 
Denne regel har betydet kvalitetstidsskrifters ophør som eksempelvis GRUS.

Når det er sagt, så må det også siges, at de forskere, der sidder i redaktionerne, 
ikke altid driver deres tidsskrifter optimalt. Især markedsføring forsømmes, og 
her burde tidsskrifterne kunne få hjælp til en større udbredelse snarere end at 
blive straffet, fordi de ikke er gode til noget, som egentlig ikke har noget med 

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 udgi-
velsespolitik skal fastlægges, vil det være naturligt, at de nuværende 93 % af abonnenter får indfly-
delse (Fra universitet til samfund).
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videnskab at gøre.
Men alt i alt: et tidsskrifts størrelse har ingen betydning for et tidsskrifts viden-

skabelige værdi i et lille sprogområde som det danske; der skal derfor især gives 
støtte til de små tidsskrifter.

Tværgående formidling nedprioriteres
Der findes en anden tendens i tiden, som modvirker en optimal forskningsfor-
midling. På mange områder er der enighed om, at et tværfagligt og tværinstitu-
tionelt samarbejde er nødvendigt for at udnytte de bestående ressourcer bedst og 
opnå den optimale gensidige faglige befrugtning. Virkelighedens udvikling går 
desværre i den modsatte retning, hvor der i det sidste tiår har været en bevægelse 
mod styrkelse af de enkelte institutioner på bekostning af samarbejde.

En af årsagerne er, at forskningsinstitutioner ikke mere kun skal være gode til at 
forske, men de skal også markedsføre sig selv som i kamp for deres overlevelse. De 
skal vise deres eksistensberettigelse for at få del i forskningsmidler. De skal også 
markedsføres som ’brands’ for at stå godt i konkurrencen om de studenter, der er 
med til via taxameterordningen at tilføre institutionen de nødvendige økonomiske 
midler. I de sidste år er der tilmed kommet helt store økonomiske overvejelser ind 
– og tilhørende markedsmekanismer i beslutningsprocesserne – for at erhverve de 
udenlandske studerende, som betaler for at studere.

Derfor har alle universiteter oprustet på formidlingsfronten. Succeskriteriet er 
antal citationer i dagblade, som de nyansatte informationsmedarbejdere kan vise 
for at retfærdiggøre deres indsats. Da informationsmedarbejderne sjældent har 
forstand på den forskning, de skal formidle, har de heller ingen mulighed for at 
bedømme, om nu omtale i aviserne i virkeligheden har betydet en øget forsknings-
formidling af vedkommende emne.

Endnu værre er den nedprioritering, som tværinstitutionelle formidlingspro-
jekter er underlagt. Vi har i vores undersøgelse eksempler på, at redaktører er ble-
vet pålagt ikke at formidle artikler fra andre (konkurrerende) institutter. Om det 
er et atypisk eksempel ved vi ikke, men vi ved til gengæld, at tværvidenskabelige 
udgivelser får langt ringere vilkår end de tiltag, som kun er lokale. Således er det 
næsten generelt, at tidsskrifter med en tværinstitutionel redaktion skal betale for 
at have sekretariat på et universitet. Hvis et tidsskrift derimod primært formidler 
en institutions ansattes produktion, undgår tidsskriftet ikke alene at betale denne 
overhead, men får tillige ofte et kontant tilskud til driften fra institutionen.

Det danske sprog – og det engelske
Danmark er et lille land med eget sprog. Kun svenskere og nordmænd kan i en 
vis grad forstå dansk, selvom også den nordiske gensidige sprogforståelse er af-
tagende; ikke mindst finnerne er stået af tanken om en nordisk formidling på na-
tionalsprog.
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Det giver nogle helt specielle problemer for forskningsformidling, når den in-
ternationale forskerverden har engelsk som hovedsprog, og hvor det danske sam-
fund endnu i stor udstrækning kun er dansksproget.

