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Forskningsformidling har en lang tradition siden 
det første danske universitet blev oprettet 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 bibliotekar for 
Universitetsbiblioteket i København. Han skrev 
på latin, som var datidens internationale sprog, 
men udgav også bøger på dansk - dog under 
pseodonym.

En overvejende del af Danmarks videnskabelige 
tidsskrifter udgives af videnskabelige selskaber. 
Landets ældste, Det Kongelige Danske Videnska-
bernes Selskab, har siden stiftelsen i 1742 formid-
let grundvidenskab. I 1745 udgav selskabet første 
bind af sine ”Skrifter”, og udgivelsesvirksomheden 
er fortsat uafbrudt lige siden.



7

Forord

Denne rapport vil gøre opmærksom på kvalitetsforskellen mellem et manuskript og en færdigredige-
ret artikel. Danske forskere fortjener en optimal bearbejdning af deres manuskripter, og kun tidsskrif-
ter med tilstrækkelige ressourcer kan yde forskerne den nødvendige redaktionelle indsats.

Den offentlige debat om forskningspublicering har igennem mange år helt undladt at beskæftige 
sig med kvalitet. Det er nærmest, som om man forventer, at kvalitet opstår af sig selv. Denne rapport 
skal vise, at der ligger et hårdt, dyrt og til tider utaknemmeligt arbejde for redaktører med at hjælpe 
fagfæller til at få deres forskning præsenteret på bedste vis.

Vi ønsker, at de danske tidsskrifter bringes op på højeste internationale niveau. Kun meget få tids-
skrifter kan i dag hjælpe forskerne med at bearbejde og sprede deres artikler lige så godt, som de 
største udenlandske tidsskrifter gør det. Vi håber, at de fremlagte oplysninger kan sikre, at de mange 
redaktører vil få vilkår til at levere samme kvalitet, som udenlandske kolleger kan levere.

Redaktørerne ved danske tidsskrifter skal takkes for deres bidrag ved undersøgelsen. Sammenfat-
ningen er udført af undertegnede, og jeg alene hæfter for misforståelser og eventuelle fejl.

Sødinge, maj 2013

Jørgen Burchardt
Formand
Foreningen af Danske Videnskabsredaktører
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Tidsskrifternes danske artikler 2010

Figuren og tabellen viser de danske tidsskrifters 
udgivelse af videnskabelige artikler. Det største 
tidsskrift er Ugeskrift for Læger med 139 
artikler.

Artikler skrevet af udlændinge er ikke medtaget, 
hvorfor det ikke er en opgørelse af tidsskrifter-
nes egentlige størrelse. Især de  nordiske og 
internationalt orienterede tidsskrifter er større 
end figuren viser.

Tidsskrifternes top tyve 
antal artikler 2010

139  Ugeskrift for Læger
  47  Juristen
  42  Finans/Invest
  40  Samfundsøkonomen
  39  Tandlægebladet
  38  Psyke & Logos
  37  Dansk Pædagogisk Tidsskrift
  35  Unge Pædagoger
  34  Sprogforum
  32  Sfinx
  26  Grønland
  24  Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
  24  Politik
  23  Læring og medier
  22  Politica
  22  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
  21  Økonomi & Politik
  21  Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
  19  Tidsskrift for Arbejdsliv
  19  1066
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Indledning

Samfundet er professionaliseret, hvor specialister 
leverer ydelser på højeste kvalitetsniveau.

Hos videnskaben er undervisningen sat i system, 
hvor lektorer, professorer og alle andre får honorar 
for at oplære de nye generationer. Undervisning er 
vel beskrevet i faglige overenskomster og aflønnet 
herefter. Undervisningslokaler bygges og holdes 
rene, og det administrative arbejde udføres af an-
dre betalte specialister.

På samme måde holdes det videnskabelige ni-
veau højt gennem håndhævelse af strikse regler for 
karaktergivning ved eksaminer og ved ansættelse. 
Censorer og ansættelsesudvalg bliver naturligvis 
også aflønnet.

