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Actors with their associated agencies and performative connections are analysed and compiled in tables ac-
cording to the respective research funders. The output is thereafter visualised in a schematic network model and 
the performative tendencies are assessed. While Swedish council Vetenskapsrådet is defined as a ”spider in the 
web” of the research funder network, the British network is more fragmentary. As for Bioscientific networks, the 
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Inledning 

Open access – fri och öppen tillgång till forskningsresultat – är en modell för ve-
tenskaplig kommunikation som bygger på demokratiska principer om tillgänglig-
het och bevarande. Rörelsen syftar till global åtkomst till kunskap, utbildning och 
forskning. Trots en sådan strävan finns det dock många skiljelinjer beträffande hur 
denna rörelse ser ut och ter sig i olika delar av världen. När jag med medel ifrån 
Institutionen för ABM vid Uppsala universitet besökte konferensen Mötesplats 
Open Access 2016 poängterades från flera håll – inte minst från Stockholm uni-
versitets rektor Astrid Söderbergh Widding – att open access-fältet är i behov av 
samordning och gemensamma visioner. Open access-rörelsen är en internationellt 
gemensamhetsskapande sådan men som av politiska, ekonomiska och juridiska 
skäl skiljer sig åt i olika delar av världen. Av den anledningen är det intressant att 
analysera hur dessa skillnader återkommer i enstaka policydokument genom aktö-
rernas egna funktioner och deras respektive agenser. Därmed blir det möjligt att 
studera rådande mönster, strukturer och tendenser inom open access-aktörers nät-
verk. 

 Att koncentrera den här uppsatsen till det för mig nationella svenska perspek-
tivet och jämföra detta med det brittiska – en stark nod inom europeisk vetenskap-
lig kommunikation – får därför sägas vara relevant. Diskussionen om öppen till-
gång är för närvarande en livlig sådan, utan att för den delen i alla fall nödvän-
digtvis vara särskilt djupdykande kring policydokuments inverkan på de nätverk 
som bildas och de aktörer som innefattar desamma. Det är min mening att en ge-
nomgående jämförelse mellan avsiktsförklaringar rörande open access på hög 
nivå är betydelsefull för att förstå rådande modeller, nätverk och incitament i en 
såväl nationell som internationell kontext. Detta gör jag genom en närläsande stu-
die som beskriver aktörernas verksamhet med öppen tillgång till vetenskaplig in-
formation. Genom att angripa analysen med en posthumanistisk utgångspunkt 
öppnar jag möjligheter att diskutera även materiella aktörers agenser för nätverk 
beträffande rådande open access-utvecklingar på ett sätt som tidigare inte gjorts. 
Min tanke är att den här studien kan verka givande såväl för det samtida forsk-
ningsläget rörande öppen tillgång till vetenskaplig information som för mig som 
blivande bibliotekarie. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med min masteruppsats är att ge upphov till en samtida förståelse av nät-
verk för öppen tillgång till vetenskaplig information i Sverige och Storbritannien. 
Jag analyserar i min uppsats rådande aktörer, nätverk, agenser och kopplingar 
beträffande open access-riktlinjer för vetenskaplig kommunikation i de två län-
derna. Detta genom en tematisk dokumentanalytisk läsning av svenska och brit-
tiska forskningsfinansiärers policydokument. Därigenom söker jag genom aktör-
nätverk-teori och posthumanistiska teoretiska angreppssätt kartlägga relationer, 
nätverk och kopplingar för att utröna riktningar, mönster, agenser och funktioner i 
de två ländernas respektive nationella och internationella open access-arbete. Jag 
söker slutligen finna svar på vad dessa likheter och skillnader bland relationer, 
nätverk och kopplingar kan säga om samtida tendenser i de två ländernas övergri-
pande strävan gentemot ett forskningsklimat som eftersträvar öppen tillgång till 
vetenskaplig information. 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 
 
• Hur ser de nätverk av aktörer ut som framställs i policydokument hos 

svenska och brittiska forskningsfinansiärer och som yrkar på öppen publi-
cering av forskningsresultat? 

• Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan dessa nätverk av aktörer? 
• Vad kan dessa likheter och skillnader säga om samtida tendenser i svensk 

och brittisk verksamhet för öppen tillgång till vetenskaplig information? 

Terminologi 
APC – Akronym för ”Article Processing Charge”. Publiceringskostnad som till-

kommer författare vars forskning publiceras gold open access. 
Gold open access – Öppen publicering av vetenskapliga artiklar och konferensbi-

drag i open access-tidskrifter. 
Green open access – Självarkivering av vetenskapliga artiklar, konferensbidrag 

och/eller forskningsdata och metadata i öppna databaser. 
Forskningsfinansiär – Myndighet eller stiftelse som förfogar över, administrerar 

och delar ut medel för vetenskaplig forskning.  
Repositorium – Arkiv eller databas vari vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, 

forskningsdata och/eller metadata deponeras och tillgängliggörs för långsiktigt 
bevarande. 

Open access-tidskrift – Digital sakkunniggranskad vetenskaplig tidskrift som öp-
pet tillhandahåller, distribuerar och tillgängliggör forskning. 

Vetenskapliga resultat – Resultat av forskning i form av exempelvis tidskriftsar-
tiklar, konferensbidrag, monografier, bokkapitel, patent, riktlinjer, data och me-
tadata. 
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Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: Nedan följer en bakgrund vari jag redo-
gör för open access som modell för vetenskaplig kommunikation. Sedan diskute-
rar jag upprop för open access och tidigare forskning i en forskningspolitisk kon-
textualisering. Detta följs av ett kapitel vari jag presenterar mina teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter. Jag redogör för en posthumanistisk och materiell-
semiotisk teoretisk bas i vilken jag introducerar aktör-nätverk-teori med en för 
min uppsats tillhörande begreppsapparat. Källmaterial i form av nio forskningsfi-
nansiärers policydokument diskuteras i enlighet med urval och avgränsning, varpå 
jag sedan ger en redogörelse för den på samma gång dokumentanalytiskt tolkande 
och aktör-nätverk-teoretiskt inriktade positivistiska metod i vilken jag har analy-
serat de nio policydokumenten. 

I uppsatsens fjärde kapitel övergår jag till att analysera källmaterialet. Detta 
åtföljs av en underrubrik vari jag reflekterar över de resultat jag genom analysen 
landat i för att ställa dessa mot varandra och diskutera tendenser, skillnader och 
likheter mellan nätverken. Uppsatsen avslutas sedermera i en summerande slut-
diskussion genom vilken jag på nytt återkommer till uppsatsens syfte och fråge-
ställningar. Detta för att jämföra mitt resultat med tidigare forskning och söka 
diskutera det fortsatta läget i svensk och brittisk verksamhet för öppen tillgång till 
vetenskaplig information. 
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Bakgrund 

Nedan presenteras en bakgrund och kontextualisering kring open access-rörelsens 
uppkomst. Därefter framhålls rörelsens ställning i dess nuvarande politiska läge. 
Tidigare forskning inom ämnet redogörs också för, vilket ger en inramning till 
uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Jag inleder med att be-
skriva open access som en modell för vetenskaplig kommunikation. 

Open access som modell för vetenskaplig kommunikation 
Open access, öppen tillgång till vetenskapliga forskningsframsteg, är en modell 
för vetenskaplig kommunikation som ”innebär att all forskning som är finansierad 
av offentliga medel går att finna via en sökning på internet och kan läsas av alla 
utan kostnad, samt att materialet är fritt att återanvända” (Kungliga biblioteket 
2016a). Denna modell är en följd av hur internets framväxt och digitalisering av 
kommunikation inverkar på mönster för tillgång till forskningsresultat genom att 
förlag för akademisk utgivning tappar sin styrka som mellanhänder för distribut-
ion av sådana vetenskapliga framsteg. Enligt filosofen Peter Suber (2012, 4) kan 
open access definieras på följande vis: ”Open access (OA) literature is digital, 
online, free of charge, and free of most copyright and licensing restrictions”. Ett 
sådant öppet tillgängligt perspektiv på litteratur och vetenskap möjliggörs genom 
en alternativ syn på upphovsrätt och en skiljelinje mot hur den framställs i enlig-
het med äldre affärsmodeller för publicering av forskningsresultat. I slutändan 
handlar det enligt Suber (2012) om att genom digitala kanaler låta författare av 
forskningsrapporter och finansiärer till forskning i högre utsträckning förvalta sitt 
material. Detta syftar till att låta vetenskaplig litteratur publiceras och tillgänglig-
göras fritt och gratis online utan de barriärer (monetära eller tekniska sådana) som 
vanligtvis förknippas med traditionella tidskriftsmodeller för vetenskaplig kom-
munikation. 

Innan jag redogör för open-access-relaterade termer och förhållningssätt be-
träffande för rörelsen specifika koncept beskriver jag nedan uppkomsten av rörel-
sen genom de internationella policydeklarationer som har givit upphov till dagens 
ramverk, riktlinjer och organisatoriska verksamheter. 
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Internationella policydeklarationer för open access 
Open access-rörelsen och dess modell för fri tillgång till vetenskapliga forsknings-
resultat har sedan början av 00-talet vuxit fram successivt utifrån policydeklarat-
ioner och beslut ifrån flertalet internationella initiativ, grupper, lobbyorganisation-
er och institutioner. En översikt av sådana policydeklarationer förfogar Kungliga 
biblioteket över i sitt open access-program (2014). Det inledande policybeslutet 
för en internationell strävan i riktning mot öppen tillgång av vetenskapliga resultat 
ifrån institutionellt håll gjordes 2002 i och med Budapest Open Access Initiative, 
vilket fungerade som ett upprop och en första definition av open access. Uppro-
pets initiativtagare utgjordes av en internationell skara representanter ifrån veten-
skapliga institutioner; däribland Public Library of Science, University of 
Montreal, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), 
Open Society Institute och BioMed Central. I detta lyfts internets teknologiska 
möjligheter som särskilt betydelsefull för hur vetenskapen kan ingå i ett nytt skede 
av allmännytta (Budapest Open Access Initiative, 2002): 

The public good they make possible is the world-wide electronic distribution of the peer-
reviewed journal literature and completely free and unrestricted access to it by all scientists, 
scholars, teachers, students, and other curious minds. Removing access barriers to this litera-
ture will accelerate research, enrich education, share the learning of the rich with the poor and 
the poor with the rich, make this literature as useful as it can be, and lay the foundation for 
uniting humanity in a common intellectual conversation and quest for knowledge. 

I uppropet betonas särskilt hur de nya möjligheter för vetenskaplig kommunikat-
ion som internet för med sig ger allmänheten som läsare betraktade nya och oa-
nade möjligheter till att söka och finna för dem relevant litteratur. Dessutom 
framhävs hur författare och deras verk genom en sådan modell ges nya vägar mot 
synlighet, läspublik och inflytande (Budapest Open Access Initiative, 2002). Det 
material som här är målet att tillgängliggöra är sakkunniggranskade tidskriftsartik-
lar och ännu icke granskade utkast av sådana artiklar. Detta tillgängliggörande kan 
göras i två former. Den första formen utgör arkivering av sakkunniggranskade 
artiklar i ett öppet elektroniskt arkiv. Den andra formen innefattar möjlighet till 
publicering av sådana artiklar i tidskrifter avsedda att vara helt öppet tillgängliga. 
Syftet med dessa helt öppna tidskrifter är att inte åberopa upphovsrätten för att 
begränsa tillgången till det material som publiceras (Budapest Open Access Initia-
tive, 2002). Därmed sker inte finansiering i form av prenumerationsavgifter på det 
vis som traditionella akademiska tidskriftsförlag verkar. Istället sker inhämtning 
av ekonomiska medel ifrån stiftelser och myndigheter, universitet och laboratorier 
som finansierar själva forskningen, donationer och andra tillgångar som uppkom-
mer i ljuset av denna nya modell för vetenskaplig kommunikation. Dessa två re-
kommendationer har sedermera institutionaliserats i open access-rörelsen, där 
arkiveringsförfarandet i öppna repositorier ofta benämns green open access me-
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dan publicering av artiklar i open access-tidskrifter benämns gold open access 
(Suber 2012, 6; Stevan Harnad 2005). 

Året därpå, 2003, presenterades i Berlin en konferensdeklaration med rubri-
ken Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and Huma-
nities som på ett vis liknande Budapest Open Access Initiative innefattar en inter-
nationell långsiktig strävan mot öppen tillgång till forskningsresultat. Även denna 
deklaration har sedan dess signerats av en stor mängd representanter ifrån lärosä-
ten och stiftelser så som Medical University of Innsbruck, Universidad de Sevilla, 
Great Zimbabwe University, Universität Hamburg, Bibliotheca Alexandrina, 
Svensk biblioteksförening och Stockholms universitet. Berlindeklarationen har 
därmed kommit att ha särskild betydelse för open access-rörelsen i Europa (Kung-
liga biblioteket 2014). Liksom i Budapest Open Access Initiative framförs inter-
nets förändring av praktiska och ekonomiska möjligheter till att distribuera rap-
porter och artiklar presenterandes vetenskapliga framsteg, men också det gemen-
samma kulturarvet markerades här (Max-Planck-Gesellschaft 2003). Berlindekla-
rationen poängterar i synnerhet hur vetenskapsinstitutioners arbete med att föra ut 
kunskapen som produceras enbart är halvfärdigt om inte informationen tillgäng-
liggörs för samhället i vid mening. 

Establishing open access as a worthwhile procedure ideally requires the active commitment 
of each and every individual producer of scientific knowledge and holder of cultural heritage. 
Open access contributions include original scientific research results, raw data and metadata, 
source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly 
multimedia material. (Max-Planck-Gesellschaft 2003) 

Berlindeklarationen framhåller vidare ett antal punkter tänkta att fungera som 
framsteg i riktning mot en övergång till ett open access-paradigm. Däribland på-
pekas hur institutionerna ämnar verka för att uppmuntra forskare att publicera 
verk enligt open access-principer, uppmuntra kulturarvsinstitutioner till att till-
gängliggöra resurser på internet samt utveckla möjligheter till att utvärdera open 
access-verk och -tidskrifter för att upprätthålla kvalitetsgranskning och god veten-
skaplig praxis (Max-Planck-Gesellschaft 2003). 

Gemensamma policydeklarationer beträffande open access-riktlinjer har 
framhållits också ifrån universitetshåll. Under 2008 framlade European University 
Association ett policydokument som innehöll rekommendationer för europeiska 
universitet om verksamhet gällande open access. Syftet var att öka medvetenheten 
om betydelsen av open access-relaterad problematik för universitetssamfundet i 
ett brett perspektiv och att utveckla rekommendationer för en gemensam strategi 
för universitetssektorns fortsatta policyutveckling (European University Associat-
ion 2008). Strategin innebar dels aspekter rörande tillgängliggörande, dels rörande 
publiceringsavgifter (European University Association 2008). 

Även i en global bibliotekskontext har främjandet av open access-rörelsen 
vunnit mark. International Federation of Library Association (IFLA) har som en 



 13 

utveckling av Berlindeklarationen framlagt egna policybeslut för open access, då 
med särskild betoning på hur sådana policyer upprättas och utförs av nationella 
biblioteksorgan. IFLA (2011) specificerar i denna deklaration hur open access-
rörelsen tar avstånd från dagens vetenskapliga affärsmodeller för publiceringsav-
gifter genom prenumeration till förmån för en finansieringsmodell som inte belas-
tar läsare eller deras institutioner. Av den anledningen blir open access en väsent-
lig fråga i federationens informationsagenda. I synnerhet är det alltså tillgänglig-
hetsaspekten som här ifrån bibliotekshåll benämns som särskilt betydelsefull. 

Libraries have partnered with faculty and research managers to set up open access reposito-
ries and to help faculty and students deposit their research outputs. Librarians have provided 
support in research data curation and sharing. They have helped scholarly publishers to 
publish open access journals and books, and they have worked with educators to produce 
open educational resources ensuring the quality of digital content, its reuse and sharing. Open 
access has thus changed the profile of academic and research libraries. (IFLA 2011) 

Som ett internationellt biblioteksorgan syftar IFLA (2011) sålunda till att verka 
för att deras medlemsföreningar ska främja riktlinjer för open access i nationella 
policydokument, stimulera en sådan utveckling hos enskilda biblioteksaktörer, 
berika såväl lokal som nationell informationsinfrastruktur, bistå nationella biblio-
teksorgans policyer för öppen tillgång till kunskap, offentligt finansierad veten-
skap och kulturarv samt stöda organisationer, program, initiativ och tjänster som 
verkar för utvecklingen av open access-rörelsen. Detta görs vidare i ett brett  
perspektiv genom att upprätta samarbeten med organisationer och initiativ inom 
open access-rörelsen så som SPARC, Open Access Scholarly Publishers Associat-
ion (OASPA) och Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

Vidare publicerade Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur – UNESCO – under 2012 Policy Guidelines for the Development and 
Promotion of Open Access. Även inom ramen för denna publikation står det klart 
att stigande kostnader för prenumerationsavgifter för vetenskapliga tidskrifter 
betraktas som en av open access-rörelsens huvudsakliga uppkomstfaktorer. 
UNESCO (2012) fastslår vidare att ökad tillgång till och delning av kunskap leder 
till möjligheter för jämställd ekonomisk och social utveckling, interkulturell dia-
log och innovationsresurser. 

Open Access is at the heart of UNESCO’s goal to provide universal access to information and 
knowledge, focussing particularly on two global priorities: Africa and Gender equality. In all 
the work UNESCO does in the field of OA, the overarching goal is to foster an enabling envi-
ronment for OA in the Member States so that the benefits of research are accessible to 
everyone through the public Internet. (UNESCO 2012, 6) 

UNESCO (2012) framhåller i en bakgrund hur internets tidiga användning inom 
datorvetenskap lade grunden till och beredde vägen för ren open access i det att de 
verksamma publicerade sina forskningsresultat fritt på webben. För UNESCO är 
en sådan utveckling betydelsefull på många vis. Open access förstärker den veten-
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skapliga processen genom effektivisering och nya möjligheter till tvärdisciplinära 
forskningsprojekt. Dessutom fungerar forskningskoncept så som text- och data-
mining enbart om data är fria och tillgängliga (UNESCO 2012, 28f). Ett open 
access-förfarande breddar vidare såväl forskningens synlighet som dess samhälle-
liga inverkan – impact – både inom och utom akademin. För att stöda en open 
access-relaterad utveckling innehåller UNESCO (2012) riktlinjer för utformandet 
av strategier för att främja open access-arbete, såväl på internationell och institut-
ionell som nationell nivå. Inom ramen för den här uppsatsen är avsnittet om redo-
görelse för myndigheter och forskningsfinansiärer av särskild relevans. UNESCO 
(2012, 53f) menar här hur forskningsfinansiärer har en väsentlig roll i upprättan-
det av open access-policyer. Dessa rekommendationer innefattar upprättandet av 
obligatoriska policyer för open access som enligt UNESCO (2012, 53) med rätt 
stöd kan bli mycket effektiva för en öppen publicering av forskningsresultat. 

Det är sådana typer av nationella forskningsfinansiärers policyer som kom-
mer att studeras inom ramen för den här uppsatsen. Ovanstående redogörelse för 
internationella policydokument kan sålunda förstås som en inledande redovisning 
kring vilka aktörer som kan återfinnas i ett brett open access-perspektiv och vilken 
funktion dessa kan ha. Denna förståelse fungerar som underlag till min egen dis-
kussion kring de aktörer och funktioner som kan härledas till specifika nationella 
policydokument. Innan detta görs och den metodologiska infallsvinkeln beskrivs 
kommer jag emellertid att konkretisera open access-relaterade termer och koncept 
för att ge en mer detaljerad bild av hur open access som modell för vetenskaplig 
publicering fungerar i praktiken. 

Open access-relaterade termer och koncept 
Utifrån översikten av policydeklarationer ovan ska jag nu övergå till att vidareut-
veckla och förklara ett antal av de koncept, förhållningssätt och termer som an-
vänds inom och har relevans för open access-rörelsen. Jag har redogjort för hur 
open access-rörelsen globalt uppkommit som en reaktion på rådande modeller för 
vetenskaplig publicering i takt med internets och digitaliseringens framsteg. Ge-
nom detta har jag visat på de olika definitioner av open access som förekommer i 
dessa dokument. Detta visar att rörelsen till sin natur är en spretande, rörlig och 
ständigt utvecklande sådan, trots att den konstant syftar till institutionalisering och 
samstämmighet. Därför ska jag nu konkretisera denna definition genom att redo-
göra för olika modeller för öppen tillgång till vetenskaplig publicering och vad det 
får för inverkan på flertalet aktörer och intressenter relaterade till sådana modeller. 

