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Hva er røvertidsskrifter?

John David Didriksen, Spesialbibliotekar



Mye brukte begreper

- Open Access = Åpen tilgang

- Predatory journals = Røvertidsskrifter

- APC = Article Processing Charge = Publiseringsavgift



Definisjon

- «Et tidsskrift som forsøker å fremstå som vitenskapelig, men 
som i virkeligheten har svært dårlige rutiner for å kontrollere 
hvilken forskning som publiseres. […] Tidsskrift som aktivt går 
etter publiseringsvillige forskere og lurer dem til å tro at de får 
sin forskning publisert i et anerkjent tidsskrift.» (1)

- «Parasitter» i systemet med Åpen tilgang



Kjennetegn (I)

- Stort sett fraværende korrektur og  
fagfellevurdering.

- Slipper til det aller meste som sendes 
inn, så lenge de får betaling.

- Editorial boards består ofte (men ikke 
alltid) av personer som ikke er spurt, 
eller som ikke eksisterer.



Kjennetegn (II)

- Markedsfører seg ofte med 
smigrende e-poster.

- Prøver å etterligne vanlige 
tidsskrifter. Gjøres med vekslende hell, 
men legg merke til at noen klarer det!

- Krever APC og at kontrakt underskrives. 
Vanskelig å komme ut av!



Omfang

- Publiseres fra minst 52 land, flest fra India, Nigeria og 
Tyrkia. (2)

- Forskere fra minst 146 land har publisert i røvertidsskrifter, flest fra 
India, Nigeria og Tyrkia. Nesten 85 % av det som publiseres kommer fra 
u-land. (2)

- Minst 700 forskere tilknyttet norske institusjoner har publisert i 
røvertidsskrifter. (3)



Konsekvenser

- Røvertidsskrifter gir ingen uttelling i tellekantsystemet, og 
dermed ingen publiseringspoeng.

- Tar seg dårlig ut på en CV eller publikasjonsliste.

- Artikkelen og/eller pengene er som oftest tapt når kontrakten 
er underskrevet.



Beskytt våre 
masterstudenter

Advar dem mot Lambert 
Academic Publishing!



Hvem er svindleren?

(29
(4) (3)(5)



Kilder

1. Røvertidsskrift. I: Wikipedia. 2018 [sitert 13. mars 2019]. Tilgjengelig på: 
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B8vertidsskrift&oldid=18841617

2. Demir SB. Predatory journals: Who publishes in them and why? J Informetr. 2018 [sitert 13. mars 
2019];12(4):1296–1311. Tilgjengelig på: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157718301962

3. Forskerforum. Aftenposten: 700 norske forskere har publisert i «røvertidsskrifter». 
Forskerforum.no. 2018 [sitert 13. mars 2019]. Tilgjengelig på: 
https://www.forskerforum.no/aftenposten-700-norske-forskere-har-publisert-i-rovertidsskrifter/

4. Cogent Chemistry. [sitert 13. mars 2019]. Tilgjengelig på: 
https://www.cogentoa.com/journal/chemistry

5. Chemisty Research Journal – A Peer Review International Journal. [sitert 13. mars 2019]. 
Tilgjengelig på: http://chemrj.org/

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B8vertidsskrift&oldid=18841617
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157718301962
https://www.forskerforum.no/aftenposten-700-norske-forskere-har-publisert-i-rovertidsskrifter/
https://www.cogentoa.com/journal/chemistry
http://chemrj.org/

	Lysbildenummer 1
	Mye brukte begreper
	Definisjon
	Kjennetegn (I)
	Kjennetegn (II)
	Omfang
	Konsekvenser
	Beskytt våre masterstudenter
	Lysbildenummer 9
	Kilder