En sprogpolitik må være pragmatisk. Det engelske skal styrkes inden for den 
rene videnskabsformidling for at danske forskere skal kunne stå sig nogenlunde i 
den internationale konkurrence.

Selvom en stigende andel af befolkningen har en gymnasieuddannelse med en-
gelsk på højt niveau, beherskes engelsk sjældent til perfektion. Hvis en tekst skal 
læses hurtigt og naturligt, skal den være på dansk.

Det betyder også, at der i stor udstrækning bliver tale om en dobbeltstrategi på 
det sproglige område:
 At alle forskningsresultater så vidt muligt skal være tilgængelig i en popu-

lær form på dansk, så den er tilgængelig for befolkningen som helhed.
 At de primære forskningsresultater formidles på et fremmedsprog, hvor 

det er nødvendigt for at nå vedkommende forskerverden
Der må derfor satses på dansk, når forskning skal formidles ud i samfundet, og 

når der er tale om formidling mellem forskellige fagmiljøer af forskning primært 
om danske forhold. Det er det sprog, som alle let vil kunne forstå og overkomme 
at læse.

Selvom den videnskabelige publicering på SMT-området som tidligere nævnt 
næsten udelukkende sker på engelsk, bør der også udgives dansksprogede pub-
likationer for at kunne komme ud til praktikere og nabodiscipliner her i landet. 
Denne dobbeltstrategi koster selvfølgelig flere ressourcer, men den er nødvendig.

Forskerverdenen er holdt uden for indflydelse på de seneste års forskningsformidling. Det ses klarest 
ved Forskningsdatabasen med dens forældede og fragmentariske oplysninger. Danske forskere har el-
lers stor brug for velfungerende nationale infrastrukturer som modvægt mod de store internationale 
selskabers markedsføring af udenlandske forskere.
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Alle egentlige videnskabelige publikationer bør derfor udgives på engelsk eller 
i det mindste have et fyldigt resumé på engelsk for at danske forskeres arbejder 
fuldt ud kan benyttes af den internationale forskerverden. Forlag og udgivere skal 
derfor kunne få støtte til oversættelse eller i det mindste til sproglig korrektion.

Samtidig bør der gives en generel kompensation for udgivelse på det danske 
sprog. Samfundet vil have fordele ved at give en støtte, som svarer til de ekstra 
omkostningerne, der er ved at publicere på to sprog. Udgiverne skulle kunne vide 
sig sikker på støtte, lidt i stil med den gamle portostøtte, som var ubureaukratisk 
og virkede ens for alle udgivelser inden for ordningen.

Institutional Repositories – skraldespand eller nyttig publiceringkanal?
Institutional reposits eller på dansk blot en institutions database er et nyt begreb, 
som vi skal have lært at kende. I disse databaser skal forskere lægge deres forskel-
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 udstræk-
ning findes på store institutioner, hvor medarbejdernes produkter kan blive gemt 
og gjort tilgængelig.

Der er gode argumenter for, at forskningsresultater skal stå til rådighed og ikke 
mindst via internettet. Til eksempel kan vi tage den omfattende forskning, som 
udføres via Ph.d. studierne og hvis udgifter beløber sig til mere end 1 mia. kr. 
Vores undersøgelse har vist, at i 2003 var kun omkring 18 % af landets ph.d. af-
handlinger tilgængelige i form af bogtrykte bøger eller download! Altså er de 82 
% ikke tilgængelige eller findes kun på 2-3 biblioteker i fotokopieret form  (57 %) 
for de mest ihærdige.

Det er ikke alene et stort samfundsmæssigt spild, men stiller samtidig de dan-
ske forskere i en dårligere position i forhold til deres engelsktalende kolleger i den 
globale konkurrence om opmærksomhed, anerkendelse og gennemslagskraft. De 
er i forvejen handikappede af at arbejde i et land med et lille sprogområde.