Till att börja med är det relevant att fråga sig vad det är som faktiskt ämnas 
publiceras öppet. Vad som betraktas som vetenskapliga resultat kan variera bero-
ende på vetenskaplig disciplin; vad som betraktas som resultat i ett biomedicinskt 
fält är i sig väsensskilt resultat i ett konstnärligt fält. I ett svenskt perspektiv förfo-
gar Kungliga biblioteket (2016a) över Sveriges open access-program och före-
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skriver att vetenskapliga resultat innefattar ”vetenskapliga artiklar, avhandlingar 
och rapporter men även böcker, forskningsdata och metadata” (se även UNESCO 
(2012)). Som tidigare nämnts i avsnittet ovan föreskrev Budapest Open Access 
Intiative (2002) ett inledande initiativ i och med krav på tillgängliggörande av 
tidskriftsartiklar samt ännu icke granskade utkast av sådana artiklar. Men rent 
principiellt handlar open access-rörelsen om ett tillgängliggörande av även andra 
former av medier och medietyper så som monografier, kursböcker, romaner, mu-
sik, film, etc. (Suber 2012, 17). Tillgängliggörandeprocessen lägger ingen vikt vid 
mediet i sig, även om vissa medietyper och -former så som den vetenskapliga ar-
tikeln är vanligare förekommande än andra. Oavsett medietyp så innefattar den 
öppna tillgången, som Kungliga biblioteket (2016b) framhåller, ”att upphovsman-
nen ger alla rätt att läsa, ladda ned, kopiera och sprida verket i digital form”. Den 
lagstadgade ideella upphovsrätten är emellertid fortsatt beständig; ”upphovsman-
nen måste anges och verket får inte förvanskas” (Kungliga biblioteket 2016b). 

I genomgången av de internationella policybesluten nämndes kort och inled-
ningsvis ett antal metoder för ett sådant öppet tillgängliggörande. Dessa ska nu 
beskrivas i vidare bemärkelse. Den metod som utgör ren open access-publicering 
benämns som gold open access och utgör publicering av vetenskapliga resultat i 
en dedikerad open access-tidskrift (Suber 2012, 6; Stevan Harnad 2005; Kungliga 
biblioteket 2016b; Keith G Jeffery, 2006). I huvudsak handlar det om resultat som 
publiceras i form av tidskriftsartiklar eller monografier. Gold open access innebär 
att resultat ifrån forskning som bedrivits med full finansiering av en given organi-
sation tillgängliggörs i en öppen digital tidskrift eller i ett öppet repositorium som 
kan laddas ner och spridas fritt och gratis för allmänheten. Sådana tidskrifter ka-
rakteriseras av Charles W. Bailey, Jr. (2005, 23) av följande egenskaper: De är 
vetenskapliga, de nyttjar kvalitetsgranskning i någon form, de är digitala, de är 
fritt tillgängliga, de kan tillåta författaren att behålla all form av upphovsrätt och 
de kan slutligen bruka någon form av Creative Commons-licensiering. Till skill-
nad ifrån traditionella akademiska förlag som tar ut en prenumerationsavgift hos 
läsaren (eller den institution som tillhandahåller prenumerationen) finns det hos 
gold open access-tidskrifter inga sådana avgifter. Däremot kan tidskriften ta ut en 
publiceringskostnad – article processing charge (APC) – av författaren (Kungliga 
biblioteket 2016b). Denna avgift är tänkt att täckas av de ekonomiska medel som 
forskningsfinansiären anslagit till forskningen i fråga. Ett alternativ till gold open 
access men som bygger på samma principer är att en artikel ursprungligen publi-
ceras i en traditionell vetenskaplig tidskrift för att sedan tillgängliggöras mot en 
avgift. Denna lösning kallas hybrid open access (Kungliga biblioteket 2016b; 
Suber 2012, 140). 

Green open access å sin sida innefattar publicering av vetenskapligt resultat 
genom deponering i ett institutionaliserat arkiv eller genom självarkivering (Suber 
2012, 6; Harnad 2005; Bailey, Jr. 2005, 19; Kungliga biblioteket 2016b). I 
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svenska sammanhang kallas denna process ofta för parallellpublicering. En sådan 
publicering görs i de fall där forskaren publicerar forskningsresultatet genom ett 
traditionellt förlag men på grund av egen eller forskningsfinansiärens policy också 
tillgängliggör resultatet fritt. För denna typ av open access-tillgängliggörande 
finns flertalet publiceringsmässiga riktlinjer, exempelvis utgörande embargotider 
eller huruvida det är författarens eller förlagets utgåva av resultatet som ska till-
gängliggöras (Harnad 2007; Suber 2012, 60; Kungliga biblioteket 2016b). Green 
open access kan sålunda medföra viss fördröjning i publiceringstiden ifall en em-
bargotid finns hos förlaget. Om så inte är fallet finns det emellertid en tidsmässig 
fördel gentemot gold open access i det att resultaten kan arkiveras i digitalt format 
direkt utan att invänta peer-review-granskning, vilket Suber (2012, 59f) framhål-
ler. Green open access tillåter dessutom arkivering av medietyper så som dataset, 
källkod, avhandlingar och digitaliserat material liksom microfiche och film (Suber 
2012, 60). 

Efter denna redogörelse för open access som modell för vetenskaplig kom-
munikation övergår jag nu till att ge den här uppsatsen en forskningspolitisk kon-
textualisering. 

Forskningspolitisk kontextualisering 
Den samtida forskningen kring öppen tillgång till vetenskaplig information är 
livlig och rymmer såväl globala som lokala perspektiv; teknologiska förutsätt-
ningar liksom juridiska och politiska ramverk och riktlinjer. Här nedan ges en 
översikt av politiska upprop och regleringar för open access-rörelsen kopplat till 
ett svenskt, brittiskt och övergripande europeiskt perspektiv. Därefter presenteras 
ett axplock av tidigare forskning om forskningsfinansiärers policydokument för 
öppen tillgång till forskningsresultat. 

Fortsatta upprop för open access 
Flera år har nu gått sedan Budapest Open Access Intiative respektive Berlindekla-
rationen först tillkännagavs. Utifrån bakgrunden ovan går det att se hur open ac-
cess-rörelsen har vunnit mark både bland offentliga institutioner som vetenskaps-
råd och forskare. Men rörelsen är i sig mångfacetterad och omfattar därför en stor 
mängd intressenter med sina respektive engagemang. Många är de konferenser 
beträffande öppen tillgång till forskningsresultat som anordnas världen över 
(Open Access Directory 2016a, 2016b). För närvarande tycks det föreligga en 
strävan efter att stävja disciplinära skillnader för öppen tillgång till forskningsre-
sultat. På konferensen Mötesplats Open Access 2016 som anordnades av Stock-
holms universitet rådde konsensus om att rörelsen, såväl lokalt som globalt, är i 
behov av samordning för vidare utveckling. Detta gäller såväl ställningstaganden 
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beträffande policybeslut och samarbeten mellan lärosäten som gemensamma tek-
niska plattformar för deponering och arkivering av forskningsdata. 

Det är tydligt att det ifrån svenskt håll för närvarande är önskvärt med en 
övergång till ett forskningsklimat som i än högre grad anammar modeller för öp-
pen tillgång. I Sverige presenterade den sittande regeringen i november 2016 en 
forskningsproposition där kapitel 8.4 helt ägnades åt öppen tillgång till forsk-
ningsresultat. Som målbild framhåller regeringen i forskningspropositionen 
(2016/17:50, 107) att ”en omställning till öppen tillgång till forskningsresultat 
inklusive vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata bör 
vara genomförd fullt ut senast inom tio år”. Detta gäller de resultat som nåtts ge-
nom offentligt finansierad forskning. För en sådan övergång finns emellertid ett 
antal hinder. I propositionen (2016/17:50, 107f) framgår att sådana hinder bland 
annat utgörs av att det för forskare saknas tydliga incitament till att tillgängliggöra 
forskningsresultat öppet. En likvärdig genomslagskraft hos tidskrifter med öppen 
tillgång som den som finns inom traditionella modeller för akademisk publicering 
saknas dock fortfarande. Vad gäller öppet tillgängliggörande av forskningsdata 
framhålls hur bristfällig teknisk infrastruktur utgör ett annat sådant hinder. För att 
motverka dessa utmaningar påpekas betydelsen av internationella samarbeten, 
såväl inom som utom EU. Regeringen bedömer i propositionen vidare att ”Veten-
skapsrådet bör ges ett nationellt samordningsansvar för fortsatt arbete rörande 
öppen tillgång till forskningsdata [och att] Kungl. biblioteket bör få ett motsva-
rande uppdrag för vetenskapliga publikationer” (2016/17:50, 108). Dessa parter 
föreslås vidare samråda med Riksarkivet och andra berörda myndigheter för att 
främja öppen tillgång till vetenskapliga forskningsresultat och ett långsiktigt beva-
rande av forskningsdata. 

En liknande myndighetsmässig strävan efter samordning och övergång 
gentemot open access-modeller för vetenskaplig kommunikation finner vi i en 
brittisk kontext. Den 16 juli 2012 fastslog den brittiska regeringen att den antagit 
de rekommendationer för open access som presenterats av Working Group on 
Expanding Access to Published Research Findings, ledd av Dame Janet Finch. 
Rapporten, som ofta betitlas ”Finch report”, behandlar utformandet av en balanse-
rad övergång till en forsknings- och publiceringsmiljö för öppen tillgång till ve-
tenskapliga resultat (Working Group on Expanding Access to Published Research 
Findings 2012). I synnerhet var målet att genomföra detta genom en koncentration 
på gold open access-publicering. Dessutom innehåller rapporten rekommendat-
ioner om att utöka nuvarande modeller för licensiering till forskningsresultat i 
bland annat hälso- och högre utbildningssektorn, utveckla infrastrukturer för repo-
sitorier samt stöda tillgången till vetenskapliga tidskrifter på folkbibliotek. Detta 
hörsagades som tidigare nämnt av regeringen, varför vetenskapsråden Research 
Councils UK (RCUK) och Higher Education Funding Council for England 
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(HEFCE) under 2013 respektive 2014 presenterade nya policydokument för open 
access, vilka båda har studerats inom ramen för den här uppsatsen. 

Även i ett europeiskt perspektiv görs nya upprop från offentlig sektor för att 
belysa och fastslå open access-rörelsens fortsatta betydelse för vetenskaplig fram-
gång. Under 2011 gav Europeiska kommissionen ut rapporten National Open Ac-
cess and Preservation Policies in Europe, vilken sammanställde EU-ländernas 
nationella utveckling av policyer för öppen tillgång till vetenskapliga framsteg. 
Såväl ett svenskt som brittiskt perspektiv finns här representerat. Här framstår 
Kungliga bibliotekets open access-program som betydelsefullt för den nationella 
samordningen (Europeiska kommissionen 2011, 16). I flera länder framhålls hur 
det finns ekonomiska incitament för att uppmuntra forskare att publicera sig open 
access, men att det i Sverige inte existerar några särskilda sådana finansierings-
medel (Europeiska kommissionen 2011, 20f). Vad gäller de brittiska open access-
regleringarna så framgår det att de nationella vetenskapsråden förväntar sig att de 
forskare vars projekt finansierats av offentliga medel ska publicera sig genom 
antingen green eller gold open access-modeller (Europeiska kommissionen 2011, 
21). Dessutom visar rapporten att den brittiska organisationen för högre utbildning 
JISC finansierat flertalet projekt som syftar till att utveckla intilliggande tjänster 
för publicering i repositorier, däribland statistiska, citeringsmässiga och sökmäss-
iga sådana. Forskningsfinansiärer så som Wellcome Trust uppges också söka avtal 
med förlag för att via specifika betalningar som liknar hybridpubliceringar depo-
nera stora mängder artiklar i öppna repositorier. 

Under 2016 offentliggjordes ett nytt upprop från Berlins Max-Planck-
Gesellschaft för att bygga vidare på den grund som Berlindeklarationen ursprung-
ligen innebar. Uppropet, som tituleras Open Access 2020 är ett konkretiserat så-
dant som åsyftar att etablera ett internationellt open access-initiativ (Open Access 
2020, 2016). Detta genom tre nyckelaspekter: att omvandla majoriteten av dagens 
vetenskapliga artiklar till open access; att omfördela de resurser som idag spende-
ras på prenumerationsbaserade tidskrifter till affärsmodeller för open access; att 
vädja till universitet, forskningsinstitutioner och -finansiärer att genomföra denna 
omvandling av vetenskapliga publiceringsmodeller till förmån för vetenskapen 
och samhället i stort (Open Access 2020, 2016a). Både institutioner i Sverige och 
i Storbritannien har undertecknat uppropet. I Sverige har riksbibliotekarie Gunilla 
Herdenberg undertecknat och stött uppropet (Kungliga biblioteket 2016c), liksom 
Stockholms universitet och Riksbankens Jubileumsfond (Open Access 2020, 
2016b). I en brittisk kontext har JISC skrivit under uppropet och konferensorgani-
sationen Sciemcee understrukit sitt stöd. Sålunda är open access-rörelsen konstant 
i sin strävan efter fortsatt internationell samordning av verksamheten, för att be-
fästa open access-modeller inom vetenskaplig kommunikation. 

Nedan beskrivs tidigare forskning rörande policydokument för öppen tillgång 
till vetenskaplig information. 
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Tidigare forskning 
Då open access-rörelsen är en samtida företeelse med betydande inverkan på stora 
delar av den vetenskapliga kommunikationen och dess intressenter är den nuva-
rande och tidigare forskningen både bred och diger. Jag kommer nedan att göra en 
tematisk beskrivning av tidigare studier kring open access-policyer som har fun-
gerat som bakgrund i framskrivandet av metodologin till den här uppsatsen. Dessa 
studier beskriver nämligen flertalet aspekter kring betydelsen av policyriktlinjer 
för öppen vetenskaplig kommunikation. Det ska nämnas att det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet rymmer många olika typer av forskningsstudier 
rörande open access. I ett svenskt perspektiv bedrivs bibliometriska forsknings-
studier kring citeringsmönster och publiceringsstatistik av exempelvis Bo-Christer 
Björk et al (2010), Gustaf Nelhans (2013) och Lars Kullman (2014). Rörande 
open access-ideologin bör Jutta Haider (2008) särskilt nämnas. Frågor beträffande 
publicering och open access studeras av Helena Francke (2013). Forskning om 
open access-tidskrifter har tidigare gjorts av Jonas Nordin (2008). Inom ramen för 
den här forskningsöversikten utgår jag emellertid ifrån forskning och studier rö-
rande policydokument för open access. 

Regleringarna kring öppen vetenskaplig tillgång är, som belyst i redogörelsen 
av internationella policydeklarationer och de fortsatta uppropen, många. Studier 
av förhållningssätt gentemot policydokument för öppen vetenskaplig kommuni-
kation har dock ofta gjorts i ett kritisk-teoretiskt angreppssätt, syftandes till att 
söka lyfta fram den rådande diskussionen inom det större fält som utgör veten-
skaplig kommunikation. Detta för att motverka samtida negativa riktningar och 
påverka framskridandet i ett positivt hänseende. Som ett exempel på detta kan 
Stevan Harnad (2012) särskilt framhållas som diskuterar hur den brittiska rege-
ringen tillsammans med RCUK och open access-förespråkare 2012 beslutade att 
allt vetenskapligt utfall skulle publiceras open access inom två år. Harnad (2012) 
menar att en sådan betalningsmodell vore ett onödigt slöseri av Storbritanniens i 
övrigt knappa finansieringsresurser eftersom samma resurser skulle kunna använ-
das till att stärka den nuvarande modellen där forskaren själv gör ett val kring gold 
respektive green open access. I Harnads (2012) diskussion föreligger därmed en 
politisk-ekonomisk vinkel på de nätverksmässiga utvecklingar, såväl lokalt som 
globalt, som nya policydokument och riktlinjer kan ge upphov till. 

En artikel som anmärker på RCUK:s policyer för open access är författad av 
Susan Mayor (2013). Här framhålls hur det brittiska parlamentets överhus (House 
of Lords) Science and Technology Committee uttrycker sig kritiskt om RCUK:s 
förmåga att kommunicera själva de policyer som de fått till stånd. Mayor (2013) 
betonar forskares och vetenskapliga förlags kritik beträffande att nämnda policyer 
är alltför vaga. Dessutom menar Mayor (2013) att de inskränker forskarens rätt att 
styra över var denne önskar publicera sin forskning och vidare visar på problema-
tik kring publiceringsavgifter. Det är tydligt att dessa studier sålunda bör förstås 
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som övergripande granskande och påverkande på det allmänna forskningsklima-
tet. Jag vill dock framhålla hur dessa typer av studier i ett längre perspektiv inte 
bidrar till något framskridande i sig utan snarare påvisar brister i rådande struk-
turer. Dessa studier har visat sig relevanta som en bakgrund till hur politiska fram-
trädanden kan inverka på gemensamma policyer för utveckling gentemot open 
access-modeller. 

En annan form av studier inom fältet har att göra med undersökningar och ar-
tiklar rörande hur universitet och högskolor efterföljer open access-policyer. 
Nancy Pontika & Dace Rozenberga (2015) analyserar i en brittisk kontext hur 
Royal Holloway University of London arbetar för att verka i samstämmighet med 
nya open access-policyer från vetenskapsråd så som RCUK och HEFCE. Det 
framgår att Royal Holloway tydligt stöder open access och välkomnar de nya po-
licyerna från de två forskningsfinansiärerna. Detta görs i synnerhet genom att fast-
ställa direktiv kring att forskare bör ansöka om medel för publiceringsavgifter före 
själva publiceringsprocessen, med anledning att säkerställa att dessa medel då 
finns tillgängliga (Pontika & Rozenberga, 33). Pontika & Rozenberga (2015, 36) 
framhåller slutligen att Royal Holloway är positivt till dessa open access-policyer 
trots att vissa svårigheter som nämnt kan identifieras i att få dessa att fungera i en 
praktisk kontext. Värt att nämna är också Chris Banks (2017) som i en artikel dis-
kuterar det rådande läget beträffande open access-policyer, i relation till forskning 
och biblioteksadministration vid Imperial College London. Banks (2017, 38) be-
lyser policydokumentens något osäkra och vaga inställningar till riktlinjer för 
verksamhetsbeslut då de ibland beskriver och ibland fordrar dessa beslut. Då po-
licyerna i sig befinner sig mellan lagstiftning och effektiviserande verksamhets-
förändringar bidrar dessa till en viss ambivalens i själva det efterföljande förfa-
rande som görs på bibliotekens forskarservice. En lösning som Banks (2017, 42) 
beskriver är hur Imperial College London har sökt anta en lokal policy som över-
ensstämmer med flertalet forskningsfinansiärers – däribland RCUK, HEFCE och 
Wellcome Trust – policyer. Detta möjliggör enligt Banks (2017, 42) en enkel 
överensstämmelse med flertalet forskningsfinansiärers och förlags policyer och 
som samtidigt bevarar forskarnas frihet att publicera sig i det forum som passar 
dem bäst. 

Sålunda finns här nationellt inriktade implikationer. Men samma typ av ut-
vecklande studier görs också i en internationell kontext, syftandes till att utveckla 
rörelsen som helhet. Harnad (2015, 136) betonar vikten av att fordra mandat för 
open access-publicering för att vetenskapliga artiklar faktiskt ska publiceras och 
tillgängliggöras enligt gold open access. Vad green open access beträffar så före-
slår han ett antal praktiska uppdateringar beträffande rådande modeller för depo-
nering i institutionella arkiv. Dessa innefattar en systematisk integrering av in-
stitutionella och finansieringsmässiga mandat, systematiska verifieringsmekan-
ismer, incitament för deponering så som bibliometri för nedladdning och citering 
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samt starthjälp vid deponering (Harnad 2015, 137). Harnad (2015, 138) menar 
vidare att sådana mandat för direkt deponering av forskningsresultat bör krävas av 
samtliga institutioner och finansiärer. Detta för att söka bryta det tillbakahållande 
av open access som sker globalt. 

