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Den vitenskapelige artikkel

Har en lang forhistorie frem til 1665
En lang historie 1665–1995

Betydelige forandringer i form og 
innhold

En komplisert nåtid 1995–2007
En spennende (?) fremtid 2007–

Presenter�
Presentation Notes�
Brevet og monografien frem til 1665 – i tillegg til det personlige møtet, som dette seminaret jo er et eksempel på og som er den aller eldste vitenskapelige kommunikasjonsform.
Trykkekunst og postverk nødvendig for å muliggjøre de første tidsskrifter 
Artikkelens form er sterkt endret siden de første kom i 1665 
I moderne tid: effektivisering ved å involvere kommersielle forleggere. Papir har høy marginal distribusjonskostnad (trykking, pakking, forsendelse, administrasjon av betalinger)
Elektronisk publisering, gjerne i kombinasjon med papirpublisering – såkalt hybridpublisering – og vitenarkiver osv gjør nåtiden uoversiktlig
Artikkelen og tidsskriftet er under endring – hvor den ender vet vi ikke – men vi kan forsøke å påvirke
Det historien bør kunne lære oss er at hvordan vitenskapen kommuniserer er en konsekvens både av vitenskapens interne behov og av de teknologiske, økonomiske og organisatoriske muligheter som er til stede i samfunnet rundt vitenskapen
En annen lærdom er at fremveksten av nye medier, nye teknologier og nye muligheter ikke fullt ut overtar for eldre teknologier, men supplerer, videreutvikler og gjør kanskje tidligere hovedvalg om til nisjevalg. Slik vil det også være med artikkelen og tidsskriftet, dagens modell vil fortsatt eksistere men kanskje ikke som hovedform.
�



Et veiskille

Elektronisk publisering gjør det mulig å 
vurdere alternative produksjons-, 
distribusjons- og eierskapsformer for 
vitenskapelige tidsskrifter
Økonomiske faktorer gjør det nødvendig
å vurdere alternativene
Dagens organisering medfører overføring 
av betydelige beløp fra vitenskapen til 
eierne av de kommersielle forlagene

Presenter�
Presentation Notes�
Bare Elsevier drog i 2005 5,2 milliarder kroner ut av vitenskapen i form av driftsoverskudd – altså etter å ha dekket alle driftskostnader. Driftskostnader som i en slik situasjon gjerne blir høye fordi man tjener for godt til å ha sterke incitamenter til å drive effektivt, man tjener så godt at ledelsen får høye lønninger (12 mill kr hver per år til toppledelsen i 2005) og dette overskuddet kommer etter at man har betalt kostnader som kreves for å drive mekanismene som skal stenge lesere ute!�



Økonomi 
– papir versus elektronisk

Papirtidsskrifter har en betydelig kostnad 
for distribusjon per eksemplar

Om forlaget er kommersielt eller akademisk –
det må nødvendigvis betales for tilgang
Tidligere fase: Forleggere stod for arbeid, 
akademia tok risikoen
Nå: Forleggerne tar alt – både risiko og profitt

E-tidsskrifter har en neglisjerbar 
distribusjonskostnad per eksemplar

Presenter�
Presentation Notes�
Hvert enkelt ekstra eksemplar koster å produsere og distribuere, denne kostnaden må dekkes og et gratisprinsipp vil være uheldig

Skrifter ble utgitt ”i kommisjon”, i Norge frem til Universitetsforlaget ble skapt. Det ga gode incentiver til salg, men små incentiver til profittmaksimering. Og vitenskapen eide sine skrifter selv.

Nå eies artiklene av forleggerne, og de har andre motiver for sin virksomhet enn det vitenskapen har.