Det er oplagt, at databaser af denne type er fornuftige. I dag lægger forskere ofte 
materiale helt tilfældigt på internettet med et enkelt link fra deres hjemmeside til 
deres dokumenter i form af en power-point præsentation, dataset, forelæsnings-
notat eller hvad det nu kan være. Der er ikke mulighed for en systematisk søgning, 
og sikkerhed for blot bevaring over få år er ret illusorisk. Disse baser vil kunne 
supplere det etablerede udgivelsessystem.

Det danske Rektorkollegiet har nævnt det mulige indhold i en sådan base. No-
get af indholdet kunne være:

•	 Forsknings- og arbejdspapirer
•	 Personlige profiler
•	 Omtale af nye bøger og tidsskrifter i redigeret form, der er tilgængelig 

for en bredere offentlighed
•	 Resuméer fra konferencer og seminarer
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Det bør diskuteres, om disse databaser skal ”ejes” af det lokale universitet. 
De har interesse i at gøre lige præcis deres forskere synlige, mens tværgående 
forskningsformidling har en lav prioritet. Ovenpå denne database bør der derfor 
bygges fagspecifikke løsninger på tværs af institutionelle rammer. Det vil være 
det optimale for at udvikle søgesystemer, terminologier eller måske endda hele 
fagportaler med tilhørende journalistisk stof og nyhedstjenester. Kun gennem del-
tagelse fra de enkelte forskningsområder vil man kunne skræddersy og løbende 
vedligeholde et sådant system i takt med fagets udvikling. Kun et fagligt engage-
ment vil sikre liv og tilmed være en relativ billig løsning, som kan forny sig i takt 
med fagets udvikling.

Vi må dog gentage den potentielle skadevirkning, som disse Institutional Repo-
sitories vil kunne påføre den eksisterende forskningsformidling ud i samfundet. 
Når alle afhandlinger vil blive publiceret elektronisk, vil det have den utilsigtede 
sideeffekt, at de bedste af publikationerne ikke mere vil blive omredigeret og be-
arbejdet for et større publikum, som det er tilfældet i dag. Et dansk professionelt 
forlag ville ikke mere udgive bearbejdede afhandlinger i samme omfang, som det 
sker i dag. Forlagene har nogle meget stramme økonomiske rammer at operere 
indenfor, og hvis de fremover kan se, at en afhandling ligger gratis på nettet og vil 
konkurrere med en ganske vist bedre, men meget bekostelig udgivelse, vil de afstå 
fra at gå ind i projektet, hvor blot 10-20 mistede solgte eksemplarer kunne tippe en 
udgivelse fra at være økonomisk mulig og til underskud.

Vi vil naturligvis ikke fraråde, at danske afhandlinger bliver lagt tilgængelige 
på internettet, men der bør ydes en kompensation til de forlag, som alligevel går i 
gang med at forbedre afhandlingernes formidlingsmæssige kvalitet til en færdig 
bog. Og generelt vil Institutional Repositories kun gavne formidlingen internt i 
forskningsmiljøerne; ikke tværvidenskabeligt eller ud i samfundet, da materialet 
ikke bliver redigeret.

Forskningsresultater skal gemmes over tid
Al forskning er i princippet foreløbig, men det er helt afgørende, at forskningsre-
sultater også skal kunne findes 10-20-30 år efter deres publicering.

Vi har tidligere peget på, at manglende bibliografisk indeksering kan gøre forsk-
ning usynlig. Bevaringsproblematikken er endnu mere alvorlig på lang sigt.

Denne trussel vil i stigende grad blive et alvorligt problem, efterhånden som 
forskningsformidlingen flytter sig til internettet, og hvor elektroniske databaser 
bygges op. Konkret består truslen i, at forskning lægges i databaser eller netsteder, 
som ingen opdaterer eller driver efter en vis periode, når deres tidsskrift, univer-
sitet eller forlag går ind.