Levering af bøger og tidsskrifter besørges af bib-
liotekarer ansat på fuld tid og med faste bevillinger 
til alle bibliotekets nødvendige faciliteter.

Der er dog én ting i akademia, som ikke er sat 
i system og derfor sjældent udføres professionelt: 
forskningspubliceringen. Heri ligger ellers den me-
get vigtige akademiske kvalitetssikring, som er fun-
damentet for al videnskabeligt arbejde og for for-
skernes meritering.

Arbejdet foregår totalt tilfældigt efter de forhån-
denværende søms princip. Nogle fag er heldige, at 
professionelle forlag kan drive fagets tidsskrifter 
med økonomi til at betale alle redaktionelle udgif-
ter. De fleste fag er imidlertid ikke så heldige. Her 
må forskere selv etablere og drive tidsskrifter. Som 
denne rapport viser, bygger meget på forskeres fri-
villige indsats udført i deres fritid. Højt kvalificerede 
forskere laver arbejdsopgaver, som andre erhvervs-
grupper ville have udført bedre. Selv typografarbej-
de må mange forskere udføre for at andre forskere 
kan få deres forskning publiceret.

Det er selvklart utilfredsstillende, at redaktører 
spilder tid, som samfundet egentlig kunne og burde 
have fået forskning ud af.

Mere alvorligt er det, at danske forskere ikke får 
deres manuskripter bearbejdet optimalt. Mange 
tidsskrifter har ikke kapacitet til at behandle og pub-
licere al kvalificeret forskning, og mange har heller 
ikke ressourcer til optimalt at kvalitetsbearbejde 
manuskripterne. Forskernes artikler kunne altså 
være blevet bedre, og kunne samtidig være blevet 

markedsført og distribueret langt mere effektivt, 
end det er tilfældet i dag. Niveauet for forsknings-
publicering i Danmark ligger meget langt under den 
internationale standard.

Man kan stille sig spørgsmålene:

•	 Hvem er ansvarlig for, at den videnskabe-
lige kvalitetsvurdering fungerer?

•	 Hvem holder øje med, om kvaliteten er i 
orden?

•	 Hvem griber ind, hvis udviklingen går i ne-
gativ retning? 

Svaret er: Ingen.

Universiteterne er kun interesserede i aktivite-
ter, som gavner de lokale institutter. Organisationen 
Danske Universiteter ønsker ikke at påtage sig flere 
opgaver. Uddannelsesministeriet har ingen ansatte 
med kompetence på området og har derfor i stor 
udstrækning overladt området forskningspublice-
ring til biblioteksadministrationen i Kulturministe-
riet, som har helt andre interesser.

Vi vil gerne bidrage til, at landets universitets-
forskning kommer i verdensklasse eller i det mindste 
bringes op på internationalt niveau. Denne rapport 
er vores bidrag til, at danske forskere kan få profes-
sionelle tidsskrifter at publicere i. Det fortjener de.

Undersøgelsen

Foreningen af Danske Videnskabsredaktører har 
taget initiativ til denne undersøgelse, således at 
offentligheden og myndigheder får et kvalificeret 
grundlag at diskutere tidsskrifter ud fra.

Vores udgangspunkt er de mere end 200 tids-
skrifter udgivet på dansk og/eller organisatorisk 
forankret i Danmark. De er alle opført på Uddan-
nelsesministeriets liste til den Bibliometriske Forsk-
ningsindikator, hvor førende forskere har gennem-
gået verdens videnskabelige tidsskrifter. Disse tids-
skrifter er altså alle på højt videnskabeligt niveau.

Af tidsmæssige årsager undersøgte vi ikke alle 
tidsskrifter, men vi nåede at undersøge langt over 
halvdelen. Der er ikke tegn på, at de fraværende 
tidsskrifter har en anden profil end de undersøgte 
132 tidsskrifter (liste s. 38).