Också mer övergripande internationellt inriktade studier kan återfinnas. Mar-
tin Perssons (2014) masteruppsats bör kunna sägas inlemmas i en samhörighets-
diskussion rörande policydokument även om han inriktar sig mot en dokumenta-
nalytisk läsning i foucaultsk mening. Genom att diskursanalytiskt processa åtta 
nationalbiblioteks policyer för bibliografisk datadelning i en webbkontext når 
Persson (2014) fram till flertalet diskursiva återkommande likheter. Däribland 
återfinns regelbundna dialoger och förekomster beträffande öppenhet, auktoritet, 
proveniens, upphovsrätt, utveckling och gemenskap tillsammans med ett antal så 
kallade variationer och sprickor bland dessa. Persson (2014) menar att national-
biblioteken, genom att bedriva öppen tillgång av bibliografiska data, utgör en auk-
toritär process. Tillgängliggörandet av bibliografiska data ger därmed upphov till 
en distribution av en auktoritetsdiskurs. Denna typ av infallsvinkel problematise-
rar det samhörighetsmässiga perspektivet ytterligare, innefattandes att institutioner 
som verkar inom samma rörelse inte nödvändigtvis arbetar mot gemensamma mål 
även om så inledningsvis tycks vara fallet. 

Vad gäller aktör-nätverk-teoretiska perspektiv på open access-rörelsens poli-
cydokument så bör Rosie Higman och Stephen Pinfield (2015) särskilt nämnas. 
Detta då de undersöker relationen mellan forskningsdatahantering och hur po-
licyer för öppet delande av data uppstår i högre utbildningsinstitutioner. Genom 
att analysera 37 policydokument från sådana institutioner med aktör-nätverk-
teoretiska insikter når Higman & Pinfield (2015) fram till hur policyer för forsk-
ningsdatahantering ofta värnar om datadelning och öppenhet som viktiga faktorer. 
Detta görs emellertid i majoriteten av institutionerna med påtryckning ifrån forsk-
ningsfinansiärer (Higman & Pinfield 2015, 377). Författarna framhåller emellertid 
hur dessa regleringar för närvarande inte genomdrivs till fullo och att det därige-
nom finns få konkreta incitament för forskare i de flesta discipliner att dela data. 
En betydelsefull metodologisk åtskillnad görs här mellan att betrakta policydo-
kumenten som aktörer, varför de därigenom kan betraktas som influerande på 
forskningsdatahantering i allmänhet, och på högre utbildningsinstitutioner och 
forskare i synnerhet. 

Det går utifrån forskningsredovisningen ovan att ringa in något av en tradit-
ion av policystudier rörande open access inom det biblioteks- och informationsve-
tenskapliga fältet. Många av dessa har visat sig kritiskt inriktade. Själv placerar 
jag min studie i läget mellan de kritiska perspektiven på enskilda policydoku-
ment/initiativ och de till synes återkommande strävandena efter samstämmighet 
inom rörelsen. Jag frångår den kritiska teorin till förmån för en mer holistisk ak-
tör-nätverk-relaterad och posthumanistiskt komparativ teoretisk bas. Detta för att 
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få en bild av rådande spänningar inom rörelsen. Därigenom syftar jag till att jäm-
föra likheter, skillnader, aktörer, agenser och nätverk mellan svenska och brittiska 
forskningsfinansiärer och att skapa en förståelse kring hur och varför deras nät-
verk ser ut som de gör, vilket ur en posthumanistisk vinkel tidigare inte gjorts. 
Efter att ha presenterat ovan nämnda bakgrund övergår jag nu till att framhålla de 
teoretiska och metodologiska utgångspunkter som studien baseras på. 
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Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Jag utgår i den här uppsatsen ifrån en posthumanistisk syn på såväl källmaterialet 
som metodik och teoretiska infallsvinklar, vilket också präglar själva analysförfa-
randet. Med det menar jag att jag åsyftar att framhålla de intressenter vars material 
jag tar del av i ett analyserande tillvägagångssätt som tar både fysiska och teck-
enmässiga variabler kring policydokumenten i anspråk. Studien utgör en under-
sökning rörande de aktörer som står för specifika maktrelaterade funktioner i 
fråga om nationella riktlinjer om open access samt de nätverk som återfinns dem 
emellan. Detta görs genom att binda samman kvalitativa metoder enligt ett tek-
niskt-laborativt och hermeneutiskt tolkande analysförfarande. Jag analyserar så 
kallade performativa agenser i policydokument genom dokumentanalytiska meto-
der. Detta konkretiseras av en aktör-nätverk-teoriskt inriktad närläsning. 

I ett övergripande biblioteks- och informationsvetenskapligt teoretiskt per-
spektiv vill jag framhålla den här studien som konstruktionistiskt inriktad. Sanna 
Talja, Kimmo Tuominen och Reijo Savolainen (2005, 82) beskriver hur studier 
inom denna typ av metateoretiska perspektiv behandlar kunskapsproduktion i på-
gående konversationer, vari kunskaper och identiteter konstrueras genom en kate-
gorisering av världen som synliggör specifika fenomen. Den här studien löper 
sålunda inom ramen för denna typ av teoretiska ramverk, vilket i synnerhet kom-
mer att belysas enligt Bruno Latours förklaring av det aktör-nätverk-teoretiska 
perspektivet. Nedan inleds den teoretiska utgångspunkten genom en redogörelse 
för posthumaniora och materiell-semiotik. Därefter beskriver jag aktör-nätverk-
teori och konkretiserar dessa genom en begreppsapparat innan den dokumentana-
lytiska metoden diskuteras. 

Posthumaniora och materiell-semiotik 
Utgångspunkten för uppsatsen, i dess kvalitativa och aktör-nätverk-teoretiska per-
spektiv, härstammar framförallt från en posthumanistisk idétradition. Karen Barad 
(2003) framhåller begreppet performativitet som centralt för posthumanistiska 
studier. Performativitet, menar Barad (2003, 803) vidare, ”allows matter its due as 
an active participant in the world’s becoming, in its ongoing ”intra-activity”. 
Sålunda används andra perspektiv än socialkonstruktionistiska språkligt betingade 
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sådana, vid analyser av mening. Man syftar till att komma ifrån en representation-
ell syn på att ord och språk definierar preexisterande ting (Barad 2003, 802). Istäl-
let används ett perspektiv som inbegriper fler variabler kring meningsdeltagande 
än teckenmässiga och framhåller själva utförandet hos dessa deltagare som me-
ningsskapande. Inom ramen för den här studien blir det här synsättet särskilt fram-
trädande genom att jag visserligen gör en närläsande studie men dessutom gör en 
performativ tolkning av utfallet enligt mer realistiskt inriktad metod. Detta medför 
en vidare förståelse kring hur och varför nätverken i fråga uppstår och hur agen-
serna svarar mot och påverkar varandra. Således förhåller jag mig till Barads 
(2003) angreppssätt genom att visserligen tolka materialet i ett konstruktivistiskt 
perspektiv men samtidigt söka finna tillblivandemässiga sanningar inom det. 

Posthumanistisk performativitet kan vidare diskuteras genom det materiell-
semiotiska perspektiv som Donna Haraway har givit upphov till. Enligt Cecilia 
Åsberg, Martin Hultman och Frances Lee (2012, 32f) bör materiell-semiotik för-
stås som ett perspektiv som tar sociala, ekonomiska, kulturella samt materiella 
faktorer för skapande och performativitet av mening. Istället för att betrakta mate-
ria som ett dött föremål betraktas sålunda denna materia som en performativ be-
ståndsdel vid sidan av mänskliga, socio-ekonomiska eller kulturella sådana. 
Sålunda bör materiell-semiotik förstås som såväl en teori som en ”slags när-
läsande metod som nystar fram och spårar genealogiska rötter av sammanlänkad 
mening och materialitet, vilka tillsammans konstituerar fenomenet i centrum för 
det man studerar” (Åsberg, Hultman & Lee (2012, 32). Detta innefattar möjlighet-
en att frångå dikotomin ontologi och epistemologi för att istället angripa processer 
av tillblivande. 

Ett sätt att analysera sådana tillblivandeprocesser i ett holistiskt och kartläg-
gande perspektiv är att angripa källmaterialet med aktör-nätverk-teori. Därmed 
framhålls materialets performativitet som kopplingar och samspel mellan aktörer i 
ett eller flera nätverk. Detta ger i sig upphov till förklarandepremisser för att förstå 
hur en eller flera intressenter inom ett givet område berör och påverkar andra såd-
ana intressenter. Perspektivet belyses nedan med särskild betoning på tre av de 
huvudsakliga upphovsmännen till aktör-nätverk-teori, nämligen Bruno Latour, 
John Law och Michel Callon. 

Aktör-nätverk-teori 
För att göra en inledande beskrivning av det aktör-nätverk-teoretiska perspektivet 
är det kanske allra enklast att förklara den polemiska situation som teorin ger 
upphov till. Enligt Latour (1990a) har socialkonstruktivistiska teoretiska ramverk 
under lång tid syftat till att undersöka maktstrukturer men haft desto svårare att 
diskutera hur dessa maktstrukturer faktiskt åstadkoms och uppnås. Latour (1990a) 
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menar att för att kunna förstå sådana strukturer krävs en övergång ifrån att enbart 
diskutera sociala relationer till att väva in dessa i en konstruktion som också antar 
betydelsen av icke-mänskliga så kallade aktörer. Dessa ska i sig förklaras i relat-
ion till varandra genom beskrivningar. Men förklaringar, som Latour (1990a) 
formulerar det, stannar inte vid själva beskrivandet. Aktör-nätverk-teori syftar till 
att genom förklaringar ta dessa beskrivningar steget längre för att därmed nå deras 
essens och funktion. I ett posthumanistiskt betraktande kan sådana aktörer enligt 
Latour (1990a) vara såväl mänskliga som icke-mänskliga, varför posthumanist-
iska tankebanor beträffande materiell-semiotisk agens blir framträdande inom 
aktör-nätverk-teori. Aktör-nätverk-teorin är i mitt fall passande för att analysera 
nätverk mellan institutioner, organisationer och incitament av varierande slag. 
Som nämnts i redogörelsen av den tidigare forskningen tänker jag alltså frångå 
den socialkonstruktionistiska blicken på open access-policydokument för att in-
bringa ett hermeneutiskt-realistiskt betraktande som snarare förklarar uppkomst 
och förekomst än kritiskt diskuterar innehållet i föreliggande dokument. 

Aktör-nätverk-teori är ett teoretiskt ramverk som i materiell-semiotisk anda 
syftar till att analysera en verklighet utifrån fler dimensioner än enbart de tecken-
mässiga. Som sådan är aktör-nätverk-teorin enligt Latour (1990b, 9) ett ramverk 
som inte bör begränsas till att förstås som en teoribas. Snarare är det en teoretisk 
metod. Aktör-nätverk-teorin har i sig ingen struktur utan antar ett etnometodolo-
giskt tillvägagångssätt och en samstämmig inriktning mot en semiotisk teoretisk 
lära. I fallet med den här studien innebär detta att jag har sökt använda ett under-
sökningsförfarande som inte gör skillnad på teori och metod. Istället för att belysa 
ett empiriskt material enligt en specifik teoretisk ingångspunkt har jag som tidi-
gare nämnt sökt arbeta metodologiskt genom det holistiska perspektiv som aktör-
nätverk-teori utgör. Detta i ett såväl tolkande som laborativt förfarande i min stu-
die av brittiska och svenska policydokument för öppen tillgång till forskningsre-
sultat. 

John Law (2007, 2) menar att en aktör-nätverk-teoretisk studie av relationer 
bäst förklaras genom att förklara själva ramverket till studien i fråga. Ett studie-
mässigt förhållande till aktörer och nätverk är inte en abstrakt företeelse; metoden 
är alltid grundad i en empirisk fallstudie. Det går därmed enbart att förstå denna 
teoretisk-metodologiska företeelse om man studerar dessa fallstudier och hur de 
genomförts i praktiken. Även Law (2007, 2) poängterar det faktum att aktör-
nätverk-teorin i första hand inte är en teori utan snarare en beskrivande metod: 

As a form, one of several, of material semiotics, [actor-network theory] is better understood 
as a toolkit for telling interesting stories about, and interfering in, those relations. More pro-
foundly, it is a sensibility to the messy practices of relationality and materiality of the world. 
(Law, 2007, 2) 

Vidare instämmer Law (2007, 2f) i att det inte går att tala om aktör-nätverk-teori 
som en enstaka företeelse utan istället om en diaspora som överlappar andra intel-
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lektuella traditioner. Projekt och studier relaterade till aktör-nätverk-processer kan 
återfinnas inom en rad olika fallstudier, praktiker och platser genomförda på olika 
vis och genom olika typer av teoretiska inriktningar. För att möjliggöra ett genom-
förande av sådana processer är det enligt Law (2007, 2f) betydelsefullt att betrakta 
texter, i likhet med hur perspektivet betraktar världen, som relationella och kopp-
lingsbara. Texter och deras relationer har ett ursprung och i ett aktör-nätverk-
teoretiskt perspektiv därmed en viss typ av agens. Detta medför en möjlighet att 
spåra sådana texter, deras kopplingar, modala egenskaper och agenser. Samtidigt 
framhåller Law (2007), vilket jag instämmer i, betydelsen av att framhålla att just 
så är fallet. Strävan efter objektivitet leder till en viss bias, varför det är betydelse-
fullt att ta i beaktande att så är fallet i aktör-nätverk-teori i allmänhet liksom i den 
här studien i synnerhet. 

Inom aktör-nätverk-teoretiska studier är det aktörerna i sig, men också deras 
kopplingar till varandra, som blir betydelsefulla att förklara. Genom aktör-
nätverk-teori är det sådana materiell-semiotiska nätverk som utgör själva studie-
objektet, men också hur dessa uppkommer i kluster och tillsammans och var för 
sig ger upphov till materiell och semiotisk mening. En sådan förståelse av mening 
görs i sin tur genom att studera den performativitet – som förklarats i enlighet med 
Barad (2003) ovan – som ett nätverk och dess aktörer medför. Latour (1990a) 
föreskriver flertalet aspekter för att förstå och analysera sådana nätverk och fram-
håller hur det framförallt är en fråga om topologi. Istället för att angripa ett tvådi-
mensionellt tänkande i ytor eller tredimensionellt tänkande i sfärer föreslår Latour 
(1990a, 3) att man bör tänka kring nätverk som noder som har lika många dimens-
ioner som kopplingar. Aktör-nätverk-teori hävdar därmed att moderna samhällen 
och deras fenomen inte kan förklaras utan att förstå dem som bärandes fiberaktiga 
karaktäristika. Aktör-nätverk-teori innebär ett antagande om att det är omöjligt att 
förstå hur samhället hänger ihop utan att förstå dessa karaktäristika i form av en 
vävnad som tar både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och teknologiska 
fenomen i anspråk (Latour 1990a, 3). 

Med dessa utgångspunkter i åtanke vill jag även framhålla hur Latour (1990, 
116) redogör för en betydelsefull metodologisk punkt inom aktör-nätverk-teorin i 
det att den undersökande inte på förhand bör fastställa vad i en studie som har 
betydelse och vad som inte har det. Det aktör-nätverk-teoretiska perspektivet krä-
ver istället en realistisk utgångspunkt där den undersökande betraktar sitt material 
med objektiva glasögon för att utröna själva essensen i de agenser som kan ur-
skönjas hos såväl aktörer som nätverk. 

Efter att ha givit en inledande redogörelse för det mycket mångfacetterade 
och relativa om än objektivt inriktade område som är aktör-nätverk-teori kommer 
jag att djupdyka ner i ett antal termer relaterade till området. Dessa används i stu-
dien för att ge en teoretisk-metodologisk utgångspunkt till att förstå agenser, 
funktioner och processer inom de policydokument som jag studerar. 
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Begreppsapparat 
Utifrån ovan beskrivna aktör-nätverk-teoriska teoretiska perspektiv kommer jag 
nu framhålla den begreppsapparat som jag valt att använda för att analysera upp-
satsens givna material. Begreppen är – i tur och ordning – aktörer, intermediaries, 
medlare, översättning och nätverk. 

För att möjliggöra studier av kopplingar och gränslinjer inom open access-
relaterade processer blir det relevant att behandla de dynamiska och ontologiska 
principer som utgör nätverkens varande, nämligen de aktörer som innefattar dem. 
Aktörerna kan ses som de effekter som utgör nätverken eftersom de antar attribu-
ten hos de enheter som de inkluderar och företräder (Law 1999, 5). En aktör bör 
enligt Latour (1990b) betraktas som en enhet med en viss typ av agens, inte nöd-
vändigtvis utifrån mänsklighet utan snarare utifrån en semiotisk definition. Aktö-
ren blir därav den faktor som leder till aktion, vilket i sin tur påverkar andra. Cal-
lon (1991, 140) överensstämmer med detta när han menar att aktörer definierar 
varandra genom de intermediärer som de sätter i samspel. Men aktören ska inte 
nödvändigtvis förstås som aktionens källa, utan snarare den faktor varigenom 
handlandet framkommer. Om aktören ännu inte har en figurativ form bör agensen 
istället sägas framträda genom en aktant (Latour 2005, 71). Aktörer och aktanter 
är därmed relativa enheter som framhåller effekter, agenser och mening betrak-
tade inom ett givet fält. De är emellertid inte godtyckliga. Latour (1990b) framhål-
ler fem typer av agendamässiga kännetecken för en aktör: Tillskrivandet av 
mänskliga eller icke-mänskliga karaktäristika; distributioner av egenskaper mellan 
dessa enheter; de kopplingar som skapas mellan dem; själva den cirkulationspro-
cess som dessa tillskrivelser, distributioner och kopplingar ger upphov till; samt 
den transformation som detta ger upphov till och hur egenskaperna förmedlas. 
Dessa egenskaper har i den här studien tagits i anspråk för analys av aktörer inom 
brittiska och svenska policydokument för öppen tillgång till forskningsresultat. 

När det gäller upphovet till performativa skeenden kan aktörer och aktanter 
benämnas som intermediärer respektive medlare. Här föreligger en definitions-
mässig skillnad som nu ska förklaras. Callon (1991) benämner intermediärer som 
en faktortyp som inverkar på kopplingar mellan aktörsmässiga noder. Dessa in-
termediärer bör enligt Callon (1991, 134) ses som någonting som passerar mellan 
aktörerna och därmed definierar relationen dem emellan. En liknande förklaring 
finner vi hos Latour (2005, 39). Här benämns intermediärer (intermediary) enligt 
det fenomen som förflyttar mening utan att transformera en sådan mening. Inter-
mediären liknas vid en svart låda – black box – där output överensstämmer med 
input. En medlare (mediator), å andra sidan, innebär en meningsförflyttning där 
meningen förändras och output därmed skiljer sig ifrån input. Medlaren ger upp-
hov till meningsförändring genom ingripande av andra faktorer än de som enbart 
strömmade in i dem. Aktörer och aktanter kan därmed sägas påverka skeenden 
både som intermediärer och medlare. Dessa aktörer och aktanter kan vidare i en 
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given ram agera intermediärt i en meningsförflyttandeprocess, medan de fungerar 
som medlare i en annan. Denna funktion möjliggör ett kartläggande av hur och på 
vilket sätt aktörer/aktanter påverkar andra aktörer/aktanter och vad det får för be-
tydelse i ett bredare perspektiv. Därigenom möjliggör jag en studie av de aktörer 
inom open access-rörelsen som jag i dokumenten stöter på och ger samtidigt ut-
rymme för att framhålla hur de är kopplade till och interagerar varandra. 

