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Min baggrund

• Redaktør for det internationale 
Open Access tidsskrift Foucault 
Studies

• Professor, dr. phil. på 
Copenhagen Business School

• Forsker og underviser indenfor 
felterne:
• filosofi, 

• erhvervsøkonomi og 

• ledelse



I. Editor-in-chief Foucault Studies

• “Foucault Studies is the only international journal in the English 
language devoted to the work and influence of the thinker Michel 
Foucault, often listed as the most cited contemporary author within 
the human and social sciences” (foucault-studies.com)

• Foucault Studies publishes 400-600 pages yearly.

• Rejection rate for unsolicited articles between 68 and 87.5 %

• Whereas SCHIMAGO’s Journal Ranking List for Philosophy sets of 
Foucault Studies as number 2 out of 79 Open Access Journals, it ranks 
Foucault Studies as number 80 out of 528 listed journals (upper 15%).



Bevæggrunde

• Hvorfor redaktør?
• Bidrage til at videreudvikle af et centralt felt, som jeg arbejder indenfor, 

gennem en publiceringsplatform

• Det giver mig en central placering indenfor feltet

• Hvorfor redaktør af Open Access tidsskrift?
• Outreach: Publikationer, der ikke gemmes af vejen bag betalingsmure, bliver 

tilgængelige for alle og når længere ud

• Offentligt finansieret forskning bør være et offentligt gode tilgængeligt for alle

• Forfattere beholder copyright 



Udfordringer for redaktører af OA tidsskrifter

• Arbejdet er ulønnet og ikke-kompenseret
• Den finansielle basis for tidsskriftet er usikker og kan kun sikres kortsigtet 

gennem gentagne ansøgninger til offentlige fonde
• De hidtidige bevillingsgivere har i flere tilfælde afkortet bevillingsperiode (til for 

øjeblikket sædvanligvis to år) og nedsat det maksimale bevillingsbeløb
• Afgørelse om bevilling falder ofte umiddelbart før bevillingsstart (sædvanligvis 1-2 

mdr. før)
• En positiv afgørelse kan ikke forudsættes
• For øjeblikket hviler Foucault Studies på et NOP-HS Scientific Journal Grant (de 

nordiske forskningsråd) på 119.000 SEK i hhv. 2019 og 2020
• En ansøgning til DFF (Danmarks Frie Forskningsråd) blev afvist pga. en formel fejl.

• Anerkendelse: Publicering i internationale tidsskrifter betragtes 
sædvanligvis som mere prestigefyldt. I almindelighed og specielt i 
universitære ledelser. 



What’s in it for me?

• Incitamenter til at ændre tidsskriftets publiceringsform i den 
uønskede/‘forkerte’ retning:
• Øget anerkendelse/prestige

• Bedre administrativ support

• En sikker forretningsmodel:
• Tidsskriftet bliver en virksomhed, der sikrer sin egen subsistens gennem løbende 

indtægter (i hvert fald så længe forretningsmodellen varer)

• Et stort personligt provenu gennem salg af tidsskriftet til et af de store 
tidsskriftsforlag



II. Universitetsansat forsker

• Lignende antagonismer og overvejelser gør sig gældende:
• Af de nævnte grunde foretrækker jeg som forsker også principielt at udgive i 

OA tidsskrifter.

• Samtidig er der også mange grunde/incitamenter til at foretrække publikation 
i de rette ‘lukkede’ tidsskrifter:
• Giver prestige hos de universitære ledelser

• Er meriterende i en karrieresammenhæng

• Giver synlighed i og anerkendelse i det videnskabelige samfund

• Vanskeligt at fastholde en enstrenget strategi



Eksempel

• Sverre Raffnsøe, Andrea Mennicken, Peter Miller: “The Foucault 
Effect in Organization Studies,” Organization Studies 2018 (øverste
7.5%)



Grundbetingelser, rammer og 
incitamentstrukturer
• Tidsskrifter og 

tidsskriftsredaktører
• Forskere


