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Publisering og tilgjengeliggjøring

• Blandes ofte sammen
• Er ulike ting

med ulike mål

• Publisering «telles, veies og måles» gjennom 
Cristin

• Tilgjengeliggjøring en mer eller mindre utilsiktet bi- 
effekt?
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Publisering

• Publisering betyr i prinsippet å gjøre noe allment 
kjent

• Den vitenskapelige publiseringsprosess har flere 
mål

Kvalitetssikring
• Redaksjonell vurdering
• Fagfellevurdering
• Diskusjon etter publisering
• Gjentatt forskning for å verifisere eller avkrefte

Anerkjennelse
• Hvem hadde ideen (først) og skal krediteres?
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Tilgjengeliggjøring

• Ulike målgrupper
• Andre forskere i faget den primære målgruppen

Kan gjenbruke resultatene i sin forskning
Kan komme med kritikk som kan bringe en selv 
videre
Unngå utilsiktet duplisering av forskning
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Andre målgrupper

• Studenter
• Næringsliv

Produkt- og tjenesteutvikling
• Forvaltningen
• Målgrupper i allmennheten

Viktig for samfunnsmedisinsk forskning
• Profesjonsutøvere
• Undervisningsinstitusjoner
• Informanter
• Finansieringskilder
• Allmennheten

Det er de som i bunn og grunn finansierer forskningen!



19.01.2011

Behov for maksimal spredning

• Både til primære og sekundære målgrupper
• Økt spredning gir økt bruk

Økt nytte av forskningen
Houghton-rapportene: OA gir vesentlig økning i samfunnets 
avkastning på investeringene i forskning

• Økt spredning gir flere siteringer
• Informerer den offentlige debatt

Grunnlovens § 100 sjette ledd: 
«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til 
Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.»

• Gir forskningen økt legitimitet
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Den tradisjonelle 
publiseringsmodellen

• Forskerne arbeider gratis for forleggerne
• Forleggerne selger innholdet tilbake til vitenskapen

Med til dels ubegripelig høy fortjeneste

• Man når rike fagfeller 
Via mellommenn: Bibliotekene

• Andre målgrupper stort sett uten tilgang
• Ingen direkte gjenbruk av innholdet mulig
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Den tradisjonelle 
publiseringsmodellen forts.

• Historiske forutsetninger:
Trykkekunsten og papiret
Organisert postverk
Organisert, småskala vitenskap

• Dagens publiseringsvirksomhet som modell 
teknologisk og økonomisk godt etablert i det sene 
1800-tallet

• Den største endringen siden da har vært at private 
foretak i stadig større grad har overtatt, 
konsolidert seg i stadig større konserner og 
generert superprofitt
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Dagens situasjon

• Elektronisk distribusjon via internett eneste farbare vei
Majoriteten av verdens befolkning har nå tilgang

• Vitenskapen er stor
Behov for automatisert søking, indeksering, 
relevansvurdering, automatisert oversetting
Behov for muligheter for datamining og andre teknologier 
for å ekstrahere informasjon

• Muligheter for å dele data sammen med publikasjoner
• Alternative publiseringsformer (lyd, bilde o.a.)
• Allmennheten er velutdannet
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Fremtiden

• Distribusjon og funksjonalitet som utnytter 
mulighetene ved elektroniske utgivelser

• Endret organisering av bransjen
Den eksisterende modellen et resultat av sine 
historiske forutsetninger, som er endret
Mer konkurranse
Mindre mulighet for monopoldannelser
Nye aktører
Nye typer aktører
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Open Access-publisering

• Svarer på mange av utfordringene
Maksimal tilgang til alle potensielle brukergrupper

• 3. verden!
Vitenskapens resultater stenges ikke inne i private, 
profittmaksimerende foretak

• Forlagene blir tjenesteytere, ikke innholdseiere
Offentlig finansiert forskning blir offentlig tilgjengelig

• Utnytter mulighetene i elektronisk distribusjon
• Alle nødvendige egenskaper beholdes

Redaksjonelt arbeid
Fagfellevurdering

• OA – like lite som TA! – noen indikator for kvalitet
• Må (ofte) finansieres ved at forfatteren betaler en avgift 

per publisert artikkel (APC – Article Processing Charge)
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Hvordan?