För att belysa aktör-nätverk-teorins inriktning mot studier av performativitet 
inom nätverk kan man vända sig mot hur Latour (1990b) exemplifierar hur aktö-
rerna ”gun” och ”man” ger upphov till aktören ”gunman”. Aktörerna ”gun” och 
”man” har inte förmåga att skjuta var och en för sig men genom att dessa perfor-
mativt kombineras i ett nätverk möjliggörs ”gunman”, som i sig bildar en ny aktör 
med nya performativa förmågor. Callon (1991) framhåller i denna process termen 
översättning som en förutsättning för nätverkens själva bildande och förståendet 
kring detta bildande. Översättning kräver i sig ett definierande (Callon 1991, 143) 
av själva skeendet. Denna översättningsprocess görs i ett triangulärt förhållande: 
det involverar en översättare, något som översätts och ett medium i vilket själva 
översättningen transkriberas. Översättningen kan därmed betraktas som aktörernas 
kopplingar inom ett nätverk och medföra den effekt som gör nätverket undersök-
ningsbart. Latour (1990b, 3f) menar vidare att dessa kopplingar och översättningar 
inte är koncentrerade, rena eller enhetliga utan snarare heterogena, vaga och 
spridda. Därmed kan också en aktör betraktas som ett nätverk. Min ambition är att 
jag genom ett sådant perspektiv ska söka beskriva nätverken i sig och hur de kan 
förstås bildligt och figurativt genom dessa nämnda tillblivelser av aktörernas 
kopplingar. Översättningsbegreppet likställs fortsättningsvis med kopplingar. 

Detta kan i sin tur göras genom annorlunda antagande rörande ett antal diko-
tomiska egenskaper hos dessa nätverk. Latour (1990b) framhåller dessa som fjär-
ran/nära, småskalig/storskalig respektive inom/utom. När det gäller dikotomin 
fjärran/nära menar Latour (1990b, 4) att en aktörs nära anslutning till en annan 
aktör inte nödvändigtvis innebär att de är performativt eller essentialistiskt nära 
varandra: ”a sewage pipe, and each of them will nevertheless continuously ignore 
the parallel worlds lying around them”. Geografisk, spatial anslutning är sålunda 
inte en indikator för att aktörerna har inverkan på varandra. Genom att ge upphov 
till kopplingar mellan noder/aktörer inom ett nätverk kan därmed dessa kopplingar 
beskriva nätverkssystem vari aktörerna påverkar varandra, trots att de spatialt är 
långt ifrån varandra. Ett liknande ifrågasättande görs i det traditionella motsatspa-
ret småskalig/storskalig. Latour (1990b, 5) beskriver detta ifrågasättande i form av 
att ”the notion of network allows us to dissolve the micro- macro- distinction that 
has plagued social theory from its inception”. Skala är därmed inte heller en indi-
kator som bör lyftas fram i själva betydelsen av ett nätverk eftersom ett nätverk 
enligt Latour (1990b) aldrig är större än ett annat, bara längre och mer vidsträckt 
eller mer intensivt kopplat. Antagandet om nätverk tar sålunda inte mikro- och 
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makronivåer i anspråk. Nätverk är därmed både globala och lokala på samma 
gång eftersom det är kopplingarna mellan aktörerna som avgör dess funktion och 
agens. Slutligen beskriver Latour (1990b) hur även inom- och utomrumsliga 
aspekter blir förlegade i och med avfärdandet av ett tredimensionellt tankesätt 
beträffande nätverk. Ett nätverk bör därmed betraktas som en gränslinje utan in- 
och utsida. Den enda frågan man bör ställa sig, menar Latour (1990b, 6) vidare, är 
huruvida det finns en koppling mellan två element eller inte: ”The surface ’in 
between’ networks is either connected -but then the network is expanding- or non-
existing. Literally, a network has no outside”. Jag vill genom att anamma detta 
perspektiv ge svar på hur aktörernas karaktäristika kopplar dem till andra aktörer, 
och hur kopplingar och förbindelser sålunda kan urskönjas. 

Efter denna genomgång av teoretiska infallsvinklar kommer jag nu beskriva 
uppsatsens material och urvalet kring detta. 

Källmaterial, urval och avgränsning 
Studiens primära källmaterial består av digitala representationer av forskningsfi-
nansiärers styrdokument för open access-publicering av vetenskapliga resultat. 
Totalt nio dokument har återfunnits, där fem härstammar från Sverige medan fyra 
härstammar ifrån Storbritannien. Dessa dokument produceras av institutioner som 
utifrån en ekonomisk roll i finansierandet av forskningsprojekt förväntar sig att 
resultaten enligt varierande riktlinjer publiceras och deponeras öppet för allmän-
heten. I större länder kan sådana finansiärer vara många, varför de dessutom kan 
ingå i grupperingar eller större finansieringsmässiga paraplynoder som enhetligt 
dirigerar dessa riktlinjer. 

I min efterforskning kring sådana dokument har jag genomfört sökningar i 
webbaserade sökmotorer där sökfraserna bland annat kunnat utgöra ”open access 
research funders”, ”open access forskningsfinansiärer”, ”british open access po-
licy documents”, ”svenska policydokument open access” och variationer på dessa. 
Jag har haft kontakt med yrkesverksamma ifrån Kungliga biblioteket i form av 
handläggare för open access och publiceringsfrågor Beate Eellend och biblioteka-
rie Eva-Maria Häusner. Jag har också korresponderat med Dr James Perkins, Re-
search & PG Development Manager vid British Library. Dessa kontakter har in-
ledningsvis givit mig goda vägledningar till vilken typ av policydokument som 
går att återfinna i de två länderna. Vidare har jag utgått ifrån databasen 
SHERPA/JULIET (2016a), som utgör en översikt av forskningsfinansiärer med 
open access-policyer och tillhandahålls av University of Nottingham. Genom att 
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filtrera sökningen efter samtliga policydokument efter land har jag kunnat ut-
forska de dokument som gäller för Sverige respektive Storbritannien.1 Dessa 
forskningsfinansiärers poster i SHERPA/JULIET kommer också i viss mån att 
användas som underlag för själva analysmomentet då de kan verka understöd-
jande till och förstärkande av open access-riktlinjer i policydokumenten i fråga. 

I ett svenskt perspektiv återfinns enligt SHERPA/JULIET (2016b) policydo-
kument ifrån ett antal forskningsfinansiärer med krav eller yrkan på open access-
publicering. Dessa utgör: 
 

• Formas 
• Forte 
• Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
• Riksbankens jubileumsfond 
• Vetenskapsrådet 

De svenska dokument som jag i den här studien utgår ifrån innefattar Formas 
(2015) Formas handbok 2015 – för sökande och granskare, Fortes (2015) Fortes 
policy för open access, Knut och Alice Wallenbergs stiftelses (2016a) Anslagspo-
licy, Riksbankens jubileumsfonds (2017) Open Access samt Vetenskapsrådets 
(2015) Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig inform-
ation. 

I Storbritannien ingår flertalet forskningsfinansiärer i gruppinstanser med 
samfällda agendor och policyer för open access-publicering. Jag har aktivt valt att 
studera dessa gruppinstansers gemensamma dokument snarare än att redogöra för 
varje enskild forskningsfinansiärs policydokument. Dels av utrymmesskäl, men 
dels också för att dessa samarbeten ger upphov till den samstämmighetssträvan 
som i övrigt kantar open access-rörelsens samtida riktlinjer och rörelsemönster. 
En koncentration på dessa gruppinstanser förefaller också rimligt i ett aktör-
nätverk-teoretiskt skeende då instanserna kan betraktas som såväl noder som nät-
verk i sig, inom det större brittiska nätverket. Enligt SHERPA/JULIET (2016b) 
utgörs dessa instanser av: 
 

• European PubMed Central Group (EPMC) 
• Higher Education Funding Council for England (HEFCE) 
• Research Councils UK (RCUK) 
• Wellcome Trust 

                                                
 
1 Denna filtrering kan återfinnas i följande länk: 
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en&mode=advanced&search=search&la=en&sortby=country  
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De brittiska dokumenten inkluderar EPMC:s (2016b) Funders, HEFCE:s (2016a) 
Policy for open access in Research Excellence Framework 2021, RCUK:s (2013) 
RCUK Policy on Open Access and Supporting Guidance samt flertalet webbdo-
kument belägna som under Wellcome Trusts (2016a) Open access guidance. 

Vad EPMC beträffar, ska understrykas att det är en internationell organisation 
där flertalet utombrittiska forskningsfinansiärer också deltar. EPMC har ändå in-
kluderats i studien då över 20-talet brittiska finansiärer tillhör gruppen 
(SHERPA/JULIET 2016c). Finansiärer och intressenter som inte har direkt brit-
tisk koppling är European Research Council, Telethon Foundation och World 
Health Organization. Däremot har EPMC som helhet betraktats som en aktör i och 
med att organisationen genom sitt anslagsdokument agerar forskningsfinansiär i 
Storbritannien. 

Det ska vidare framhållas att policydokumenten i de två länderna, och emel-
lanåt inom länderna i fråga, skiljer sig i omfattning och innehåll. Detta till trots 
har det varit min ambition att genom närläsningsprinciper urskilja agens och per-
formativitet i varje enskilt dokument, vilket sedan kan sammanlänkas i ett aktör-
nätverk-teoretiskt perspektiv. Vissa dokument består av högst en sida medan 
andra sträcker sig över 60 sidor. 

Min studie är i sig västerländskt centrerad genom inbegripandet av enbart 
svenska och brittiska policydokument. Detta kan absolut kritiseras i och med att 
studien utgår ifrån diskurser kring global samstämmighet för öppen tillgång till 
vetenskapliga resultat. Därmed skulle ett inriktande på en så tydlig västerländsk 
kontext kunna vara problematisk. Jag vill dock hävda att utgångspunkten i ett 
svenskt perspektiv har gjorts med anledning av att detta för sig naturligt, och 
också intressant, för mig som svensk student av biblioteks- och informationsve-
tenskap. Valet av Storbritannien som jämförelsemässigt studiesubjekt har gjorts 
då det befolkningsmässigt är ett av Europas största länder och besitter en framträ-
dande akademisk profilering där för rörelsen betydelsefulla initiativ har instiftats 
(Working Group on Expanding Access to Published Research Findings 2012). 
Därför blir det inom denna miljö särdeles intressant att diskutera vilka betydelser 
rådande open access-riktlinjer kan ha för inverkan på akademisk distribution i 
bred mening genom de forskningsfinansiärer som införlivats i studien. Särskilt 
som det till och från brittiskt myndighetshåll de senaste åren funnits flera initiativ 
och rapporter som framhåller vikten av övergång till ramverk för open access 
(Working Group on Expanding Access to Published Research Findings 2012; 
Adam Tickell 2016). 

Uppsatsidéns tillkomst 
Idén till uppsatsprojektet kom under våren 2016 när jag arbetade som biblio-
teksassistent på Kungliga biblioteket och deltog i en av biblioteket anordnad open 
access-workshop. Där talade jag med Kungliga bibliotekets handläggare för open 
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access och publiceringsfrågor Beate Eellend och universitetsbibliotekarie Eva-
Maria Häusner om idéer för min masteruppsats. Det framhölls som önskvärt att 
göra en jämförelse mellan ett antal nationalbiblioteks open access-arbete. Denna 
idé utvecklades sedan till att inbegripa forskningsfinansiärer snarare än national-
bibliotek eftersom det därmed går att säga mer om skillnader och likheter mellan 
open access-verksamhet i ett större perspektiv. Uppsatsens metodologiska tillvä-
gagångssätt har jag på egen hand utarbetat, liksom valet av de teoretiska utgångs-
punkterna samt själva analysförfarandet. 

Jag övergår nu till att beskriva den analytiska metod med vilken studien har 
genomförts. Detta görs genom en redogörelse för ett dokumentanalytiskt tillväga-
gångssätt. 

Dokumentanalytiskt tillvägagångssätt 
I enlighet med de aktör-nätverk-teoretiskt inriktade infallsvinklarna och de termer 
som uppkommer i begreppsapparaten är det min ambition att genomgående i stu-
dien arbeta tolkande och laborativt med kvalitativ analys av den data som samlats 
in. Detta görs genom en metodologisk utgångspunkt som har i huvudsak kvalita-
tiva aspekter i åtanke. För att möjliggöra en analys av de aktör-nätverk-teoretiska 
variabler som presenterats i begreppsapparaten ovan utgår jag ifrån en kvalitativ 
dokumentanalys rörande begreppen aktörer, intermediärer och medlare, översätt-
ning/koppling och nätverk. Därefter närläses själva materialet för att framhålla 
enskilda textuella och ämnesmässiga tematiska kännetecken, likheter och skillna-
der mellan dokumenten i fråga. På så sätt grundar jag i enlighet med Law (2007, 
2) själva det aktör-nätverk-mässiga teoretiska perspektivet i en empirisk fallstudie. 
Som tidigare nämnts i den teoretiska bakgrunden betonar Law (2007, 2f) hur det i 
texter går att utläsa berörda aktörer som relationella och kopplingsbara. Texter 
och relationerna därinom bidrar till agenser, varför det blir möjligt att analysera 
sådana texter och deras kopplingar, modala egenskaper och de essenser och aktö-
rer som de ger upphov till. 

Den tematiska dokumentanalysen har genomförts genom en närläsning av de 
dokument som studien utgör. Detta överensstämmer i sig med hur Åsberg, Hult-
man & Lee (2012, 32) framhåller materiell-semiotikens inriktning gällande att 
genom närläsning upptäcka sammanlänkande meningar i det fenomen som stude-
ras. En närläsande litteraturanalys har sitt ursprung i litteraturteoretikern I.A. Ri-
chards praktiskkritiska skola och innefattar frågeställningar rörande textens bety-
delse, snarare än att ge utrymme för uppfattningar kring dess värde. Textrelate-
rade frågeställningar i denna fåra utgörs av ”vad är meningen?”, ”vad eftersträvas 
när vi söker denna mening?” samt ”vad är det vi får ut av det?” (Ann Banfield 
2006, 101f). Även om min läsning av policydokumenten inte utgör en litteraturve-
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tenskaplig sådan anser jag ändå att denna form av läsandemetod är betydelsefull i 
ett materiell-semiotiskt sammanhang för att nå fram till själva betydelsen, essen-
sen av textmaterialet. Enligt Karlyn Kohrs Campbell (1997) görs denna form av 
läsning innan själva analysmetoden appliceras, med syftet att undvika fördomar 
och tidigare förutfattade meningar om texten i fråga. Detta har anammats metodo-
logiskt inom den här uppsatsen och överensstämmer med Latours (1990) betrak-
tande om vikten av en autonom utgångspunkt för aktör-nätverk-teoretiska ana-
lyser. Det ska dock sägas att själva den analys som gjorts till följd av det när-
läsande förfarandet inte helt och fullt vilar på en ren bokstavlig läsning. Själva 
resonemangen förs som en växelverkan mellan policydokumentens verklighet och 
den verklighet som diskuterats i den forskningspolitiska kontextualiseringen. 

Själva analysen görs vidare genom en tematisk dokumentanalys, vilket Glenn 
A. Bowen (2009, 32) framhåller utgör studier av mönster i datamaterial där de 
teman som nås blir själva de kategorier som kommer att analyseras. Den stu-
derande förutsätts här ha ett objektivt tankeperspektiv och likaledes en förmåga att 
notera subtila ledtrådar för mening i själva den dokumentmässiga dataanalysen. 
Sålunda svarar metoden mycket väl mot ett närläsande tillvägagångssätt. Den stu-
derande närmar sig data och skapar utifrån dessa kategorier genom avkodning av 
datamaterialet, för att på så sätt avtäcka det specifika fenomenets teman. Sålunda 
ämnar jag genom en närläsande dokumentanalytisk metod söka få till en inle-
dande förståelse rörande de agenser och performativa beskaffenheter som aktörer-
na och nätverken i policydokumenten utgör. Vad gäller det urval som har presen-
terats i forskningsbakgrunden så har detta skett i enlighet med denna närläsande 
metod i åtanke. Snarare än att fråga sig hur många dokument som ska täckas inom 
ramen för en studie så bör den studerande enligt Bowen (2009, 33) fråga sig vilka 
kvaliteter de valda dokumenten besitter och huruvida de varar mot uppsatsens 
syfte. Det är min mening att forskningsfinansiärernas policydokument mycket väl 
utgör en kvalificerad samling data för studiens syfte och omfång. 

Det utfall som en tematiskt närläsande dokumentanalys utgör analyseras se-
dermera i ett aktör-nätverk-teoretiskt perspektiv för att kartlägga just aktörer, nät-
verk och de agenser som för de olika länderna för närvarande är av särskild rele-
vans. Detta för att söka framhålla riktningar, mönster, funktioner och förslag på 
fortsatt riktning för att bredda och problematisera open access-rörelsens samtida 
tendenser och utvecklingslinjer utifrån ovan nämnda begreppsapparat. Det är min 
åsikt att denna kombination av en å ena sidan närläsande och andra sidan objek-
tivistiskt inriktad metodologi stämmer gott överens med dessa posthumanistiska, 
materiell-semiotiska och aktör-nätverk-relaterade teoretiska infallsvinklar. Med 
dessa utgångspunkter i åtanke vill jag även framhålla hur Latour (1990, 116) re-
dogör för en betydelsefull metodologisk punkt inom aktör-nätverk-teorin i det att 
den undersökande inte på förhand bör fastställa vad i en studie som har studie-
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mässig betydelse och vad som inte har det. Detta perspektiv anammar jag inom 
ramen för den här masteruppsatsen.  

 
 
 
 
 

 

Figur 1: Modell över den metodologiska analysprocessen. 

Min analys presenteras genom att i tur och ordning beskriva varje enskild forsk-
ningsfinansiär och dess policydokument enligt enskilda rubriksättningar. Därefter 
presenteras det sammanställda utfall som analysen givit upphov till i form av ge-
mensamma och skiljemässiga agenser, performativiteter, nätverk och kopplingar 
dessa emellan. Tabellerna har utformats i Microsoft Word medan Figur 1 har 
formgivits med hjälp av mjukvaran Draw.io. Utfallet har sammanställts i tabeller 
och i rena textfiler med hjälp av datahanteringsprogrammet Microsoft Excel och 
texteditorn Sublime Text. Dessa data har sedan förts in i nätverksvisualiserings-
programmet Cytoscape (Paul Shannon et al, 2003) för att åstadkomma en nät-
verkskarta över kopplingar mellan de aktörer som jag har identifierat genom 
nämnda närläsningsprinciper. Tabellerna och nätverkskartan ligger sedan till 
grund för de resonemang som förs i analysens sista del och sedermera förs in i 
slutdiskussionen. 
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Analys och resultat 

Här presenteras resultatet av min analys av de nio policydokument som har valts 
ut för den här uppsatsen. Indelningen har gjorts i ett inledningsvis svenskt per-
spektiv för att sedermera övergå till ett brittiskt sådant. Jag syftar sålunda till att 
diskutera var dokument för sig för att påvisa de aktör-nätverk-teoretiska variabler 
som jag i min begreppsapparat utgått ifrån att studera. Avsnittet avslutas sedan 
med en analys där jag visualiserar utfallet i de respektive policydokumenten och 
ställer variablerna mot varandra för att peka på likheter, skillnader och performa-
tiva tendenser mellan policydokumentens urskilda aktörer, nätverk och kopplingar 
dem emellan. Detta för att söka besvara frågeställningen om dessa kopplingars 
och förbindelsers betydelser för samtida tendenser i svensk och brittisk verksam-
het för öppen tillgång till vetenskaplig information. 

Svenska forskningsfinansiärers policyer för open access 
Nedan analyseras aktörer, aktanter, intermediärer, medlare, agenser, kopplingar 
och nätverk bland svenska forskningsfinansiärers policydokument med krav 
och/eller yrkan på öppet tillgängliggörande av vetenskapliga resultat. 

Formas 
Forskningsrådet Formas är en statlig organisation som på uppdrag från regeringen 
syftar till att ”främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning 
inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande” (Formas 2016). I 
Formas handbok 2015 – för sökande och granskare går att läsa att forskningsre-
sultat som genomförs med finansiering från Formas ska tillgängliggöras open ac-
cess inom sex månader ifrån publiceringstillfället. Detta tillgängliggörande förfa-
rande avser då sakkunniggranskade artiklar och konferensrapporter medan mono-
grafier och bokkapitel exkluderas (Formas 2015). Publiceringen i sig kan avse 
rena open access-tidskrifter – gold open access – eller arkivering i offentliga data-
baser – green open access. Själva finansieringen av publiceringskostnader för 
open access-tidskrifter kan inkluderas som en direkt kostnad vid själva ansök-
ningsmomentet (Formas 2015). 
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Formas som forskningsfinansiär betraktad ska här förstås som en aktör inom 
det nätverk som utgör svensk öppen vetenskaplig kommunikation. Formas agens 
blir i det här fallet att på uppdrag av regeringen verka för främjandet av forskning 
på grundnivå och av behovsmotiverad karaktär. Detta enligt fastlagda principer 
om offentligt tillgängliggörande inom sex månader från den initiala publiceringen. 
Sålunda verkar man som en aktör mellan universitet och forskare, vari själva 
forskningsfinansieringen ger upphov till en intermediär effekt: Forskaren som 
aktör betraktad ges därmed inträde i det nätverk som är forskningsfält kring miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande. Detta antingen genom gold eller green 
open access. I ett bredare vetenskapligt nätverkssammanhang innefattas sålunda 
Formas som en aktör i ett öppet tillgängliggörande av i huvudsak naturvetenskap-
lig forskning, vilket regleras av regeringen och möjliggörs av de offentliga medel 
som Formas tilldelas och förfogar över. 