Hvis man ikke kan finde resultaterne senere, er der tale om et stort værditab.
Det bliver nødvendigt med en politik for arkivering. Det vil især gælde en del af 
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den grå litteratur, som har en kortvarig levetid. De skal kunne blive fjernarkiveret, 
når de er blevet forældede, så de ikke fylder op og er med til at give ’information 
overload’.

Manglende forskning og uddannelse i forskningskommunikation
Da vi skulle skrive denne hvidbog, erfarede vi, at der næsten ikke fandtes nogen 
forskning. Mange havde skrevet om forskning og om formidling, men om formid-
ling på forskningens præmisser havde produktionen været meget begrænset. Så-
ledes måtte vi selv etablere fortegnelsen over de tidsskrifter, der formidler viden-
skab, og herud fra stykke oplysninger sammen om deres profiler. Helt jomfrueligt 
var de faglige selskabers aktiviteter. Bortset fra enkelte historiske beskrivelser, 
havde de og deres aktiviteter ikke været under forskeres behandling. Ligeledes 
måtte vi også selv kortlægge udgivelsesverdenen på bogområdet.

Samme manglende interesse konstaterede vi, da vi undersøgte de muligheder 
potentielle tidsskriftsredaktører har for at blive uddannet. Tilsvarende fandtes der 
heller ikke nogen systematisk oplæring af aktive inden for de faglige selskaber. 
Næsten udelukkende er der tale om learning-by-doing. Når man betænker, hvor 
store samfundsmidler, der benyttes til forskning, er det forsvindende, hvad der 
benyttes på formidlingens område. Det er helt sikkert det svageste led i kæden fra 
forsker og til anvendelse af viden.

Det er oplagt, at der bør gøres en indsats, så der sikres, at der oparbejdes en kva-
lificeret viden på området. Kun ud fra en sådan vil man for alvor kunne afdække 
indsatsområder og lægge den mangesidede strategi, der skal til.

Uddannelse af forskere må man i øvrigt også tænke på ikke alene vil gavne de 
danske udgivelser. De danske forskere vil også kunne yde en indsats på den en-
gelsksprogede formidling som medlemmer af internationale redaktioner.

Biblioteksstyrelsen - et forbillede
Desværre har der ikke på det overordnede administrative plan været en politik 
om forskningsformidling. Området har ligget mellem ministerierne for kultur, ud-
dannelse og forskning, og ingen kontorer og kun meget få embedsfolk har været 
fortaler for forskningens interesser.

Området kunne have brug for en styrelse på samme måde som biblioteksområ-
det har sin velfungerende Biblioteksstyrelse. Denne styrelse har nemlig lykkedes 
at hæve kvaliteten på (forsknings)biblioteksområdet væsentligt ikke mindst ved at 
etablere et samarbejde mellem de mange små og store biblioteker. En af årsagerne 
til succesen skyldes, at styrelsen i høj grad drives af bibliotekarer og på bibliote-
karernes vilkår. Der har været meget få forstyrrende dagsordener ved Biblioteks-
styrelsens arbejde de seneste år.

Vi er godt klar over, at den videnskabelige verden er meget mere opsplittet og 
uhomogen end biblioteksverdenen. Vi er også klar over, at en stor del af biblioteks-
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sektorens succes skyldes indførelse af EDB-teknologi og samarbejdet heromkring. 
Teknikken er rimelig neutral og EDB-kyndige bibliotekarer har da også i stor ud-
strækning drevet Biblioteksstyrelsen, mens de mere indholdsrettede bibliotekarer 
har haft mere sekundære roller.

Succesen medførte, at Biblioteksstyrelsen fik tilført udviklingsmidler i størrel-
sesordenen 209 mio. kr. over en femårig periode til projektet Danmarks Elektroni-
ske Forskningsbibliotek, DEF; succesen medførte siden en permanent fortsættelse 
på et lidt lavere økonomisk niveau.

Vi foreslår, at forskningsverdenen kan få lejlighed til at administrere et udvik-
lingsprojekt i samme størrelsesorden for forskningsformidlingen.