Med en marginal distribusjonskostnad nær 0 kan man se for seg at vitenskapelige publikasjoner blir offentlige goder, de kan i elektronisk form gjøres tilgjengelig for et uendelig antall lesere uten at det går på bekostning av andre lesere. OBS! Begrepet offentlig gode har i denne sammenheng ingen ting med finansieringen av forskningen å gjøre, det er et økonomisk begrep.
�
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Økonomi 
– akademia versus forleggere

Akademia ønsker spredning
Forleggere ønsker profitt

Oppnås i dagens modell ved å hindre 
spredning
e-publisering gjør det enklere å maksimere 
profitten

Presenter�
Presentation Notes�
Historisk sett har tidsskriftet vært vitenskapens redskap for maksimal og effektiv spredning. Akademia har ikke satt priser for å maksimere profitt, men for å dekke kostnader – dette gir større spredning enn når prisene settes ut fra profittmotiv.

Verktøyet for å få til profitt er å hindre tilgang til materialet, det låses ned i datasystemer som er konstruert for å holde lesere borte dersom de ikke betaler det forleggerne krever.

Den profittmuligheten som ligger i monopolistisk konkurranse (hvert tidsskrift er et lite monopol) og oligopolmarked utnyttes til fulle av de store forleggerne. e-publisering gjør det enklere å øke profitten. Prisene fremforhandles institusjonsvis per pakke – det er ganske så uoversiktlig, og resulterer i at forlaget får ut maksimalt fra hver enkelt institusjon. Dette er det som økonomer kaller prisdiskriminering, og som forleggerne benytter til å melke kjøpersiden for penger. Slik pakkeprising lar seg ikke gjøre i samme grad for papirprodukter, fordi prisstrukturen vil være mer gjennomsiktig og det vil være andre kostnader knyttet til papir. Det er også slik at i elektronisk distribusjon oppheves den opplevde sammenhengen mellom pris og produkt, fordi kostnadene påløper i prosessen forut før distribusjonen, ikke i distribusjonen som før.
�



Veien fremover - alternativer

Fortsette som før
Bli flinkere til å forhandle og presse priser

Kjøperkarteller

Intensivere arbeidet med åpne 
vitenarkiver

Gir alternative tilganger til kommersielt 
publisert materiale

Gå over til Open Access-publisering
Etablere nye tidsskrifter som er OA
Migrere eksisterende tidsskrifter til OA

Presenter�
Presentation Notes�
Open Access-publisering betyr ikke at forleggerne blir borte, tidsskrifter må de facto ha en forlegger enten dette er et universitet eller et profesjonelt forlag. Men OA betyr at forleggeren må hente inn kostnadene på andre måter enn ved å begrense lesertilgangen. For profesjonelle forleggere betyr dette at de må endre sin rolle fra å eie åndsverkene til å tilby tjenester til tidsskriftene – redaksjonelle og administrative tjenester, design og layout, databehandling og internettdistribusjon, markedsføring, inntektsrealisering. Og her kan tidsskriftene i større grad enn i dag velge å sette ut oppgavene til ulike tilbydere, og i ulik grad fra tidsskrift til tidsskrift.

Det vil være dumt å tro at de vitenskapelige institusjoner kan bedrive forlagsdrift bedre enn de profesjonelle forleggerne kan! Men problemet er hvor mye vi skal være villige til å betale, i form av penger og i form av færre lesere, for å få arbeidet gjort profesjonelt. Og her er det et problem at UH-institusjoner tradisjonelt har et ganske umodent og uprofesjonelt forhold til kostnadsbegrepet, noe som gjør at outsourcing ofte forstås som veldig dyrt – fordi man ikke overskuer de reelle kostnader ved å gjøre ting internt.�



Nordbib-prosjektet

”Aiding Scientific Journals Towards Open 
Access Publishing”

Deltakere fra Sverige, Danmark, Finland og 
Norge
Utgangspunktet er en migreringsstrategi
Skal se på bl.a. økonomi og 
forretningsmodell, i tillegg til dataverktøy for 
administrasjon og publisering, metoder for 
markedsføring osv.