I sin finansieringsmässiga agens gentemot forskaren och universitetet är For-
mas en intermediär eftersom man i huvudsak ägnar sig åt beviljande av finansie-
ring till projekt och program. Men det skulle också gå att framhålla Formas som 
en medlare i och med att man förfogar över forskningsanslag kring i synnerhet 
områden som miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas blir därmed 
också ett slags portvakt till forskningsfinansiering vilket innebär att man indirekt 
kan styra över vilken forskning som ska beviljas anslag. Detta tillsammans med 
de fortkommande analytiska poängerna har kunnat göras genom att betrakta For-
mas policydokument som utformat i huvudsak som en handbok för sökande och 
granskare. Därmed går det att i mitt närläsande perspektiv också behandla själva 
de aktörer som benämns på ett sådant vis, vilket också redovisas i den kompara-
tiva tredje delen av det här analysavsnittet. 

Information kring den forskning som beviljas bidrag ifrån Formas överförs 
dessutom till Vetenskapsrådet för publicering i SweCRIS – den nationella databa-
sen över bidragsfinansierad forskning. Detta för ”att offentliggöra och kommuni-
cera svensk forskning, samt för att möjliggöra aggregerade statistiska analyser” 
(Formas 2015). Sålunda får såväl Vetenskapsrådet och den teknologiska aktören 
SweCRIS här förstås som intermediära aktörer med koppling till nätverket. Över-
sättningen sker utan att förändra budskapet, helt enkelt eftersom det är enligt 
dessa regler nätverket är uppbyggt. 

Utöver själva publiceringen eller arkiveringen av vetenskapliga tidskriftsar-
tiklar verkar Formas (2015) för att förbättra ”tillgänglighet och användning av 
befintliga vetenskapliga data […] genom att offentligöra [sic] data i befintliga 
databaser”. Formas främjar upprättandet av dessa former av arkiveringsmässiga 
databaser genom att hänvisa till Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs univer-
sitet samt den till Formas domänmässigt anknutna organisationen Environment 
Climate Data Sweden, vilka verkar på uppdrag av Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI): 
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Formas uppmuntrar forskare att medverka till satsningarna genom att samråda och samarbeta 
med SND och ECDS för att bygga upp nya databaser samt underhålla eller avveckla/arkivera 
befintliga databaser inom ovan nämnda forskningsområden. (Formas 2015) 

Här går det sålunda att tala om en utvidgning av det vetenskapliga nätverk som 
Formas är en del av i och med organisationens samarbete med Svensk nationell 
datatjänst och European Climate Data Sweden. I och med att Formas finansierar 
forskning genom green open access förstärker organisationen nätverk för databa-
ser och repositorier i vilka den relevanta forskningen kan arkiveras och deponeras. 
Svensk nationell datatjänst och European Climate Data Sweden får därmed be-
traktas som intermediära aktörer som förstärker nätverket i fråga genom att distri-
buera de forskningsresultat som Formas finansierar. 

Detta innebär en översättning av forskaraktörens agens genom finansierings-
aktören, där Formas befinner sig mellan forskaren och arkiveringsorganisationer-
na i fråga. I enlighet med Latour (1990b) möjliggörs detta nätverk trots eventuell 
geografisk distans. Istället är det den inomrumsliga faktorn som Latour (1990b) 
talar om som i det här fallet genom Formas kopplar samman forskare med Svensk 
nationell datatjänst och European Climate Data Sweden. I fallet med European 
Climate Data Sweden är den inomrumsliga faktorn tydlig i och med anknytningen 
till SMHI och det faktum att Formas verkar för främjande av miljörelaterad forsk-
ning. Svensk nationell datatjänst har en inte lika domänanknuten koppling till 
detta specifika forskningsfält men verkar för upprättande av vetenskapliga databa-
ser i allmänhet. Formas specificerar sålunda i sin policy relationer till externa ak-
törer. Detta ger upphov till – och som tidigare nämnt utvidgar – det rådande nät-
verket för öppen tillgång till vetenskaplig kommunikation. 

Tabell 1: Aktörer, kopplingar och agenser i Formas policydokument för öppen tillgång till veten-
skaplig information 

Aktör/aktant Typ av nätverkskoppling Performativ agens 
Environment  
Climate Data  

Sweden 
Medlare Förorda administration av repositorier och databaser 

genom deponering av forskningsdata 

Svensk nationell 
datatjänst Medlare Förorda administration av repositorier och databaser 

genom deponering av forskningsdata 

SweCRIS Intermediär Överföra information rörande  
bidragsbeviljad forskning 

Vetenskapsrådet Intermediär Överföra information rörande  
bidragsbeviljad forskning 

Forte 
Forskningsrådet Forte är ett statligt sådant som finansierar forskning inom områ-
dena hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte är en myndighet som administreras av So-
cialdepartementet och verkar för att utvärdera forskningens effekter och hur resul-
taten kan omsättas i praktiken (Forte 2015). I policydokumentet Fortes policy för 
open access går att läsa att Forte följer det nationella open access-program som är 
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Kungliga bibliotekets OpenAccess.se (Forte 2015). Dessutom verkar man för att 
agera i aktuella diskussioner beträffande kostnadsfördelning och kvalitetskrav för 
open access med aktörer så som Sveriges universitets- och högskoleförbund, uni-
versitetsledningar samt andra forskningsfinansiärer. Vad beträffar det material 
som utgör utfall av finansierad forskning tydliggör Forte (2015, 1) att alla ”sak-
kunnigbedömda konferens- och tidskriftspublikationer som resulterar från forsk-
ning som helt eller delvis finansierats av Forte ska publiceras som open access”. 
Dokumentet är i sig mycket kortfattat varför jag diskuterar de två aktörerna enligt 
dels de premisser som själva policyn framhåller, dels vad dessa kan tänkas ha för 
hänvisning till de funktioner som beskrivits i forskningsöversikten. I huvudsak 
gäller detta Kungliga biblioteket som visserligen inte uttryckligen framhålls i 
större utsträckning här, men som likväl får sägas ha en övergripande funktion i det 
svenska open access-nätverket. 

Själva riktlinjerna för publiceringsförfarandena bland de forskare som bevil-
jas forskningsmedel ifrån Forte innebär att forskarna skall publicera aktuella artik-
lar fritt tillgängligt med högst sex månader fördröjning. Detta gäller från och med 
beslutsdatum 1 januari 2012. Vidare ges ett så kallat generellt bidrag á 30 000 
kronor till samtliga beviljade projektbidrag, även detta från 1 januari 2012. Slutli-
gen framhålls hur tidskrifter som söker publiceringsbidrag kan beviljas ett sådant 
förutsatt att de tillåter parallellpublicering ”med ingen eller högst 5 månaders tids-
fördröjning och/eller övergår till Open Access-publicering” (Forte 2015, 1). Tid-
skrifter med stöd ifrån Forte får inte heller ta betalt för parallellpublicering. 

Liksom i fallet med Formas fungerar då Forte i ett såväl intermediärt som 
medlarmässigt förfarande i och med att forskningsrådet i fråga visserligen inte 
direkt påverkar forskarens vetenskapliga framsteg i sig men väl förutsättningarna 
för dem. I Latours (2005) bemärkelse förflyttar sålunda Forte mening – här för-
stått som åtkomst till finansiella medel, vilket utgör en förutsättning för forsk-
ningen – mellan forskare och fält utan att för den delen påverka själva den produkt 
som meningen ger upphov till. Output överensstämmer sålunda med input i denna 
bemärkelse. Den medlarmässiga egenskapen som uppkommer utgör förmågan att 
välja bland de projekt som forskningsrådet anser uppfyller krav för beviljande av 
forskningsanslag. Forte blir sålunda en aktör som genom denna aktant samman-
binder de anslagssökande forskarna till ett nätverk. Det generella bidraget á 
30 000 kronor, här förstått som den del av anslaget som ska täcka publiceringsav-
giften (APC), bidrar till att Forte verkar som en aktör som preliminärt ger upphov 
till forskarens förmåga att faktiskt publicera sig i publikationsformerna vetenskap-
lig tidskrift respektive konferensbidrag. Även detta bidrag bör kunna ses som en 
funktion i rörelsen. Tills ansökan beviljats är det generella bidraget nämligen en 
abstrakt företeelse som sedan övergår till forskningsanslaget som helhet vid ett 
eventuellt beviljande. Detta befästande möjliggörs genom den nämnda parallell-
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publiceringsformen, vilken stöds förutsatt att riktlinjer beträffande embargotider 
och hybridbetalningsmodeller åtföljs. 

Att Forte i synnerhet vänder sig mot forskare verksamma inom fälten hälsa, 
arbetsliv och välfärd kan betraktas som avgränsande, vilket inte skulle överens-
stämma med Latours (1990b) kritik beträffande dikotomin inom/utom. Jag vill 
dock hävda att det i ett vidare perspektiv går att framhålla hur Forte som forsk-
ningsråd betraktat är en del av ett större nätverk som visserligen har sin specifika 
ämnesområden men samtidigt är en del av open access-rörelsen såväl nationellt 
som globalt och att det därför går att hävda en samrörelse med aktörer som inte 
verkar inom dessa fält. Detta visar sig inte minst genom hänvisandet till diskuss-
ioner med andra forskningsfinansiärer, som inom just Fortes policydokument får 
sägas utgöra andra aktörer som refereras till. Här återfinns inga inom-
/utomrumsliga spänningar utan open access-rörelsen bör förstås som en samman-
förande sådan vars aktörer genom kontakt med varandra ger upphov till samhö-
righeter och nätverk som syftar till att stärka gemensamma program för kvalitets-
krav och kostnadsfördelningar. 

En liknande sådan nätverksmässig koppling kan urskönjas när det gäller sam-
rådet med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Det faktum att 
Forte tilldelar SUHF ett visst inflytande kring den interna diskussionen beträf-
fande kvalitetskrav och kostnadsfördelningar bidrar i sig till att Sveriges universi-
tets- och högskoleförbund som medlemsorganisation betraktad blir en medlaraktör 
inom det open access-nätverk som just Forte verkar inom. Här uppkommer en 
tydlig performativ faktor kring ovanstående riktlinjer för beviljade projektbidrag. 
SUHF som medlemsorganisation betraktad är en stor verksamhet, men liksom 
Latour (1990b) förordar är inte skala i första hand av betydelse för relationer mel-
lan olika aktörer. Istället fungerar, menar jag, SUHF här som en samlad verksam-
hetsgrupp som företräder en samling av landets många universitet. På så sätt får 
universiteten indirekt en viss inverkan på de policyer för öppen tillgång till veten-
skapliga resultat som finansieras genom en statlig stiftelse så som Forte. Genom 
att göra detta går det att tala om att universiteten genom sin medverkan i detta 
nätverk söker säkerställa att god forskning kommer ur de anslag som ett öppet 
forskningsklimat eftersträvar, vilket i sig får sägas vara positivt. Särskilt intressant 
blir detta i ett metaavseende där det faktum att SUHF inverkar på diskussioner 
också visas i det faktiska policydokumentet. 

Som tidigare nämnt har också Kungliga biblioteket inverkan på diskussioner-
na beträffande riktlinjer för kostnadsfördelningar och kvalitetskrav. Därigenom 
får Kungliga biblioteket också sägas utgöra en aktör inom det nätverk som besk-
rivs i anknytning till Fortes open access-relaterade verksamhet. Även om det inte 
uttryckligen formuleras vilken typ av inverkan som Kungliga biblioteket har i 
dessa diskussioner vill jag liksom i fallet med Sveriges universitets- och högskole-
förbund framhålla att den nätverksmässiga kopplingen till Forte är av ett medlar-
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mässigt slag. Meningsförändringen är sålunda ett faktum eftersom Kungliga 
biblioteket genom sitt open access-program syftar till att framhålla en samfälld 
agenda för open access-verksamhet i Sverige (Kungliga biblioteket 2016a; Euro-
peiska kommissionen 2011, 16). Forte (2015, 1) understryker dessutom hur man 
syftar till att följa Kungliga bibliotekets nationella open access-program OpenAc-
cess.se, vilket ytterligare styrker denna medlarkoppling inom det direkta nätverk 
som framkommer genom Fortes policy för open access. 

Tabell 2: Aktörer, kopplingar och agenser i Fortes policydokument för öppen tillgång till veten-
skaplig information 

Aktör/aktant Typ av nätverkskoppling Performativ agens 

Kungliga biblioteket Medlare 
Inflytande kring interna diskussioner rörande kvalitets-

krav och kostnadsfördelningar samt genom programmet 
OpenAccess.se 

Sveriges  
universitets- och 
högskoleförbund 

Medlare Inflytande kring interna diskussioner rörande kvalitets-
krav och kostnadsfördelningar 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinan-
siär med finansiering gentemot forskningsfält så som medicin, teknik och naturve-
tenskap. Stiftelsens ändamål är att ”främja vetenskaplig forskning och undervis-
ning eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd” (Knut och Alice Wallen-
bergs stiftelse 2016b). Policydokumentet Anslagspolicy som finns att läsa på stif-
telsens webbplats är ett kort om än konkret sådant vari såväl riktlinjer för finansie-
ring av forskningsprojekt liksom redogörelser för stiftelsens olika forskningspro-
gram återfinns. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som aktör betraktad utgör i 
nätverket såväl en intermediär som medlaraktör genom sin inverkan i de nämnda 
forskningsområdena. 

Anslagspolicyn är enligt dokumentet fastställd i styrelsen, varefter det fram-
går att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (2016b) i huvudsak stöder ”grund-
forskning inom medicin, teknik och naturvetenskap”. En aktör som här inger en 
medlaragens i enlighet med Callon (1991) utgör sålunda denna styrelse, som en-
ligt citatet ovan inverkar på verksamheten genom utarbetandet av anslagspolicyn. 
Att anslagspolicyn framhåller hur man i huvudsak befattar sig med forskning 
inom dessa ovan nämnda områden exkluderar dock inte projekt inom andra veten-
skapliga discipliner helt och hållet, förutsatt att de enligt Knut och Alice Wallen-
bergs stiftelse (2016b) i någon mån är kopplade till dessa tidigare nämnda områ-
den. Det går emellertid att betrakta Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som en 
delvis intermediär, delvis medlarmässig aktör inom dessa forskningsfält. Stiftelsen 
inverkar på forskningens tillblivelse, dess performativitet, om än inte direkt på 
själva utfallet av densamma. Likväl bör stiftelsen framhållas som en i den svenska 
open access-rörelsen betydande funktion genom dess agens som syftar till att 
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stödja forskning av god kvalitet med avhängande principer om att forskningen 
därigenom också ska publiceras öppet för allmänheten. 

Stiftelsen framhåller vidare hur man gärna stöder tvärvetenskaplig och flerdi-
sciplinär forskning ”[d]å svåra forskningsproblem ofta måste angripas genom 
samarbete över ämnesgränser” (Knut och Alice Wallenberg stiftelse 2016b). 
Sålunda når stiftelsen också till viss del utanför det nätverk som är dess primära, 
även om själva huvudverksamheten bedrivs inom nämnda fält. Jag skulle därför 
vilja hävda att i fallet med dessa fält så agerar Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse i större utsträckning som en medlare medan man i förhållandet till tvärveten-
skapliga discipliner i huvudsak bör förstås som en intermediär. Stiftelsen blir lik-
som ovan redovisade forskningsfinansiärer en tydlig aktör inom det nätverk som 
utgör nämnda valda forskningsdiscipliner. En intressant skillnad gentemot ovan 
nämnda Formas och Forte är hur Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är en privat 
forskningsfinansiär som ändå verkar inom den i huvudsak myndighetsbaserade 
rörelsen som utgör open access. 

Vidare framhålls i generell bemärkelse hur forskning som finansierats med 
stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse skall publiceras open access, när-
mare bestämt genom att publicerade artiklar arkiveras i öppna databaser. Publice-
ringsavgifter kan vidare ansökas som en direkt kostnad i projektansökningar 
(Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2016b). De riktlinjer som anslagspolicyn 
förordar innefattar hur universitet, högskolor och andra former av forsknings- och 
utbildningsinstitutioner kan beviljas forskningsanslag. Närmare bestämt utgörs 
detta av fyra former, vilka preciseras och analyseras nedan. 

Det första utgör forskningsprojekt och då i synnerhet sådana som bedöms 
vara av ”hög vetenskaplig potential […] med fokus på en sammanhållen veten-
skaplig frågeställning” (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2016b). Det andra 
innefattar individuellt stöd till framstående forskare och i synnerhet då genom 
programmen Wallenberg Academy Fellows, Wallenberg Clinical Scholars och 
Wallenberg Scholars. Dessa program bör betraktas som aktanter i medlarmässig 
betydelse eftersom de fungerar som abstrakta delar av stiftelsen i sig men som 
samtidigt så att säga överför detta individuella stöd och blir en del av nätverket 
mellan stiftelsen och enskilda forskare. Därmed har de direkt inverkan på hur 
forskningen så småningom ska presenteras. Utöver dessa program finns också 
formen strategiska anslag, ”vilka initieras av Stiftelsen efter diskussion med före-
trädare för forskarsamhället” (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2016b). Dessa 
företrädare, även om de inte preciseras närmare, får därmed också sägas ha en 
direkt inverkan på vilken typ av forskning som beviljas anslag för öppen veten-
skaplig publicering i medlarmässig mening. Slutligen beviljar också stiftelsen 
anslag i form av stipendieprogram som utlyses inom olika ämnesområden. An-
slagspolicyn fastslår också att ansökningar till Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse ska klassificeras som prioriterade av rektor vid sökandens lärosäte. Här fin-
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ner vi därmed en aktör vars performativitet uppstår i det att universitetets rektor 
själv väljer ut de forskningsprojekt som man rekommenderar för forskningsan-
slag. Sålunda bör också företrädare för universiteten sägas få ha viss intermediär 
inverkan kring hur forskningsanslag tilldelas och fördelas. 

Tabell 3: Aktörer, kopplingar och agenser i Knut och Alice Wallenbergs stiftelses policydokument 
för öppen tillgång till vetenskaplig information 

Aktör/aktant Typ av nätverkskoppling Performativ agens 
Knut och Alice  
Wallenbergs  

stiftelses styrelse 
Medlare Inverka på verksamheten genom utarbetande av själva 

anslagspolicyn 

Sveriges lärosäten för 
högre utbildning Intermediär Inverka på tilldelning av forskningsanslag genom priori-

tering vid anslagsansökan  
Wallenberg  

Academy Fellows Medlare Genom programverksamhet ge individuellt stöd till 
enskilda forskare inom givet forskningsfält 

Wallenberg  
Clinical Scholars Medlare Genom programverksamhet ge individuellt stöd till 

enskilda forskare inom givet forskningsfält 

Wallenberg Scholars Medlare Genom programverksamhet ge individuellt stöd till 
enskilda forskare inom givet forskningsfält 

Riksbankens jubileumsfond 
Riksbankens jubileumsfond verkar för att främja humanistisk och samhällsveten-
skaplig svensk forskning. Organisationen är en fristående stiftelse som företräder 
forskningsområden som inte tillgodoses på annat sätt genom stöd till stora och 
långsiktiga forskningsprojekt, vilket ger en tydlig medlarmässig inverkan på 
svenska forskningsfält som helhet. Intermediärt stöd ges också till tvärvetenskap-
liga program, projekt och internationell samverkan (Riksbankens jubileumsfond 
2016a). 