• Open Access som kriterium ved valg av tidsskrift
Ikke eneste kriterium

• Finnes det gode OA-tidsskrifter for min artikkel?
Directory of Open Access Journals (www.doaj.org) viser hva 
som finnes:

http://www.doaj.org/
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Andre muligheter

• Abonnementstidsskrifter med «hybrid-løsning»
Du kan «kjøpe fri» enkeltartikler

• Ofte ganske kostbart – dyrere enn ren OA-publisering
– OA ofte 8000–12000, hybrid 15000–25000

• Ut juni i år har UiT avtale med Springer om gratis bruk 
av Open Choice (Springers hybrid) – dersom 
korresponderende forfatter er UiT-tilsatt

• Inkluder kostnader til OA-publisering i 
prosjektsøknader!

Forskningsrådet, EU o.a. tillater slike utgifter
Noen gir ekstra midler til OA-publisering (Wellcome
Trust)
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Publiseringsfond

• UiT har etablert et fond for betaling av 
forfatteravgifter (APC) i OA-tidsskrifter

Dekker ikke hybrid-løsninger, kun ren OA
Forutsetter at utgiftene ikke kan dekkes av eksterne 
prosjektmidler
Gjelder dersom korresponderende forfatter er tilsatt 
ved UiT

• Forsøksordning
Kriterier kan bli justert ut fra erfaringer

• Administreres av Universitetsbiblioteket
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Krav om Open Access

• Mange finansiører krever Open Access
• Enten i form av OA-publisering, eller (rask) 

egenarkivering
• Varierende styrke på kravene
• Forskningsrådet – krav, men med unntaksmuligheter
• NIH (National Institutes of Health) – lovfestet krav
• EU – kontraktsfestet krav med små muligheter for 

unntak
Eget prosjekt for oppfølging etablert: OpenAIRE
(www.openaire.eu)
Universitetet i Tromsø norsk deltaker i prosjektet

http://www.openaire.eu/
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Hva er Munin

• UiTs åpne vitenarkiv
Åpnet september 2006

• Gjør tilgjengelig så mye som råd av UiTs 
vitenskapelige produksjon:

Masteroppgaver (og tilsvarende)
Doktoravhandlinger
Vitenskapelige artikler
Rapporter
Arbeidsnotater 
Forelesninger
Populærvitenskap
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Open Access – hvordan (del II)

• To veier til åpen tilgang til din forskning:
1) OA tidsskrifter (som Jan Erik har snakket om)
2) Legge en kopi i et åpent arkiv

• Er det lov å legge en kopi av en artikkel i et åpent 
arkiv?

Svar: Som regel, ja!
Med visse unntak og begrensninger

• UiT-styret: 
”UiT har som hovedregel at studenter og forskere 
egenarkiverer sine publikasjoner i Munin.”

• Og mange finansieringskilder krever at man skal 
arkivere (som Jan Erik har nevnt)
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Vitenskapelige artikler i åpne 
arkiver

• Grovt sett kan vi skille mellom tre ulike stadier for en 
vitenskapelig artikkel:

Upublisert manuskript
• Ikke publisert og (ennå) ikke akseptert for publisering

Akseptert manuskript
• Har vært gjennom redaksjon og fagfellevurdering, og er 

innholdsmessig ferdig. Ikke fått tidsskriftets layout.

Publisert artikkel
• Tidsskriftets ferdige pdf

• Hovedregel: 
De to førstnevnte versjoner får vi lov å inkludere i et åpent 
arkiv som Munin
Sistnevnte får vi ikke lov å inkludere
Open Access-artikler er det fritt frem å gjøre tilgjengelig
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Åpne arkiver - hvordan

• Vitenskapelige artikler kan du enkelt gjøre 
tilgjengelig i Munin (eller for eksempel i 
Helsebibliotekets arkiv HeRa):

• Last den opp i Cristin
• Last opp hva?

Open Access-artikkel?
• Last opp publisert versjon

Artikkel i tradisjonelt abonnementstidsskrift?
• Last opp akseptert manuskript (som pdf)
• Ikke last opp publisert versjon
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Doktoravhandlinger 
og artiklene i avhandlingene

• Alle doktoravhandlinger bør gjøres tilgjengelige i 
Munin! 