Kortversjon NOAP
– Nordic Open Access Publishing

Presenter�
Presentation Notes�
Vi har også forlag med oss – det bør ikke være et mål for OA eller NOAP å fjerne de kommersielle forleggerne, men å endre deres rolle og eierforholdene til innholdet i det som publiseres.�



Status for OA-publisering 
i Norden

NORDBIB-rapporten
Danmark 6 tidsskrifter
Finland 6 tidsskrifter
Norge 11 tidsskrifter (2 ved UiT)
Sverige 15 tidsskrifter

Min korrigerte NORDBIB-oversikt
Danmark 1 tidsskrifter
Finland 6 tidsskrifter
Norge 5 tidsskrifter (2 ved UiT)
Sverige 10 tidsskrifter

Noen nye har kommet til etter rapporten 
Acta Didactica Norge (UiO)

Presenter�
Presentation Notes�
Ref rapporten fra i vår ” Open Access in the Nordic Countries”Trekker fra dobbeltregistrerte (samme tidsskrift registrert i flere land), tidsskrift som er utgitt utenfor Norden, tidsskrift som ikke er OA etter DOAJs definisjon (de norske og danske legeforeningstidsskrifter)I tillegg et par tidsskrifter som sier på sine nettsider at de er OA, men deres for-profit forleggere har noen lite OA copyright-klausuler likevel



Migrering og NOAP

Flere tidsskrifter er ”i markedet” for migrering
NOAP skal forsøke å få flere interessert
Finland: TSV/Vetenskapliga samfundens
delegation/Federation of Finnish learned
Societies har et 80-talls tidsskrifter de skal 
arbeide med
Danmark: Museum Tusculanums Forlag, et 
viktig dansk tidsskriftforlag, har et 15-talls 
tidsskrifter
Vi (Tromsø) har i dag ett tidsskrift å arbeide 
med

Presenter�
Presentation Notes�
Dette er tidsskrifter som i dag ikke er OA, men som prosjektet ønsker å arbeide med for å gjøre dem om til OA-tidsskrifter

Tieteellisten seurain valtuuskunta 

Vetenskapeliga samfunden er en organisasjon for 231 lærde selskap og foreninger, svært mange har egne tidsskrifter (over 100)

Vi er mange som arbeider med dette, og vi må alle gjøre oss erfaringer – som vi ønsker å dele med andre. Dette er i en tidlig fase, og det er mye upløyd mark og mye usikkerhet, både hos oss og hos tidsskriftene.

Ut over NOAP vet vi at andre arbeider med OA-migrering eller etablering av OA-tidsskrifter.  
Edruelighet er viktig: De store kommersielle forlagene samarbeider om å utvikle og utnytte kompetanse, med kostnadene fordelt over hundrevis og tusenvis av tidsskrifter. Om alle skal starte OA på egen hånd, blir kompetansekostnadene per tidsskrift astronomiske – vi må samarbeide skal vi være økonomisk konkurransedyktige!�



Overskudd

Antall tidsskrifter

Hvordan ser 
tidsskriftmarkedet ut?

Presenter�
Presentation Notes�
Dette er slik jeg oppfatter det nordiske tidsskriftmarkedet i stort

Noen tidsskrifter går med underskudd
Mange går med et lite overskudd
Noen få går med store overskudd�



Overskudd

Antall tidsskrifter

STM – Science, technology 
and MedicineHumaniora og Samfunnsfag

Hvordan ser 
tidsskriftmarkedet ut?

Presenter�
Presentation Notes�
Dette er slik jeg oppfatter det nordiske tidsskriftmarkedet i stortHS-tidsskriftene tjener lite pengerDet er realfags- og medisintidsskriftene som er pengemaskineneDisse to gruppene har forskjellige forleggereHS har nasjonale forleggere – i Norge: Universitetsforlaget, Fagbokforlaget, Novus eller internt på en institusjonSTM har blitt kjøpt opp av internasjonale forlagsgiganter – Universitetsforlagets STM-tidsskrifter ble kjøpt opp av Taylor & Francis



Humaniora og Samfunnsfag

Overskudd

Antall tidsskrifter

STM – Science, technology 
and Medicine

NOAP

Hva vil NOAP 
konsentrere seg om?