I Riksbankens jubileumsfonds (2017) dokument Open access framgår att 
fonden ger publiceringsbidrag för att forskare ska kunna publicera sina resultat 
öppet. Riktlinjerna gör gällande att de forskare som tilldelas anslag skall publicera 
sakkunniggranskat textuellt utfall av finansierad forskning i tidskrifter och konfe-
renspublikationer som är digitalt öppna för allmänheten. Riksbankens jubileums-
fond (2017) beskriver också hur man uppmuntrar forskare att dessutom publicera 
monografier och bokkapitel enligt denna öppna metod, varav de därigenom också 
kan tilldelas publiceringsbidrag. Baserat på det ovan nämnda vill jag framhålla att 
Riksbankens jubileumsfond närmast fungerar som en intermediär aktör mellan 
forskare och dess publiceringsförfaranden. Detta eftersom Riksbankens jubile-
umsfond (2017) förordar riktlinjer för hur en sådan publicering kan respektive ska 
gå till. Riktlinjer för vilken typ av forskning som premieras eller hur den bör vara 
beskaffad finns inte. Däremot beskrivs hur man i huvudsak företräder stora forsk-
ningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap som enbart kan genomföras 
genom långsiktigt stöd. Detta betraktar jag som en inriktning gentemot monogra-
fier och bokkapitel, som länge har varit framträdande publiceringsformer inom i 
synnerhet humanistisk forskning. 
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Vidare framhåller dokumentet att ”de publikationer som registreras och de-
poneras i lärosätenas öppna arkiv blir även tillgängliga via den nationella sök-
tjänsten Swe[P]ub” (Riksbankens jubileumsfond 2017). SwePub, som är en 
svensk söktjänst för nationell vetenskaplig publicering, utgör då en intermediär 
aktör kopplad till Riksbankens jubileumsfond. I likhet med Svensk nationell data-
tjänst och European Climate Data Swedens koppling till Formas får då SwePub 
avses vara en aktör vars översättning av mening inte får inverkan på själva den 
agens – den forskningsmässiga distribution – som Riksbankens jubileumsfond ger 
upphov till gentemot de forskare som beviljas finansiering. SwePub verkar till-
gängliggörande genom distribution av registrering och deponering av publikation-
er i lärosätenas öppna arkiv. Den intermediära aktörsmässiga faktorn kan vidare 
beskrivas genom det faktum att SwePub tillhandahåller ”det för publicering slut-
granskade och godkända manuskriptet, antingen i förlagets grafiska utformning 
eller i en författarversion” (Riksbankens jubileumsfond 2017). 

Stiftelsen förklarar dessutom uttryckligen de två publiceringsmetoder som re-
kommenderas, nämligen publicering direkt i open access-tidskrift eller traditionell 
publicering tillsammans med deponering i ett öppet arkiv (parallellpublicering). 
Här framgår tydligt en koppling gentemot etablerade riktlinjer för gold och green 
open access. Policydokumentet framhåller vidare i enlighet med detta hur till-
gängliggörandet möjliggör allmänhetens rätt till att läsa, sprida, kopiera och ladda 
ner det finansierade verket medan den ideella upphovsrätten kvarstår och fastslås. 

Då dokumentet Open access är en webbsida inom Riksbankens jubileums-
fond webbplats finns också en högerspalt med länkar till diverse organisationer 
som företräder open access i en företrädesvis svensk och engelsk kontext. Dessa 
länkar utgör i en aktör-nätverk-teoretisk betydelse nätverksmässiga kopplingar 
som därmed bör sägas företräda det open access-relaterade nätverk som Riksban-
kens jubileumsfond (2017) befinner sig i, bekräftar och företräder. Här återfinns 
såväl kopplingar till Kungliga bibliotekets open access-program som till Veten-
skapsrådets nationella riktlinjer (vilka beskrivs vidare i nästa avsnitt), open ac-
cess-förlag samt till rörelsen relaterade portaler och databaser. Kungliga biblio-
teket benämns dessutom i ett mer konkret avseende beträffande riktlinjer för till-
äggsavtal för publicering, varför just denna aktör kan betraktas som en medlare 
(Riksbankens jubileumsfond 2016b). 

Övriga länkar får sägas utgöra intermediära aktörer som genom benämnandet 
direkt kopplas samman till Riksbankens jubileumsfonds open access-verksamhet 
och ämbete. Tydligt är även här hur aktörerna liksom Latour (1990b) föreskriver i 
en aktör-nätverk-teoretisk ram frångår klassiskt dikotomiska skiljelinjer beträf-
fande fjärran/nära, småskalig/storskalig och inom/utom. Aktörerna återfinns inom 
vitt skilda organisatoriska former, oberoende av huruvida de återfinns i Notting-
ham (Sherpa/ROMEO), London (Ubiquity Press), Stockholm (Kungliga biblio-
teket, Stockholm University Press, Vetenskapsrådet m fl), Lund (Lund University 
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Press) eller Göteborg (Kriterium). Dessutom återfinns länkar till databaserna 
Directory of Open Access Journals, Directory of Open Access Books samt den 
internationella stiftelsen Open Library of Humanities. Nätverket tydliggörs här på 
ett spretigt sätt genom Riksbankens jubileumsfonds uppräknande av dessa aktörer, 
vilket medför en aktörssamverkan som sträcker sig över geografiska och skal-
mässiga distinktioner. Tillsammans ger länkarna upphov till en performativ sam-
verkan som stärker Riksbankens jubileumsfonds funktion som aktör i ett svenskt 
open access-nätverksmässigt kontinuum. Jag vill påpeka att jag i likhet med ana-
lysen av Fortes policydokument här valt att framhålla Kungliga biblioteket som en 
medlare. Detta medan Ubiquity Press och Sherpa/ROMEO benämns som inter-
mediärer, trots att de i själva policydokumentet listas på samma vis som exempel-
vis Kungliga biblioteket. Skillnaden är här emellertid att Kungliga biblioteket 
förfogar över OpenAccess.se-programmet och därmed kan sägas inverka på nät-
verket som helhet, vilket exempelvis ett tidskriftsförlag eller en akademisk data-
bas inte gör. Dessa sistnämnda aktörer benämns i intermediär mening av Riksban-
kens jubileumsfonds policydokument och det är min mening att de även bör för-
stås som sådana i ett större nätverksperspektiv. 

Tabell 4: Aktörer, kopplingar och agenser i Riksbankens jubileumsfonds policydokument för öp-
pen tillgång till vetenskaplig information 

Aktör/aktant Typ av nätverkskoppling Performativ agens 
Directory of Open 

Access Books Intermediär Agera förstärkande resurs rörande  
samverkan för open access 

Directory of Open 
Access Journals Intermediär Agera förstärkande resurs rörande 

 samverkan för open access 

Kriterium Intermediär Agera förstärkande resurs rörande  
samverkan för open access 

Kungliga biblioteket Medlare Fungera riktlinjemässigt beträffande  
modeller för tilläggsavtal vid publicering 

Lund  
University Press Intermediär Agera förstärkande resurs rörande  

samverkan för open access 
Open Library  
of Humanities Intermediär Agera förstärkande resurs rörande  

samverkan för open access 

Sherpa/ROMEO Intermediär Agera förstärkande resurs rörande  
samverkan för open access 

Stockholm  
University Press Intermediär Agera förstärkande resurs rörande  

samverkan för open access 

SwePub Intermediär Tillgängliggöra de publikationer som registreras och 
deponeras i lärosätenas öppna arkiv 

Ubiquity Press Intermediär Agera förstärkande resurs rörande  
samverkan för open access 

Vetenskapsrådet Intermediär Agera förstärkande resurs rörande  
samverkan för open access 

Vetenskapsrådet 
Vetenskapsrådet verkar som en utvecklare av svensk vetenskaplig forskning dels 
genom finansiering, dels genom rådgivning till regeringen i forskningsrelaterade 
spörsmål. Detta görs genom att tillsammans med andra forskningsfinansiärer iden-
tifiera forskningsområden för strategiska satsningar, utvärdera och analysera såd-
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ana strategiska frågor, främja vetenskaplig kommunikation, verka för jämställdhet 
i forskarsamhället och bidra till en ökad förståelse av forskningens samhälleliga 
betydelse (Vetenskapsrådet 2016). I uppdrag från regeringen verkar Vetenskaps-
rådet för nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information, vilka 
publicerades under 2015 i dokumentet Förslag till nationella riktlinjer för öppen 
tillgång till vetenskaplig information. Detta får i Latours (2005) mening sägas ha 
stark medlarrelaterad inverkan på ett svenskt open access-nätverk som helhet. 
Detta dokument innehåller såväl en policy som ett förslag på fortsatta riktlinjer 
mellan åren 2015 och 2020. Dessutom föreslås fortsatta utredningar, där det fram-
går att Vetenskapsrådet ”föreslår att Sverige ska ha en målbild [för verksamhet 
med främjandet av open access] för 2025 och att riktlinjerna gäller fram till 2020” 
(Vetenskapsrådet 2015, 5). Uppdraget bör i sig förstås som en konsekvens av den 
rekommendation beträffande tillgängliggörande och bevarande av vetenskaplig 
information – Commission Recommendation on access to and preservation of 
scientific information – som EU-kommissionen gav medlemsstaterna under 2012 
(Vetenskapsrådet 2015, 7). EU-kommissionen får här sålunda sägas vara en med-
laraktör vars intresse performativt ger direkt upphov till själva den agens som Ve-
tenskapsrådet i sin tur verkar för i en svensk kontext. På så sätt handlar Veten-
skapsrådet i ett intermediärt förfarande genom förmedlandet av EU-
kommissionens rekommendationer. I Förslag till nationella riktlinjer för öppen 
tillgång till vetenskaplig information belyses dels riktlinjer för öppen tillgång till 
vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk, dels riktlinjer för öppen till-
gång till forskningsdata. Dessa två skiljelinjer diskuteras nedan beträffande de 
aktörer som inverkar på vartdera området. 

Vad beträffar Vetenskapsrådets (2015, 10) arbete med att ge upphov till rikt-
linjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk så 
framhålls hur flertalet forskningsorganisationer i ett internationellt perspektiv re-
dan varit drivande i dessa frågor. Däribland nämns National Institutes of Health, 
Max-Planck-Gesellschaft och Wellcome Trust. Det påpekas hur forskare sedan 
tidigare inom det fysikvetenskapliga fältet varit särskilt framträdande i öppen pub-
licering av vetenskapliga resultat, i synnerhet då genom repositoriet ArXiv (Ve-
tenskapsrådet 2015, 10). Dessa organisationer och institutioner får sålunda i ett 
kortsiktigt perspektiv betraktas som intermediärer i sin inverkan på Vetenskapsrå-
dets verksamhet, även om de skulle kunna betraktas medlarmässigt i ett längre 
perspektiv. Vidare framhålls hur Kungliga biblioteket sedan 2006 varit drivande i 
open access-frågor genom sitt program OpenAccess.se. Vetenskapsrådet har som 
en följd av den nationella svenska open access-verksamheten krävt att forskare 
som ifrån rådet erhåller forskningsbidrag publicerar sina vetenskapliga resultat 
öppet (Vetenskapsrådet 2015, 10). Kungliga biblioteket och dess program får här 
betraktas som en aktör som har betydande inflytande inom den samtida nationella 
open access-verksamheten, varför organisationen bör betraktas som en medlare 



 46 

med tydlig koppling till Vetenskapsrådet. Särskilt som föreliggande policydoku-
ment har tagits fram i samarbete med Kungliga biblioteket (Vetenskapsrådet 
2015, 5). 

Riktlinjerna från 2015 och fram till 2020 förordar vidare att samtliga sakkun-
niggranskade artiklar och konferensrapporter som är direkta resultat av offentligt 
finansierad forskning skall vara tillgängliggjorda öppet för nedladdning senast 6 
månader efter att de ursprungligen publicerats. Ett undantag för samhällsveten-
skapliga och humanistiska forskningsresultat görs i form av en tidsfrist på 12 må-
nader. En kopia av publikationen ska därtill ”placeras i ett repositorium tillsam-
mans med metadata direkt vid publiceringen och göras fritt tillgänglig” (Veten-
skapsrådet 2015, 11). Riktlinjer till och med år 2020 återfinns också presenterade i 
dokumentet, vari det framhålls hur offentligt finansierade sakkunniggranskade 
artiklar och konferensrapporter bör vara fritt tillgängliga med en tidsfrist på max-
imalt 6 månader efter ursprunglig publicering. Material som publiceras i open 
access-tidskrifter ska så göras under en Creative Commons-licens, vilken kan för-
klaras som en från upphovsmannens sida upprättad licens för öppet användande 
av ett givet verk med möjlighet till vissa restriktioner. Här får Creative Commons 
som aktör betraktad sägas ha en övergripande intermediär inverkan på tillgänglig-
görandet av det publicerade materialet, vilket visserligen är brukligt vid öppet 
tillgängliggörande av digitalt material men likväl ett faktum. Vad offentligt finan-
sierade monografier anbelangar så ska de digitala versionerna av dessa monogra-
fier tillgängliggöras fritt på internet med tillhörande Creative Commons-licens. 
Dessa digitala versioner ska publiceras i filformatet Portable Document Format 
(PDF) ”eller i annat maskinläsbart format som kan användas för textmining” (Ve-
tenskapsrådet 2015, 11). 

I Bilaga 2 till Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till veten-
skaplig information presenteras en tabell för dialogmöten med intressenter kopp-
lade till arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Detta är sär-
skilt intressant i den här masteruppsatsens aktör-nätverk-teoretiska avseende. Un-
der 2014 hölls mellan februari och november åtta typer av dialogmöten som ver-
kade för framskrivandet av policydokumentet i fråga (Vetenskapsrådet 2015, 29). 
Följande utgör möten med relevanta aktörer: bibliotekschefer för forskningsbib-
liotek vari information om själva uppdraget uppdagades; möte med forskande 
myndigheter; forskningsfinansiärernas nätverk (utgörandes representanter för 
Forte, Formas, Riksbankens jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, 
Vinnova och Östersjöstiftelsen); Kungliga bibliotekets expertgrupp för OpenAc-
cess.se och publiceringsfrågor (med representanter från universitetssektorn, fors-
kande myndigheter, forskningsbibliotek och Kungliga biblioteket); programkom-
mittén för Mötesplats Open Access (med bibliotekarier vid svenska forsknings-
bibliotek); Huvudmannarådet (med rektorer vid Sveriges elva universitet); Svensk 
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biblioteksförening2; samt Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer (Veten-
skapsrådet 2015, 29). 

Detta utgör i sig ett brett nätverk vars aktörer tillsammans och var för sig haft 
medlarmässig inverkan på tillkomsten av policydokumentet i fråga. Detta ef-
tersom det naturligen ligger i parternas intressen i ett samfällt open access-arbete 
att så göra. Aktörernas respektive agenser framgår inte konkret i dokumentet men 
däremot vilken roll de haft i själva de dialogmöten som hållits. Bibliotekschefer 
för forskningsbiblioteken, forskande myndigheter, representanter för Mötesplats 
Open Access, Huvudmannarådet respektive Svensk biblioteksförening har tillde-
lats information om själva uppdraget. Forskningsfinansiärernas nätverk (Forte, 
Formas, RJ, SSF, Vinnova och Östersjöstiftelsen) samt Kungliga bibliotekets ex-
pertgrupp för OpenAccess.se har dessutom deltagit i varsin workshop. Ett möte 
har också avsatts till Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer. Dessutom har 
samtliga möten med de olika aktörerna inneburit uppmaningar om att komma med 
synpunkter beträffande det fortlöpande arbetet med policydokumentet. Kungliga 
biblioteket får dessutom sägas ha en ytterligare medlarmässig funktion i nätverket, 
inte minst genom att samråd och samarbete enligt dokumentet ”har skett löpande 
via Ulf Kronman, samordnare för OpenAccess.se och publiceringsfrågor” (Veten-
skapsrådet 2015, 29). 

Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig informat-
ion presenterar som tidigare nämnt också riktlinjer för öppen tillgång till forsk-
ningsdata. Detta till följd av den tekniska utvecklingen som de senaste decennier-
na har inverkat på nya forskningsmetoder beträffande analyser av datakällor i en 
geografiskt decentraliserad kontext (Vetenskapsrådet 2015, 16). Argument för 
öppen tillgång till vetenskapliga forskningsresultat överförs sålunda även i det här 
avseendet, där det framgår att ”[f]orskningsresultat bekostade av offentliga medel 
bör av princip vara tillgängliga för medborgarna” (Vetenskapsrådet 2015, 16). 
Även innovationsaspekter, citeringsmässiga och forskningsanalytiska aspekter tas 
upp som skäl för denna öppna tillgång. Målbilden utgör enligt Vetenskapsrådet 
(2015, 18) en ambition om att ”all forskningsdata som, helt eller delvis, tas fram 
med offentliga medel […] görs öppet tillgängliga så snart det är möjligt”. Till 
dessa ambitioner kommer viss problematik om utredning beträffande integritets-
frågor och forskning som avser samarbete med kommersiella aktörer. Den tek-
niska infrastrukturen utgör en annan sådan aspekt. För att möta dessa problemati-
serade infallsvinklar framhåller Vetenskapsrådet (2015, 19) ett antal pilotutlys-

                                                
 
2 I rapporten felaktigt hänvisat som ”Svenska Biblioteksföreningen”. 
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ningar för teknisk infrastruktur ur två aspekter; tillgängliggörande samt arkivering 
och långsiktigt bevarande.3  

För att möjliggöra denna typ av samverkan gentemot ambitioner om öppen 
tillgång till forskningsdata beskrivs vidare hur de respektive parterna inom denna 
verksamhet bör befästas specifika roller. De tre huvudsakliga samlade aktörsmäss-
iga grupperingarna som benämns här utgör Regeringen, Sveriges lärosäten för 
högre utbildning samt Vetenskapsrådet. Dessa får alla benämnas agera medlar-
mässigt i framskridandet gentemot öppen tillgång till forskningsdata. Regeringen 
framhålls bland annat göra ”ett politiskt ställningstagande till förmån för öppen 
tillgång till forskningsdata”4 (Vetenskapsrådet 2015, 21). Lärosätena ombeds i sin 
tur aktivt arbeta med frågor om arkivering och långsiktigt bevarande av forsk-
ningsdata. Vetenskapsrådet bör vidare ”vara policydrivande i frågor som rör öp-
pen tillgång till forskningsdata, till exempel när det gäller att ta fram riktlinjer” 
(Vetenskapsrådet 2015, 21). Sålunda binds dessa intressenter tillika aktörers in-
tressen samman med varandra i ett nätverksförfarande som överbryggar geogra-
fisk placering i Sverige. Detta kan i sin tur sägas stämma överens med aktör-
nätverk-teorins distanstagande till dikotomin fjärran/nära, tidigare diskuterad i 
enlighet med Latour (2005). Men också med open access-rörelsens strävan efter 
samverkan. 

Också i fallet med framhållandet av forskningsdata presenterar Vetenskapsrå-
det i Bilaga 4 diverse dialogmöten med intressenter i frågan om öppen tillgång till 
forskningsdata. Även dessa intressenter får betraktas som aktörer med tydlig in-
verkan på Vetenskapsrådets open access-policydokument och har därmed kopp-
lingar till det nära open access-nätverk som Vetenskapsrådet rör sig inom. Syftet 
med de möten som dokumentet utmynnat i beskrivs ha varit att ”skapa medveten-
het om öppen tillgång till data, informera om uppdraget och att samla in såväl 
kunskap som åsikter” (Vetenskapsrådet 2015, 31). I synnerhet har frågorna berört 
hur läget om öppna forskningsdata ser ut på svenska lärosäten, reaktion på före-
slagna riktlinjer, potentiella hinder samt slutligen syn på ansvarsfördelning och 
tidsperspektiv. De aktörer som har mötts i dialog utgör forskningsfinansiärerna 
Forte, Formas, Vinnova och Polarforskningssekretariatet; SUHF:s forum för bib-
liotekschefer respektive arkivarier, Nätverk för IT-chefer vid universitet och hög-
skolor, Huvudmannarådet (utgörandes rektorer vid Sveriges elva universitet); De 
datahanterande infrastrukturerna Svensk nationell datatjänst, Environment Cli-

                                                
 
3 Ett sådant pilotprogram har sedan författandet av Vetenskapsrådets Förslag till nationella riktlin-
jer för öppen tillgång till vetenskaplig information genomförts av Svensk nationell datatjänst. Se: 
https://snd.gu.se/sv/forskarsupport/horisont-2020. 
4 Vilket får sägas ha utförts i enlighet med Proposition 2016/17:50. Kunskap i samverkan – för 
samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. 
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mate Data Sweden och BILC; Nätverket för forskande myndigheter; ORDER-
nätverket; samt slutligen en referensgrupp med ledamöter ur ämnesråd (Veten-
skapsrådet 2015, 31). Vissa aktörer återkommer ifrån nämnda dialogmöten med 
intressenter för vetenskaplig information medan andra är nya. Gemensamt är lik-
som ovan att intressenterna får anses vara aktörer med i huvudsak medlarmässig 
inverkan på Vetenskapsrådets policydokument och riktlinjer. Andra, så som de 
återkommande forskningsfinansiärerna Forte och Formas, får anses utgöra med-
lare i sina egna intressen. Gemensamt är emellertid att intressenterna tillsammans 
och genom sina respektive intresseområden verkar för öppen tillgång till forsk-
ningsdata som i och med Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till 
vetenskaplig information knyts samman och får en nätverksmässig koppling och 
inverkar på dessa ovan nämnda ambitioner och frågeställningar. Agensen är sam-
fälld även om intresseområdena i sig är skilda. 

