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❙ ❙ Företrädare för utbildning och forsk-
ning har länge kritiserat att det allmänna
betalar två gånger för vetenskapliga re-
sultat. Man finansierar studier genom an-
slag och köper sedan tillbaka de färdiga
resultaten genom tidskriftsprenumera-
tioner (Rabow, LT 2002;99:3612-6). Ett
fåtal internationella förlag ger ut flertalet
vetenskapliga tidskrifter med god lön-
samhet men ständigt stigande prenume-
rationspriser. Detta stöter både författar-
na, som ofta tvingas betala olika påslag
och avgifter, och de vetenskapliga grans-
karna (referenterna), som ideellt utför en
stor del av den redaktionella hanteringen.

Alternativet till förlagspublicering –
fritt tillgängliga elektroniska tidskrifter
på nätet – har hittills inte slagit väl ut. 
BioMed Central, som ger ut nättidskrif-
terna, har visserligen stöd av bl a Natio-
nal Institutes of Health, men nätpublicer-
ing saknar den prestige och »impaktfak-
tor« som är forskarnas viktigaste lockbe-
te (Ramel, LT 2003;100:2230-3). Dess-
utom täcks kostnaderna för elektronisk
publicering av författaravgifter vilket
dämpar viljan att skicka in manuskript.

Nätpublicering får snart en kraftig upp-
backning (Science 2003;301:29). Alla
forskare verksamma vid brittiska univer-
sitet kommer att få samtliga publice-
ringskostnader täckta av allmänna medel
om de väljer att skicka in manuskripten
till någon av BioMed Centrals nättid-
skrifter. Amerikanska kongressen går ett
steg längre. Resultaten av forskning som
till större delen har bekostats av federala
medel måste enligt ett kongressförslag
finnas fritt tillgängliga för alla. Detta
gynnar nätpublicering, eftersom kom-
mersiella förlag inte kan få copyright på
det vetenskapliga material de publicerar. 

En ökad nätpublicering av originalstu-
dier innebär troligen att medicinska tid-
skrifter kommer att ge ökat utrymme åt
analyser, referat och kommentarer. En
utveckling där man alltmer kommenterar
och refererar undersökningar i andra me-
dier kan redan tyd-
ligt skönjas i
många tidskrifter
inklusive Läkar-
tidningen.
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