Presenter�
Presentation Notes�
Skal man få gjort noe, må man starte med de tidsskriftene som har mest å hente økonomisk på en overgang til OADe som ikke tjener pengerDe som tjener lite pengerDet er slik at det så langt ikke har vist seg en tendens til at OA-tidsskrifter er blitt pengemaskiner, selv om det finnes flere kommersielle forleggere som lever av å utgi OA-tidsskrifter (BioMed Central, Hindawi og den nordiske oppstarten Co-Action Publishing). Det er trolig vanskelig å overbevise tidsskrifter og deres eiere om å gå over til en modell som gjør at de tjener vesentlig dårligere enn de gjorde før.Der er min tro at man kan vise at en overgang til OA for de norske tidsskriftene vil være økonomisk gunstig for det norske samfunnet. Trolig er det alt overveiende av inntekter hentet fra offentlige budsjetter, og med leserbetaling pådrar man det offentlige relativt store kostnader med å håndtere betalingsstrømmene. Andre modeller for offentlig finansiering vil trolig kunne være langt rimeligere, samtidig som stoffet når videre ut. Vi arbeider for å komme i posisjon til å regne på dette.Når man over en tid har dokumentert at OA-publisering fungerer og har fått et par års erfaring, kan man lettere ”selge seg inn” hos STM-tidsskriftene. Det er også trolig at en periode med OA-utgivelser vil kunne gi bedre dokumentasjon av hvordan  inntektspotensialer kan utnyttes. Bl.a. er det helt klart at OA-utgaven av de fleste norske HS-tidsskrifter har et helt annet potensial for å kunne generere annonseinntekter enn papirutgavene har.



NOAPs mål er bl.a. å:

gjennomføre migrering av noen tidsskrifter
beskrive forretningsmodellen de ulike tidsskrifter 
har valgt
beskrive de økonomiske konsekvenser av 
overgangen
dokumentere andre effekter av en overgang
gjøre dokumentasjonen lett tilgjengelig på 
http://www.ub.uit.no/wiki/noap/index.php/Main_Page

Presenter�
Presentation Notes�
Trolig bør vi også ha som mål å skape samarbeidskonstellasjoner som gjør at OA i Norden raskt kan bli et økonomisk konkurransedyktig alternativ til de store, kommersielle forleggerne.�

http://www.ub.uit.no/wiki/noap/index.php/Main_Page


Spørsmål?

Kontaktinformasjon:
Jan Erik Frantsvåg

janerik.frantsvag@ub.uit.no
tlf 77 64 49 50 mobil 995 06 207

mailto:janerik.frantsvag@ub.uit.no


Et eksempel fra den første tid

Presenter�
Presentation Notes�
Dette er første side av første nummer av Philosophical Transactions, og på side 10 finner vi denne beretningen om en merkelig kalv. Neppe noe som i dag ville bidra til førstestillingsopprykk …�


	Artikkelen – fra beskyttet verdipapir til fellesgode
	Den vitenskapelige artikkel
	Et veiskille
	Økonomi �– papir versus elektronisk
	Økonomi �– akademia versus forleggere
	Veien fremover - alternativer
	Nordbib-prosjektet
	Status for OA-publisering �i Norden
	Migrering og NOAP
	Hvordan ser �tidsskriftmarkedet ut?
	Hvordan ser �tidsskriftmarkedet ut?
	Hva vil NOAP �konsentrere seg om?
	NOAPs mål er bl.a. å:
	Spørsmål?
	Et eksempel fra den første tid