Tabell 5: Aktörer, kopplingar och agenser i Vetenskapsrådets policydokument för öppen tillgång 
till vetenskaplig information 

Aktör/aktant Typ av nätverkskoppling Performativ agens 

ArXiv Intermediär/ 
medlare 

Drivande rörande öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer och konstnärliga verk 

Bibliotekschefer för 
forskningsbibliotek Medlare 

Verka i dialogmöten beträffande nationella riktlinjer 
för öppen tillgång till vetenskapliga  

publikationer 

BILC Medlare Verka i dialogmöten beträffande nationella riktlinjer 
för öppen tillgång till forskningsdata 

Creative Commons Intermediär Möjliggöra licensmodeller för öppen tillgång av 
vetenskapliga framsteg och konstnärliga verk  

Environment  
Climate Data Sweden Medlare Verka i dialogmöten beträffande nationella riktlinjer 

för öppen tillgång till forskningsdata 

EU-kommissionen Medlare 
Inflytande kring rekommendationer för EU:s med-
lemsstaters tillgängliggörande och bevarande av 

vetenskaplig information 

Formas Medlare 

Som del av forskningsfinansiärernas nätverka i 
dialogmöten samt delta i workshop beträffande 

nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskap-
liga publikationer och forskningsdata 

Forte Medlare 

Som del av forskningsfinansiärernas nätverka i 
dialogmöten samt delta i workshop beträffande 

nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskap-
liga publikationer och forskningsdata 

Huvudmannarådet Medlare 
Verka i dialogmöten beträffande nationella riktlinjer 

för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och 
forskningsdata 

Kungliga biblioteket Medlare 

Drivande rörande öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer och konstnärliga verk. Framskrivande 
av Vetenskapsrådets policydokument. Verka i dia-
logmöten samt delta i workshop beträffande nation-

ella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer 

Max-Planck  
Gesellschaft 

Intermediär/ 
medlare 

Drivande rörande öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer och konstnärliga verk 

Mötesplats  
Open Access Medlare 

Verka i dialogmöten beträffande nationella riktlinjer 
för öppen tillgång till  

vetenskapliga publikationer 
National Institutes  

of Health 
Intermediär/ 

medlare 
Drivande rörande öppen tillgång till vetenskapliga 

publikationer och konstnärliga verk 
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Nätverket för fors-
kande myndigheter Medlare 

Verka i dialogmöten beträffande nationella riktlinjer 
för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och 

forskningsdata 

ORDER-nätverket Medlare Verka i dialogmöten beträffande nationella riktlinjer 
för öppen tillgång till forskningsdata 

Referensgrupp med 
ledamöter  

ur ämnesråd 
Medlare Verka i dialogmöten beträffande nationella riktlinjer 

för öppen tillgång till forskningsdata 

Riksbankens  
jubileumsfond Medlare 

Som del av forskningsfinansiärernas nätverk delta i 
dialogmöten samt delta i workshop beträffande 

nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskap-
liga publikationer och forskningsdata 

Stiftelsen för 
 strategisk forskning Medlare 

Som del av forskningsfinansiärernas nätverk delta i 
dialogmöten samt delta i workshop beträffande 

nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskap-
liga publikationer och forskningsdata 

Svensk  
biblioteksförening Medlare 

Verka i dialogmöten beträffande nationella riktlinjer 
för öppen tillgång till  

vetenskapliga publikationer 
Svensk nationell data-

tjänst Medlare Verka i dialogmöten beträffande nationella riktlinjer 
för öppen tillgång till forskningsdata 

Sveriges lärosäten för 
högre utbildning Medlare Arbeta med frågor om arkivering och långsiktigt 

bevarande av forskningsdata 

Sveriges regering Medlare Göra ett politiskt ställningstagande till förmån för 
öppen tillgång till forskningsdata 

Sveriges universitets- 
och högskoleförbund Medlare Verka i dialogmöten beträffande nationella riktlinjer 

för öppen tillgång till forskningsdata 
Vetenskapsrådets 

ämnesråd och kommit-
téer 

Medlare 
Verka i dialogmöten samt delta i möte beträffande 
nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskap-

liga publikationer 

Vinnova Medlare 

Som del av forskningsfinansiärernas nätverk delta i 
dialogmöten samt delta i workshop beträffande 

nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskap-
liga publikationer och forskningsdata 

Wellcome Trust Intermediär/ 
Medlare 

Drivande rörande öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer och konstnärliga verk 

Östersjöstiftelsen Medlare 

Som del av forskningsfinansiärernas nätverk delta i 
dialogmöten samt delta i workshop beträffande 

nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskap-
liga publikationer och forskningsdata 

Brittiska forskningsfinansiärers policyer för open access 
Nedan analyseras aktörer, aktanter, intermediärer, medlare, agenser, kopplingar 
och nätverk bland brittiska forskningsfinansiärers policydokument med krav 
och/eller yrkan på öppet tillgängliggörande av vetenskapliga resultat. 

European PubMed Central Group 
European PubMed Central Group (EPMC) är en internationell grupp som verkar 
för tillgängliggörande av forskningsresultat i form av artiklar, monografier, patent 
och kliniska riktlinjer (European PubMed Central Group 2016a). EPMC består av 
totalt 27 forskningsfinansiärer med biovetenskaplig och biomedicinsk inriktning, 
varav flertalet av dessa är brittiska. 
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Själva policydokumentet som sådant är mycket kort och strävar efter att ge en 
policymässig överblick över de 27 forskningsfinansiärer som är en del av organi-
sationen. EPMC:s deltagare har som helhet en gemensam agenda i att det utfall 
som är ett resultat av gruppens finansiering skall tillgängliggöras fritt. Detta inne-
fattar elektroniska kopior av biomedicinska vetenskapliga artiklar som har blivit 
accepterade för publicering i en sakkunniggranskad tidskrift och som helt eller 
delvis finansierats av någon av gruppens anslutna finansiärer (European PubMed 
Central Group 2016b). Tillgängliggörandeprocessen skall ske genom EPMC och 
dess arkiv tillika repositorie PubMed Central, så snart som möjligt samt inom sex 
månader från det att resultatet publicerats av den vetenskapliga tidskriften. Detta 
får sägas innebära en medlarmässig funktion i sammanslagningen av en gemen-
sam agenda men en intermediär sådan genom att detta inte påverkar de respektive 
parternas egna policydokument. Vidare yrkar EPMC (2016b) på att författare och 
tidskriftsförlag skall licensiera dessa vetenskapliga artiklar så att de i möjliga fall 
kan kopieras och återanvända för text- och dataminingssyften, förutsatt att en pub-
liceringsavgift har betalats. Detta förfarande uppmuntras även i de fall där en så-
dan publiceringsavgift inte har betalats. 

De brittiska forskningsfinansiärer som är kopplade till EPMC och som kan 
utläsas som aktörer utgör The Academy of Medical Sciences, Action on Hearing 
Loss, Alzheimer’s Society, Arthritis Research UK, Biotechnology and Biological 
Sciences Research Council, Bloodwise, Breast Cancer Now, British Heart Foun-
dation, Cancer Research UK, Chief Scientist Office, Department of Health, Dia-
betes UK, Dunhill Medical Trust, Marie Curie, Medical Research Council, Motor 
Neuron Disease Association, Multiple Sclerosis Society, Myrovlytis Trust, Nat-
ional Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Rese-
arch, Parkinson’s UK, Prostate Cancer UK, Wellcome Trust, Worldwide Cancer 
Research samt Yorkshire Cancer Research. 

EPMC utgör sålunda ett nätverk av forskningsfinansiärer inom biomedicinsk 
forskning som tillsammans verkar för att framhålla viss sammanhållning av till-
gängliggörandet av vetenskapliga resultat. Tydligt blir detta i och med riktlinjer 
för publiceringsavgifter och yrkan på tillgängliggörande av vetenskapliga resultat 
inom sex månader från det att resultat publicerats. De ovan nämnda enskilda fi-
nansiärerna blir sålunda en del av detta nätverk med en intermediär betydelse för 
EPMC. Nätverket har i sig formats genom en agens som sammanför de olika di-
sciplinerna inom biomedicinsk forskning utan att begränsas till omfattning eller 
geografisk placering inom (och för den delen utom) Storbritannien. En sådan 
sammanföring ger sålunda upphov till en omfattande gemensam performativ 
agenda i själva framhållandet av open access-riktlinjer i en brittisk kontext. Detta 
även om aktörerna inom EPMC:s nätverk i sin tur förfogar över enskilda regle-
ringar för tillgängliggörande av vetenskapliga resultat, vilket inte framgår av 
EPMC:s policydokument. 
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Det faktum att EPMC:s policy förordar att utfallet av forskarnas respektive 
vetenskapliga resultat skall tillgängliggöras i repositoriet PubMed Central bidrar 
till att även PubMed Central får sägas vara en betydande aktör inom nätverket i 
fråga. PubMed Central utgör sålunda en intermediär aktör som inte förändrar 
agensen mellan dessa nämnda finansiärer och EPMC som nod betraktad utan sna-
rare förstärker open access-riktlinjerna genom att verka som en sammanförande 
enhet. Genom att finansiärerna skapar riktlinjer för hur själva tillgängliggörandet 
ska ske verkar PubMed Central därefter som en aktör som säkerställer att själva 
tillgängliggörandet faktiskt sker. Detta enligt ovanstående regleringar beträffande 
embargotidsfrister och publicerande av resultat efter betalning av publiceringsav-
gifter. I fallet med EPMC binder därmed repositoriet PubMed Central ihop de 
agenser som omtalats ovan och som utgör riktlinjer för EPMC:s finansiärer. Detta 
utan att för den delen ha inverkan på de specifika lokala riktlinjer som finansiä-
rerna förordar i sina respektive policydokument och som EPMC:s policydoku-
ment hänvisar till. 

Tabell 6: Aktörer, kopplingar och agenser i European PubMed Central Groups policydokument 
för öppen tillgång till vetenskaplig information 

Aktör/aktant Typ av nätverkskoppling Performativ agens 

Action on  
Hearing Loss 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Alzheimer’s Society Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Arthritis  
Research UK 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 
Biotechnology and 
Biological Sciences 
Research Council 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Bloodwise Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Breast Cancer Now Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

British Heart  
Foundation 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Cancer Research UK Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Chief  
Scientist Office 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Department of  
Health 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Diabetes UK Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Dunhill  
Medical Trust 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 
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Marie Curie Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Medical  
Research Council 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Motor Neuron Dise-
ase Association 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Multiple  
Sclerosis Society 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Myrovlytis Trust Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 
National Centre for 
the Replacement, 
Refinement and 

Reduction of Animals 
in Research 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Parkinson’s UK Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Prostate Cancer UK Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

PubMed Central Intermediär Tillgängliggöra deponerade publikationer och forsk-
ningsdata 

The Academy of 
Medical Sciences 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Wellcome Trust Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Worldwide  
Cancer Research 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Yorkshire  
Cancer Research 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i EPMC. Samstämma med policydokumentets 
riktlinjer samt utarbeta egna sådana utefter domänan-

knutna behov 

Higher Education Funding Council for England 
Higher Education Funding Council for England (HEFCE) verkar för att ge finan-
siering till och riktlinjer för högre utbildning i England. Syftet är att försäkra pro-
portionerligt ansvar för finansiering och verka för allmänhetens objektiva bästa. 
HEFCE distribuerar offentliga medel till universitet och colleges i England för att 
möjliggöra god forskning, utbildning och kunskapsutbyte (Higher Education Fun-
ding Council for England 2016b). HEFCE:s policydokument bär titeln Policy for 
open access in Research Excellence Framework 2021 och är författad i samarbete 
med Department for Employment and Learning, Higher Education Funding 
Council for Wales (HEFCW) samt Scottish Funding Council (SFC) (Higher 
Education Funding Council for England 2016a). Då dessa organisationer har varit 
delaktiga i författandet får de också betraktas som medlaraktörer kopplade till 
nätverket. Dessa organisationer är att betrakta som en samlad helhet, även om jag 
i huvudsak kommer att referera till HEFCE, då upphovsrätten i dokumentet är 
knuten till denna större organisation. 
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Tidigt i dokumentet framgår dess adressater, vilka framhålls som överhuvud-
en för högre utbildningsinstitutioner som finansieras av HEFCE, HEFCW, SFC 
samt nordirländska universitet. Dessa får sägas utgöra en bred samling aktörer 
med direkt koppling till det nätverk som avses, men då de direkt adresseras på 
detta vis så får de likväl benämnas som aktörer med intermediär inverkan på 
själva de open access-riktlinjer som förordas av HEFCE (2016a, 1). Dessa aktörer 
strävar efter att följa de riktlinjer som tas upp i policydokumentet eftersom det 
ligger i dessa institutioners intressen att bidra till ett forskningsklimat som upptar 
open access-regleringar. Detsamma får sägas gälla ansvariga enheter för brittisk 
forskningsadministration samt biblioteks- och informationsadministration, vilka 
adresseras som intresserade parter. Även dessa aktörer får i ett brett perspektiv 
framhållas som intermediärer. Detta då de tillsammans med HEFCE och angrän-
sande forskningsfinansiärer strävar efter att utarbeta open access-riktlinjer i ett 
praktiskt avseende. Tydligt är här hur detta nätverk karaktäriseras av flertalet par-
ter som binds samman oavhängigt institutionsstorlek, direkta disciplinära kopp-
lingar eller geografisk placering. Policydokumentet framhåller vidare att det utgör 
en förlängning av Research Excellence Framework, ett program och system som 
avser att befästa forskningskvalitet bland högre utbildningsinstitutioner i Storbri-
tannien. Detta program, som nu går under benämningen REF 2021, kan därmed 
sägas utgöra ett sammanfallet nätverk i vilket vi finner ovan nämnda parter (Hig-
her Education Funding Council for England 2016a, 1f). 

I dokumentet går att utläsa hur dessa fyra ovan nämnda enheter för forsk-
ningsfinansiering yrkar på att forskningsresultat som utgör resultat av deras finan-
siering skall tillgängliggöras så vitt och fritt som dess respektive kanaler tillstår. 
Bland anledningarna till detta framhålls hur forskningsprocessen därmed kan ef-
fektiviseras vilket i sin tur bidrar till att offentligt finansierad forskning kan driva 
på ekonomisk tillväxt. Open access möjliggör därmed samhälleliga förmåner ge-
nom att allmänheten i ett vidare skeende ges tillgång till forskningsresultat (Hig-
her Education Funding Council for England 2016b, 4). Detta får betraktas som en 
huvudsaklig agens bland de fyra forskningsfinansiärerna/aktörerna och utgör ett 
slags performativt skeende som bör förstås som policyns huvudsakliga syfte. Det 
material som omfattas av policydokumentet utgör vidare vetenskapliga artiklar 
eller konferensbidrag som gått i tryck med ett ISSN. Dessutom skall materialet ha 
accepterats för publicering efter 1 april 2016. Monografier, längre textutfall eller 
forskningsdata omfattas inte av specifikt HEFCE:s policy (Higher Education Fun-
ding Council for England 2016b, 4). 

När det gäller själva deponeringspraktiken för dessa vetenskapliga resultat 
presenterar HEFCE ett antal riktlinjer. Det vetenskapliga utfallet måste deponeras 
i ett institutionellt repositorium, ett repositorium som delas mellan flertalet in-
stitutioner eller ett ämnesmässigt repositorium. Denna deponering bör göras så 
snart som möjligt efter att resultatet accepterats för publicering och inte mer än tre 



 55 

månader efter detta. Det deponerade materialet skall utgöra den sakkunniggrans-
kade versionen av resultatet i fråga. Utfallet skall vidare enligt HEFCE (2016a, 5) 
tillgängliggöras på ett sådant sätt att det är sökbart av automatiserade sökmotorer 
och därmed tillgängliga för en intresserad krets läsare. Metadata och tillhörande 
bibliografisk post ska dessutom redovisas. Detta följer att HEFCE (2016a, 6) för-
ordar ett tillgängliggörande i form av en Creative Commons-licens, varför Crea-
tive Commons i likhet med Vetenskapsrådets ovan belysta policydokument kan 
betecknas som en intermediär aktör kopplad till det direkta open access-nätverk 
som HEFCE:s policydokument utgör. Riktlinjerna framhåller vidare hur utfall 
utan embargotid bör tillgängliggöras så snart som möjligt och senast en månad 
efter deponering. Vid de fall då embargotider är aktuella gäller tillgängliggörandet 
senast en månad efter det att tidsfristen löpt ut. Rekommendationer kring tillgäng-
liggörandeförfarandet innefattar enligt HEFCE (20161, 6f) också att utfallet möj-
liggörs för text-mining och skapandet av en god forskningsmiljö. 

Tabell 7: Aktörer, kopplingar och agenser i Higher Education Funding Council Englands poli-
cydokument för öppen tillgång till vetenskaplig information 

Aktör/aktant Typ av nätverkskoppling Performativ agens 
Brittisk biblioteks- 
och informations-

administration 
Intermediär Efterleva riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig 

information och bidra till ett öppet forskningsklimat 

Creative Commons Intermediär Möjliggöra licensmodeller för öppen tillgång av veten-
skapliga framsteg och konstnärliga verk  

Department for Em-
ployment and Le-

arning 
Medlare Deltagande i författandet av HEFCE:s policydokument 

Enheter för brittisk 
forsknings-

administration 
Intermediär Efterleva riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig 

information och bidra till ett öppet forskningsklimat 

Higher Education 
Funding Council for 

Wales 
Medlare Deltagande i författandet av HEFCE:s policydokument 

RCUK Intermediär Verka i samråd med HEFCE:s policydokument beträf-
fande undantag till specifika riktlinjer 

Scottish  
Funding Council Medlare Deltagande i författandet av HEFCE:s policydokument 

Överhuvuden för 
engelska högre 

utbildnings-
institutioner 

Intermediär Efterleva riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig 
information och bidra till ett öppet forskningsklimat 

Överhuvuden för 
nordirländska univer-

sitet 
Intermediär Efterleva riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig 

information och bidra till ett öppet forskningsklimat 

Överhuvuden för 
skotska högre utbild-

nings-institutioner 
Intermediär Efterleva riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig 

information och bidra till ett öppet forskningsklimat 

Överhuvuden för 
walesiska högre 

utbildnings-
institutioner 

Intermediär Efterleva riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig 
information och bidra till ett öppet forskningsklimat 

Research Councils UK 
Research Councils UK (RCUK) är en samling forskningsråd vars självuttalade 
ambition är att säkerställa Storbritannien som världens främsta plats för forskning, 



 56 

innovation och affärsutveckling (RCUK 2014a), vilket får betraktas som en med-
larmässig inverkan på brittiska forskningsfält. Forskningsråden inom gruppen är 
totalt sju, innefattandes Arts and Humanities Research Council, Biotechnology 
and Biological Sciences Research Council, Engineering and Physical Sciences 
Research Council, Economic and Social Research Council, Medical Research 
Council, Natural Environment Research Council samt Science and Technology 
Facilities Council (RCUK 2014b). Då dessa forskningsråd samfällt ger upphov till 
RCUK får de sägas innebära medlaraktörer i sitt gemensamma skapande av poli-
cydokumentet i fråga. En intermediär funktion kan också betraktas i att råden inte 
direkt inverkar på själva forskningen som genomförs, om än på möjligheten till att 
ge upphov till densamma. 

