
Konference-beretning: Dansk Open Access Barometer 
 
DEFF-konference om Open Access, som blev afholdt på Københavns Universitet, fredag d. 31. maj 2013. 
 
Konferencens udgangspunkt var, at Gylden Open Access er i stærk vækst: I 2012 publicerede forskere ved 
Københavns Universitet artikler i Open Access-tidsskrifter for mere end 2.800.000 kroner. I 2011 var 8.5 % 
af de videnskabelige artikler, publiceret af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, publiceret i Open 
Access-tidsskrifter.  
 
I oplægget til konferencen blev der stillet spørgsmål ved, om Open Access-politikker fra de danske 
forskningsråd, EU og flere danske universiteter har indflydelse på hvor meget dansk forskning der 
publiceres som Open Access? Internationale studier har vist, at andelen af grøn Open Access er relativt 
stabil, mens gylden Open Access er i vækst - men hvordan kan man evt. måle dette i Danmark - og hvordan 
skal sådanne målinger bruges? 
 
DEFF-projektet "Dansk Open Access Barometer" havde inviteret interessenter fra universiteterne, 
forskningsråd, ministerier, forlag og biblioteker til at deltage i diskussionen af hvad, hvordan og hvorfor vi 
skal måle Dansk Open Access. Projektets formål er 1) at kortlægge omfanget af dansk Open Access i 2012, 
samt 2) at definere en metode og en model, der kan anvendes til et Dansk OA-barometer. 
 
De inviterede oplægsholdere var hhv. David Solomon fra Michigan State University (der sammen med Bo-
Christer Björk har undersøgt udviklingen af Open Access i forskellige former), samt Tomas Lundén, 
Göteborg Universitet og Peter Sjögårde, KTH, der præsenterede resultater fra et svensk projekt, der skal 
kortlægge Open Access i 2011. Oplæggene belyste generelt, at der eksisterer en mængde datakilder, der 
kan bidrage til et barometer, men at alle tilrådighedstående systemer p.t. er begrænsede og ufuldstændige. 
På den anden side gjorde foredragsholderne det klart, at der samtidig er en mængde metodiske 
overvejelser, der er fælles, for forskellige tiltage ift. måling af Open Access: Bl.a. er det essentielt, at 
definere præcis, hvad der måles og hvad der forstås ved de centrale begreber! 
 
Efter de inspirerende udenlandske foredrag blev et dansk panel bedt om at diskutere krav og kilder til et 
dansk OA-barometer. Panelet bestod af Lotte Faurbæk, National koordinator for BFI, Mogens Sandfær, DTU 
Bibliotek, Lars Bjørnshauge, Director SPARC Europe, Grete Kladakis, Styrelsen for Forskning og Innovation, 
Jørgen Burchardt, Formand Danske Videnskabsredaktører, samt Mikael K. Elbæk, DTU bibliotek og 
repræsentant fra projektet. Paneldiskussionen gjorde det klart, at der bredt eksisterer et ønske om 
kvantitative mål på Open Access, samt at sådanne mål, givetvis vil blive anvendt forskelligt, af forskellige 
interessenter. 
 
Konferencen blev afholdt fredag den 31. maj 2013 på Københavns Universitet, Campus City, det tidligere 
Kommune Hospital. 
 
Du kan læse mere om konference på http://www.sdu.dk/bibliotek/vejledning/open_access/konference, 
hvor du også kan finde oplægsholdernes præsentationer. 
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