Scenarie ”Skud i foden”-strategien
Der ligger nogle store farer og lurer for den nuværende forskningsformidling. Den 
kan faktisk næsten blive stoppet, hvis nogle aktuelle forslag bliver ført ud i livet.
Dette scenarie går ud fra en situation, hvor politikere og Ministeriet for Videnskab 
fortsat er passiv over for forskningsformidlingen.
Denne ”worst case” kan blive til virkelighed, hvis alle universiteter indfører de 
nævnte planer for Institutional Repositories og samtidig tvinger deres ansatte for-
skere til at lægge deres artikler frit tilgængelig heri, som det i dag allerede er tilfæl-
det på DTU. Hvis forskningsrådene samtidig går ind for, at de kun giver støtte til 
tidsskrifter, som udgives som Forfatterbetalt Open Access, er skaden uafvendeligt 
sket.
Med de forudsætninger vil der ske en katastrofe for forskningsformidlingen. For 
det første vil de 15 % af de egentlige videnskabelige tidsskrifter, hvis økonomi 
allerede er blevet kraftigt ramt af portostøttens bortfald, meget hurtigt ophøre. 
De resterende tidsskrifter vil blive ramt på forskellige måde afhængig af hvordan 
deres profil er.
Hvis der er tale om et tidsskrift med en stor støtte fra forskningsråd, vil tidsskrif-
tets økonomi blive ramt mærkbart med det samme og dets kvalitet vil blive for-
ringet over en periode.
Når vi går fra de tungeste videnskabelige tidsskrifter og ned til den store gruppe 
af andre videnskabelige tidsskrifter, kan konsekvenserne blive endnu mere al-
vorlige. Et videnskabeligt tidsskrift uden den store støtte fra forskningsrådene vil 
ganske vist ikke blive tvunget til at indføre Forfatterbetalt Open Access. Derimod 
er det forventeligt, at dets artikler skrevet af universitetsfolk vil ligge gratis på 
nettet, og mange abonnenter vil falde fra. Disse tidsskrifter bliver hårdt ramt. Her 
er der ingen forfattere eller deres institutioner, som er interesseret i at betale for 
optagelse af artikler, da disse tidsskrifter ikke er meriterende nok. Abonnenttal-
let vil hurtigt falde, og i løbet af en kort årrække vil økonomien være så dårlig, 
at antagelig mere end halvdelen af de abonnementfinansierede tidsskrifter i den 
tungere videnskabelige ende må ophøre.
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Udgivelsen af bøger vil blive ramt lidt på samme måde. Når der ligger et eksem-
plar gratis på nettet, skal et forlag se ualmindelig store potentialer i en afhandling 
for at de går i gang med den store proces, der ligger i at bearbejde den til en læse-
venlig publikation.
De faglige foreninger vil også mærke resultatet af en sådan udgivelsespolitik. 
Mange foreninger vil miste en stor del af deres medlemmer, når de ikke har et 
tidsskrift at kunne levere som en medlemsfordel. Derved vil det fysiske netværk 
og kontaktfladen til samfundet blive yderligere reduceret.
Dette scenarie vil være resultatet af ”skud i foden”-strategien. Ud fra de bedste 
hensigter vil man ikke opnå noget af det, man egentlig har ønsket. Gedigne bøger 
og artikler vil der blive færre af. Fødekæden fra videnskaben og ud i samfundet 
vil tørre ud, hvis halvdelen eller flere af de egentlige videnskabelige tidsskrifter  
må ophøre.
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Konklusion og forslag

Der er behov for at styrke danske forskningsformidling, hvor især de første led i 
forskningsformidlingens kæde trænger til et ”serviceeftersyn og smøring”. I for-
hold til de totale omkostninger til forskningen benyttes der et forsvindende ringe 
beløb til at gøre forskningen kendt og udbredt.