Hvis ikke blir spredningen svært begrenset

• Elektronisk innlevering innføres våren 2011
Har vært pilotprosjekt på HSL- og NT-fak

• Artikler i avhandlinger: 
Vi (Munin) legger ut de artiklene vi kan, i samsvar 
med hva utgiver tillater
Upubliserte artikler: Forfatter(ne) bestemmer
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Elektronisk innlevering av 
doktoravhandlinger

Kandidat leverer inn Administrativ håndtering

Komiteen vurderer

Godkjent

Presenter
Presentation Notes
Forklar hva som skjer på hvert steg. Poeng: Innlevering, administrativ håndtering og tilgjengeliggjøring i Munin strømlinjeformes. Mest mulig gjøres tilgjengelig i Munin så raskt og effektivt som råd, og helst før disputas.
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Elektronisk innlevering av 
doktoravhandlinger

Fri tilgang for alle Administrativ håndtering

Godkjent

Hva kan legges 
ut i Munin?

Presenter
Presentation Notes
Forklar hva som skjer på hvert steg. Poeng: Innlevering, administrativ håndtering og tilgjengeliggjøring i Munin strømlinjeformes. Mest mulig gjøres tilgjengelig i Munin så raskt og effektivt som råd, og helst før disputas.
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Elektronisk innlevering av 
doktoravhandlinger

Kandidat leverer inn Administrativ håndtering

Komiteen vurderer

Bekymret venting
Godkjent

Hva kan legges 
ut i Munin?



19.01.2011

Munininnholdet gjenfinnes via 
utallige veier

• Søkemotorer spesifikt rettet mot vitenskapelig 
materiale

Automatisk utveksling av innhold – meget effektivt

• Generelle søkemotorer
• Webbens mange kanaler:

Omtaler og lenkespredning: blogg, sosiale medier, 
epost
Lenker som alle kan klikke frem! Her og nå!

• AAA : Anytime Anywhere Access

Lenker som kun noen få har adgang til er mindre 
egnet for denne form for spredning
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Item Number of 
views

Utprøvinger av alternativbehandling innenfor helsevesenet i møte mellom helsepersonell og 
alternative behandlere (Nyborg, Lisbeth et al) 2,359

Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker 
på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater. (Hansen, 
Andreas)

1,304

Barn som lever med vold i nære relasjoner (Fosse, Rachel Nygård et al) 1,050

Kampen for den nordiske rases overlevelse. Bruken av den norrøne mytologien innenfor Vigrid 
(Tveito, Lill-Hege) 1,043

Helicobacter pylori and dyspepsia from a public health perspective : The Sørreisa Gastrointestinal 
Disorder Study (Asfeldt, Anne Mette) 1,022

En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i 
kronotopbegrepet (Nesby, Linda) 1,005

Kvalitet i oppfølging og behandling av HIV-positive i nord. (Halsør, Runa Margret Sægrov) 
(10037/2333) 1,004

Bilder på stein. En studie av helleristninger på flyttblokker i Vest-Finnmark og Nord-Troms 
(Arntzen, Mari Sofie Strifeldt) 923

Semantics and morphology : the acquisition of grammatical gender in Russian (Rodina, Yulia) 888

Undersøkelsene på Melkøya : Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 
2001 og 2002 (Hesjedal, Anders et al) 845

ICF i rehabilitering : forståelse og bruk (Høyem, Audhild) 844

Fisheries economics and management (Flaaten, Ola) 825

Rak lærerrygg. Aksjonslæring i skolen. (Furu, Eli Moksnes) 816

Items Viewed
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UiTs nye publiseringstjeneste: 

Septentrio Academic Publishing

• Tilbyr alle fagmiljø en infrastruktur for å utgi 
tidsskrifter eller serier

• Redskap for administrativ håndtering
• Redskap for fagfellevurdering
• Gjør det enkelt for fagmiljøet å utgi en serie eller et 

tidsskrift
Studentserier
Instituttserier
Monografiserier
Vitenskapelig tidsskrift

http://septentrio.uit.no/
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Punchline

• Vi har stor tro på at åpen tilgang til vitenskapen er 
fremtidens modell

Effektiv spredning av vitenskapen
Det moralsk riktige at offentlig finansiert forskning er 
åpent tilgjengelig
Endrer den økonomiske modellen – endrer ikke 
kvalitetssikringen gjennom publiseringen
Flere og flere kommersielle utgivere posisjonerer seg 
innenfor Open Access

• Takk for oss, og husk Open Access og Munin!
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