Det er dokumenteret, at en væsentlig infrastruktur allerede findes: videnska-
belige selskaber, tidsskrifter og forlag. Det er også forklaret, at denne sektor i høj 
grad er baseret på frivilligt arbejde. Der er således meget at bygge på.

Med de stigende produktivitetskrav til forskere, er dette arbejde truet. Hvis vi 
vil holde det i live, må dette arbejde støttes og gives status.

Der fremsættes en række forslag, hvor det gennemgående er, at forslagene skal 
realiseres ved deltagelse af personer, som har forstand på videnskabelig kvalitet.

Anbefalinger

Gratis og fri forskning til samfundet
Elektronisk formidling via internettet er den mest effektive metode til vidensfor-
midling til erhverv og samfund. Det er en billig distributionsmetode, hvorved vi-
den for små midler kan komme ud over de snævre indforståede grupper.

Det skal sikres, at al den danske forskning kan blive fri og gratis tilgængelig 
på nettet gennem Open Access udgivelse enten gennem forfatterbetalt udgivelse 
straks eller abonnementbetalt med beskyttelsesperiode.

De danske tidsskrifter og forlag skal have kompensation for mistede salgsind-
tægter og hjælp til at lægge deres publikationer gratis på nettet.

En 4-årig reform af dansk forskningsformidling
Der etableres en overordnet udviklingsprojekt med 200 mio. kr. over 4 år for at  
styrke og reformere den danske forskningsformidling på alle fronter. Gennem ini-
tiering af forsøgsprojekter, koordinering og rådgivende stabsfunktion gives områ-
det det nødvendige løft herunder omstilling til at benytte Internettets muligheder 
som supplement til de traditionelle medier.

Den foreslåede institution kunne blive tilknyttet Forskningsstyrelsens sekre-
tariat og være ledet af en styrelse med repræsentanter fra de aktive grupper på 
forskningsformidlingens område. Det vil primært dreje sig om forskere, men også 
bibliotekarer med forstand på indeksering, IT-folk med forstand på Internettet, 
journalister og andre kommunikationsfolk.

Kapitel 8
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Et optimalt system for udnyttelse af 2%-midler
Forslaget om at 2 % af forskningsmidlerne afsættes til formidling er fornuftigt. 
Optimalt set bør området have et fast sekretariat hos Forskningsstyrelsen, som 
danner en selvstændig søjle i organisationen med status af ’kontor’. Kontoret med 
tilhørende programkomité bør have stabsfunktioner med konsulenter mv., hvor-
ved området kan følges tæt i ind- og udland. Der skal være puljer til fordeling. 
Faglige bedømmelser skal dog koordineres tæt med de faglige forskningsråd.

Gennem en sådan stærk organisation vil der kunne skabes den nødvendige af-
balancering i behandlingen af et område, hvor aktørerne står svagt.

Kompetenceløft og fornyelse af selskabers virke
På trods af de videnskabelige selskabers store nytte, har der aldrig været inte-
resse for at hjælpe dem. Der skal derfor skabes kurser og uddannelsesmulighed 
for kommende bestyrelsesmedlemmer samt stilles konsulenter til rådighed for at 
rådgive selskaber for at forny sig. Særlige muligheder skal skabes for at nyttiggøre 
IT ved den interne kommunikation.

År 2009 gøres til et kampagneår, hvor alle foreninger og selskaber opfordres 
til at revidere deres vedtægter, organisation og aktiviteter for at være aktive i en 
globaliseret verden. Fornyelsen skal støttes af finansiering af pilotprojekter, kon-
sulenthjælp og andre udviklingsomkostninger.

Forskning i formidling
Det blev dokumenteret, at der ikke fandtes systematisk viden om videnskabelig 
kommunikation via tidsskrifter, via faglige foreninger eller forlagsvirksomhed. 
For at beslutningstagere fremover kan få et kvalificeret materiale at bygge på og 
der findes eksperter til at rådgive andre aktører, bør der etableres et forsknings-
center eller forskningsnetværk med et antal faste stillinger samtidig med at der 
løbende uddannes Ph.d. studerende med dybtgående viden på detailområder.

Skabe økonomiske vilkår for en frodig forskningsformidling
Vilkårene for forskningsformidling til det danske samfund er meget dårligere end 
i de lande, vi sammenligner os med. Bl.a. er der ekstraordinært store afgifter på 
forskningsformidling, og en fornuftig distributionsstøtte blev afskaffet i 2004.
Denne alvorlige situation i et lille sprogområde må kompenseres, og vi vil foreslå 
en ordning for videnskabelig formidling via tidsskrifter, internettet og bøger i lig-
hed med støtten til avismediet. Dette betyder støtte til:
 (efter)uddannelse
 oprettelse af startfinansiering
 produkudviklngsfinansiering
 finansiering af f.eks. markedsføring lig dagspressens finansieringsfond
 distributionsstøtte
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Nye forskere skal kunne formidle
Forskere skal kunne formidle deres forskning både for fagfæller, men også så folk 
uden for fagmiljøet kan forstå indholdet af deres forskningsresultater. Kurser og 
efteruddannelse i forskningsformidling skal derfor gøres obligatorisk. Der bør 
skaffes kompetencer, så alle forskere og studerende løbende kan deltage i kurser, 
så de i løbet af deres uddannelse eller deres arbejdsliv kan blive opkvalificerede.

Forskerne skal også lære redigeringshåndværket. Mange forskere kommer ud 
for at skulle formidle deres fag gennem arbejde i en tidsskriftsredaktion eller som 
redaktør af en antologi. Dette arbejde har de hidtil ikke haft anden mulighed for at 
lære end gennem en tidskrævende try-and-error oplæring. Det skal de lære. Dette 
kan også styrke danske forskeres deltagelse i internationale sammenhæng.

Al dansk forskning skal gøres elektronisk tilgængelig og søgbar
Nationalbibliografien skal udvides, så den medtager alle danske videnskabelige 
artikler og skrifter udgivet på dansk – også de elektronisk publicerede.

Alle udgivelser skal foreligge i digital form og være elektronisk søgbare. Det 
skal ikke alene gælde de elektronisk fødte udgivelser men også de papirbårne. 
Der skal derfor etableres  samarbejde med alle forlag og tidsskriftudgivere, så alle 
udgivelser er født med metadata klar til distribution.

Tillige skal der etableres en konsulenttjeneste for at sikre dansksproget forsk-
nings optagelse i udenlandske bibliografier. I forbindelse med dette skal der findes 
en pulje for oversættelse af engelsk resumé, så al aktuel forskning kan blive kendt 
af udenlandske forskere.

Alle forskningsresultater skal bevares
Forskningens resultater skal gemmes over tid. Det offentlige skal sikre en lang-

tidssikret opbevaring, hvorved alt skal kunne genfindes i digital form.
Alle relevante elektroniske udgivelser skal derfor løbende systematisk identi-

ficeres og gemmes. Papirbårne udgivelser skal tillige opbevares i digital form, så 
deres nytteværdi bliver optimal. Der skal etableres samarbejde med alle forlag og 
tidsskrifter, for at arkivere elektronisk, så forskningsresultaterne får et evigt liv.

En national infrastruktur baseret på Forskningsdatabasen
Databasen bør udbygges, så den bliver et led i en aktuel nyhedsformidling ud fra 
journalistiske principper. Målgruppen skal være den videnskabelige verden og de 
praktikere i samfundet, der har brug for information på et højt niveau.

Projektet bør ledes af folk med sans for kvalitet, og da videnskabelige fagmiljøer 
er forskellige, er det derfor også nødvendigt, at hvert enkelt betydende fagområde 
selv bestemmer om hvorledes forskning skal formidles på deres område. Forske-
res deltagelse sikrer, at form og indhold ændres i takt med fagenes udvikling.