I introduktionen till RCUK:s (2013) policydokument RCUK Policy on Open 
Access and Supporting Guidance framhåller organisationen hur fri och öppen till-
gång till utfall ur offentligt finansierad forskning bidrar till betydande sociala och 
ekonomiska fördelar och dessutom möjliggör ny forskning. De brittiska forsk-
ningsråden påpekar därefter det betydelsefulla i att forskningsresultat av den an-
ledningen görs tillgängliga för andra forskare, för affärs-, välgörenhets- och den 
offentliga sektorn och för den skattebetalande allmänheten (RCUK 2013, 1). I 
synnerhet framhålls en preferens för gold open access och direktpublicering av 
öppet tillgängliga vetenskapliga forskningsresultat, särskilt som stipendier för 
publiceringsavgifter kan komma att erbjudas enskilda forskare (RCUK 2013, 3). 
Detta får i sig sägas utgöra en intermediär funktion. Policyn täcker sakkunnig-
granskade vetenskapliga artiklar med finansiering från forskningsråden i fråga, 
som publicerats från 1 april 2013 i vetenskapliga tidskrifter eller i konferenspro-
ceedings. Däremot täcks inte monografier eller icke-sakkunniggranskat material. 
RCUK (2013, 3) yrkar emellertid på att dessa kan göras open access. Vidare gäl-
ler policyn enbart artiklar som accepterats för publicering och inte pre-print-
versioner av dessa. RCUK (2013, 4) uppmanar forskare att även göra forsknings-
data öppet tillgänglig, även om detta inte är ett krav. 

Vad gäller tidskrifters publiceringsavgifter så har dessa tidigare kunnat beta-
las genom forskningsfinansiering i form av såväl direkta som indirekta kostnader i 
finansieringsanslagen. Sedan 2013 framhåller RCUK (2013, 5) emellertid att be-
kostandet av dessa avgifter görs genom ett ramanslag – ett så kallat block grant. 
Det står dock anslagserhållaren fritt att använda detta anslag på det sätt som det 
bäst kan, för att motsvara RCUK Policy on Open Access. RCUK (2013, 9) re-
kommenderar i likhet med policydokumentet ”Finch report”5 dessutom att forsk-

                                                
 
5 Utförligare beskriven under rubriken Forskningspolitisk kontextualisering, s. 15 
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ningsråd och -finansiärer upprättar institutionella publiceringsmedel specifikt för 
bekostande med dessa publiceringsavgifter. 

När en sådan publiceringsavgift betalas är det enligt policyn tydligt att arti-
keln skall göras öppet tillgänglig direkt vid publicering online genom användandet 
av en generisk Creative Commons-licens (RCUK 2013, 5). Även i det här fallet är 
det sålunda tydligt hur Creative Commons betraktas som en intermediär aktör som 
inverkar på tillgängliggörandet av vetenskapliga forskningsresultat. Själva för-
handlingsprocessen om publiceringsavgifternas storlek överlämnar RCUK (2013, 
5) till organisationerna JISC Collections, Research Libraries UK och the Society 
of College, National and University Libraries varför också dessa organisationer 
får sägas ha en medlarmässig inverkan på tillgängliggörandeprocesser. Dessa lyfts 
sålunda in i nätverket genom benämnandet i policydokumentet i fråga och spelar 
en roll i det inhemska open access-nätverket. Embargotidsfrister om sex månader 
för green open access-modeller (tolv månader för artiklar inom konstvetenskap, 
humaniora och samhällsvetenskap) föreligger (RCUK 2013, 6f). 

Vad gäller de repositorier som vetenskapliga resultat och data publiceras i så 
framhåller RCUK:s (2013, 8) policydokument att beslutet om vilket som ska an-
vändas ligger hos forskningsorganisationen och den enskilde författaren. Vissa 
forskningsråd kräver emellertid att artiklarna deponeras i specifika repositorier. 
RCUK (2013, 8) har tillsammans med JISC Repository Interoperability (RIOxx) 
och Vocabularies For Open Access (V4OA) verkat för att ta fram en brittisk me-
tadatastandard för att göra sökning och aggregering konsekvent och förenklad. 
Detta initiativ får därmed sägas göra de två nämnda organisationerna till aktörer 
med samfällda medlarmässiga agenser, betraktat i relation till RCUK:s open ac-
cess-nätverk. Den sakkunniggranskade artikeln som deponeras i repositoriet be-
nämns som accepted manuscript eller postprint och författaren behåller sin ideella 
upphovsrätt till verket i fråga. 

Tabell 8: Aktörer, kopplingar och agenser i Research Council UK:s policydokument för öppen 
tillgång till vetenskaplig information 

Aktör/aktant Typ av nätverkskoppling Performativ agens 
Arts and Humanities 

Research Council 
Intermediär/ 

medlare 
Medlem i RCUK. Verka för forskningsfinansiering 

inom konstnärlig och humanistisk forskning 
Biotechnology and 
Biological Sciences 
Research Council 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i RCUK. Verka för forskningsfinansiering 
inom bioteknologisk och biologisk forskning 

Creative Commons Intermediär Möjliggöra licensmodeller för öppen tillgång av veten-
skapliga framsteg och konstnärliga verk  

Economic and Social 
Research Council 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i RCUK. Verka för forskningsfinansiering 
inom konstnärlig och humanistisk forskning 

Engineering and 
Physical Sciences 
Research Council 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i RCUK. Verka för forskningsfinansiering 
inom teknisk och naturvetenskaplig forskning 

JISC Collections Medlare Inflytande på tillgängliggörandeprocesser genom 
förhandlingsprocesser av publiceringsavgifter  

JISC Repository 
Interoperability Medlare Samfälld verkan för brittisk metadatastandard för att 

förenkla sökning och aggregering av forskningsdata 
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Medical  
Research Council 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i RCUK. Verka för forskningsfinansiering 
inom klinisk medicinsk forskning 

Natural  
Environment  

Research Council 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i RCUK. Verka för forskningsfinansiering 
inom miljövetenskaplig forskning 

Research Libraries 
UK Medlare Inflytande på tillgängliggörandeprocesser genom 

förhandlingsprocesser av publiceringsavgifter 
Science and  
Technology  

Research Council 

Intermediär/ 
medlare 

Medlem i RCUK. Verka för forskningsfinansiering 
inom teknisk och naturvetenskaplig forskning 

The Finch Group Intermediär Inverkan på policyer beträffande institutionella publi-
ceringsmedel för bekostande av publiceringsavgifter 

The Society of Col-
lege, National and 
University Libraries 

Medlare Inflytande på tillgängliggörandeprocesser genom 
förhandlingsprocesser av publiceringsavgifter 

Vocabularies For 
Open Access Medlare Samfälld verkan för brittisk metadatastandard för att 

förenkla sökning och aggregering av forskningsdata 

Wellcome Trust 
Wellcome Trust är en global välgörenhetsstiftelse med säte i Storbritannien för 
forskningsfinansiering inom naturvetenskap, hälsovetenskap, medicinsk innovat-
ion, humaniora och samhällsvetenskap (Wellcome Trust 2016c). Stiftelsen förvän-
tar sig enligt open access-policyn att finansierad forskning inom dessa områden i 
så hög utsträckning som möjligt ska publiceras fritt och tillgängligt online, vilket i 
sin tur i en intermediär inverkan åsyftar att bidra till en god forskningskultur. Det 
vetenskapliga resultatet förväntas vidare publiceras i form av vetenskapliga artik-
lar, monografier och bokkapitel (Wellcome Trust 2016b). Wellcome Trust syftar 
sålunda tydligt till att stöda obegränsad tillgång till vetenskapliga resultat som en 
del av sina välgörenhetsmässiga och samhällsnyttiga uppdrag. Wellcome Trust är 
en av sex forskningsfinansiärer inom organisationen Charity Open Access Fund 
(COAF), som syftar till att stödja bekostandet av publiceringsavgifter för gold 
open access. COAF:s övriga fem medlemmar är Arthritis Research UK, Blood-
wise, British Heart Foundation, Cancer Research UK samt Parkinson’s UK, vilka 
som ovan nämnt också ingår i EPMC (Wellcome Trust 2016d). Detta nätverk in-
nebär kopplingar aktörerna emellan som samantaget gör dem till en medlarenhet. 
Sålunda utgör COAF en medlaraktör som inverkar på dessa nämnda aktörer, 
Wellcome Trust inräknad. 

Mer konkret framträder Wellcome Trusts open access-policy genom att man 
förordar att elektroniska kopior av vetenskapliga artiklar som accepteras för pub-
licering i sakkunniggranskade tidskrifter och som helt eller delvis stöds finansiellt 
av Wellcome Trust, ska publiceras genom den i avsnittet om EPMC tidigare be-
rörda PubMed Central och Europe PubMed Central Group. Detta så tidigt som 
möjligt (Wellcome Trust 2016b). Embargotider för vetenskapliga artiklar respek-
tive monografier och bokkapitel är maximalt sex månader (Wellcome Trust 
2016b). Därefter följer ett godkännande, varefter fulltexten publiceras i PubMed 
med tillhörande författarbeskrivning och citeringar. Vid självarkivering är det inte 
förlagets PDF-version som ska deponeras utan författarens. Dessa riktlinjer känns 
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igen ifrån avsnittet om EPMC ovan, vilket har sin förklaring i att Wellcome Trust 
som tidigare nämnt utgör en av EPMC:s 27 forskningsfinansiärer. Jag vill därför 
även här påpeka denna koppling, som ifrån Wellcome Trusts sida tydliggör nät-
verkslänken de två aktörerna emellan. 

Vad gäller deponeringspraktiker för monografier ser dessa lite annorlunda ut. 
Här återfinns ett deponeringsformulär som gör att det vetenskapliga utfallet på 
sikt deponeras i EPMC, men också i funktionen PMC Bookshelf, som kan förstås 
som ett repositorium avsett specifikt för monografier och akademiska böcker. 
Sålunda finns även här en koppling till EPMC som aktör i själva bevarandet, pub-
licerandet och tillgängliggörandet av det vetenskapliga materialet (Wellcome 
Trust 2016d). För själva deponeringen krävs ett antal detaljer vilka utgörs av sti-
pendienumret eller stipendiatens namn, fulltext-filen av en monografi eller ett 
bokkapitel samt tillhörande metadatafiler, licensieringsdetaljer samt – om aktuellt 
– embargotider före publicering. Deponeringen av monografier genom Wellcome 
Trust och EPMC medför dessutom att de av Wellcome Trust finansierade forsk-
ningsresultaten också tillgängliggörs av organisationen Open Access Publishing in 
European Networks (OAPEN). Här finner vi sålunda en koppling databaser emel-
lan som ger upphov till ett nätverk med fler aktörer, där det deponerade materialet 
kan distribueras i flertalet kanaler. OAPEN vidarebefordrar sålunda det av Well-
come Trust stödda vetenskapliga utfallet varför det går att tala om en utvidgning 
av nätverket i sig. 

Vidare tydliggör Wellcome Trust (2016b) hur det förväntas att forskning med 
tillbörlig finansiering använder sig av publiceringskanaler som försäkrar att 
materialet kan tillgängliggöras direkt i sin slutgiltiga form och samtidigt är kom-
patibelt med policyn i fråga. Bidrag till publiceringsavgifter för direkt publicering 
open access kan komma att bli aktuellt som extra finansiellt stöd till berörda fors-
kare. Wellcome Trust (2016b) uppmuntrar – och kräver i de fall där stödet av pub-
liceringsavgifter införs – att författare och förlag publicerar vetenskapliga artiklar 
under Creative Commons-licenser. Detta med anledning att det vetenskapliga re-
sultatet kan kopieras och återanvändas fritt i form av exempelvis översättningar 
eller text- och datamining-syften. Dessa licenser förordas också beträffande mo-
nografier och bokkapitel. Liksom flertalet tidigare berörda forskningsfinansiärer 
återfinns i Wellcome Trusts fall tydliga kopplingar till Creative Commons och de 
fria licensieringsmodeller som organisationen förespråkar. Även här finns sålunda 
en koppling som är intermediär i den mening att den inverkar på publiceringsför-
farandet. Wellcome Trust (2016b) utfärdar också sin mening om att det är de ve-
tenskapliga resultatens inneboende meriter som är avgörande för själva finansie-
ringsförfarandet snarare än tidskriften eller förlagets titel. 

För förlag finns också ett antal riktlinjer för hur dessa i enlighet med Well-
come Trusts riktlinjer kan utveckla open access-processer. De utgör alternativ till 
deponering av en publicerad version av en artikel i PubMed Central som görs till-
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gänglig på publiceringsdagen, så kallad gold open access. Möjligheten att mot en 
avgift tillgängliggöra enstaka artiklar från traditionella förlag – hybrid open ac-
cess – återfinns också. Wellcome Trust erbjuder dessutom förlagen green open 
access-möjligheter i form av deponering av sakkunniggranskat manus senast sex 
månader efter publiceringsdatumet. I likhet med sedvanlig green open access krä-
ver detta alternativ ingen publiceringsavgift (Wellcome Trust 2016e). I de fall 
publiceringsavgifter är aktuella kan dessa täckas av Charity Open Access Fund 
förutsatt att forskaren i fråga finansieras av Wellcome Trust eller en av de andra 
fem finansiärerna som nämndes i första stycket. 

Tabell 9: Aktörer, kopplingar och agenser i Wellcome Trusts policydokument för öppen tillgång 
till vetenskaplig information 

Aktör/aktant Typ av nätverkskoppling Performativ agens 
Arthritis  

Research UK Medlare Medlem i Charity Open Access Fund 

Bloodwise Medlare Medlem i Charity Open Access Fund 

British Heart  
Foundation Medlare Medlem i Charity Open Access Fund 

Cancer  
Research UK Medlare Medlem i Charity Open Access Fund 

Charity Open  
Access Fund Medlare Syfta till att stödja bekostandet av publiceringsavgifter för 

gold open access 

Creative Commons Intermediär Möjliggöra licensmodeller för öppen tillgång av veten-
skapliga framsteg och konstnärliga verk  

EPMC Medlare Samstämma egna policyriktlinjer och –dokument med 
EPMC:s övergripande sådana 

Open Access 
Publishing in  

European Networks 
Intermediär Tillgängliggöra deponerade monografier 

Parkinson’s UK Medlare Medlem i Charity Open Access Fund 

PMC Bookshelf Intermediär Tillgängliggöra deponerade monografier 

PubMed Central Intermediär Tillgängliggöra deponerade publikationer och forsknings-
data 

Performativa tendenser i svenska och brittiska open access-
nätverk 
Genom att med hjälp av en närläsande metod och med en posthumanistiskt be-
tingad aktör-nätverk-teoretisk bas ha analyserat nio forskningsfinansiärers poli-
cydokument för öppen tillgång till vetenskapliga resultat har jag kunnat urskilja 
performativa agenser hos respektive finansiärers närliggande aktörer. Hänsyn har 
tagits såväl till inom- som utomrumsliga aspekter för dessa performativiteter ge-
nom att dels betrakta aktörerna som autonoma noder med funktioner inom respek-
tive närliggande nätverk, dels framhålla olika performativiteter i förhållande till 
olika aktörer. Sålunda har aktörer/aktanter kunnat urskiljas i de respektive doku-
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menten som genom en analytisk funktion givit upphov till mina analyser om 
huruvida performativiteten – själva funktionen eller översättningen – utgör en 
intermediär, medlare eller kombinerad sådan i förhållande till det nära och det 
perifera nätverket. Jag vill här än en gång betona hur ett sådant perspektiv enligt 
Latour (1990a) bidrar till en holistisk förståelse av rörelser och funktioner inom 
givna nätverk på ett sätt som traditionella socialkonstruktivistiska teoretiska ram-
verk inte förmår. Genom att som Law (2007, 2f) betrakta policydokumenten som 
relationella och kopplingsbara och i enlighet med Åsberg, Hultman & Lee (2012, 
32) angripa forskningsfinansiärernas aktörer och nätverks tillblivandeprocesser 
har jag kunnat redovisa det nätverksschema som här redogörs för. 

I följande avsnitt kommer jag att diskutera de performativa tendenser som jag 
genom min analys av sagda policydokument och dess aktörers nätverkskopplingar 
har kommit fram till. Detta görs genom att dels redogöra för forskningsfinansiä-
rernas aktör-nätverk-mässiga kopplingar genom en schematisk nätverkskarta, dels 
diskutera dessa kopplingar med hänsyn till betraktandet av samtida tendenser i 
svensk och brittisk verksamhet för öppen tillgång till vetenskaplig information. 
Detta för att sluta den posthumanistiskt betingade analytiska cirkeln. 

Innan jag går närmare in på de performativa tendenser som jag funnit kan det 
vara värt att ge en inledande förklaring till den schematiska modell som visas ne-
dan. Modellen är genererad genom inmatning av de data gällande aktörer kopp-
lade till de olika forskningsfinansiärer jag studerat och som sammanställts i tabel-
lerna 1–9. Forskningsfinansiärerna har sedan markerats som större noder med 
tillhörande intermediära, medlarmässiga och intermediära/medlarmässiga kopp-
lingar till varandra och andra aktörer. Blå noder är svenska forskningsfinansiärer. 
Gröna noder är brittiska forskningsfinansiärer. Gula noder är aktörer/aktanter. Blå 
linjer är intermediära kopplingar. Röda linjer är medlarmässiga kopplingar. Gröna 
linjer är intermediära/medlarmässiga kopplingar. Pilar indikerar vilken annan nod 
som noden är kopplad till. Utifrån de kluster av nätverksrelationer som återfinns i 
nätverksmodellen är det tydligt att flertalet aktörer som berörs, nämns och förkla-
ras i de respektive policydokumenten är gemensamma för flera forskningsfinan-
siärer. Dock utan att för den delen ha samma fastställda funktioner, tyngder eller 
närhet till dessa respektive finansiärer. En aktör kan exempelvis ha en interme-
diär, blå, agens till en finansiär och en medlarmässig, röd, till en annan. Som be-
rört i de respektive analyserna ovan innefattar dessutom somliga aktörer såväl 
intermediära som medlarmässiga, gröna, agenser till vissa finansiärer, vilket vi-
dare komplicerar nätverksbilden. De blå större noderna bör förstås som svenska 
forskningsfinansiärer medan de gröna större noderna är brittiska sådana. 
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Spindel i nätet/fragmentariskt nätverk: Vetenskapsrådet, HEFCE och 
RCUK 
När det gäller det svenska och de två brittiska vetenskapsråden är det tydligt att 
dessa förfogar över olika agenser i sina delnätverk. Medan Vetenskapsrådet har en 
roll som kan liknas vid en spindel i nätet så föreligger det i brittiskt perspektiv ett 
mer fragmentariskt nätverk där aktörerna har spridda kopplingar på grund av nät-
verkets storlek och forskningsdisciplinernas spridning. 

Det står klart att Vetenskapsrådet i ett svenskt perspektiv är den forskningsfi-
nansiär med flest antal kopplingar till aktörer och noder. Mycket på grund av sin 
mission om att framhålla nationella riktlinjer, men också för att dessa nationella 
riktlinjer, som dokument betraktat, är mycket utförliga och övergripande. Således 
får Vetenskapsrådet sägas utgöra en spindel i det svenska open access-nätverket, 
varför det fungerar som en central nod i nätverket. Som tidigare nämnt återfinns 
medlarmässiga kopplingar till såväl Formas och Forte som Riksbankens jubile-
umsfond. En aningen längre koppling går dessutom att urskönja till Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse genom Sveriges lärosäten för högre utbildning, även 
om kopplingen är medlarmässig. Flertalet medlarmässiga och interme-
diära/medlarmässiga kopplingar kan som analysen visar urskiljas i framtagandet 
av de nationella riktlinjerna för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och 
forskningsdata. På så sätt bidrar man till ett spretande nätverk som inbegriper fler-
talet aktörer med mer eller mindre direkta kopplingar till varandra. Gemensamma 
relationer till Formas kan vidare urskiljas genom kopplingarna till Svensk nation-
ell datatjänst och European Climate Data Sweden, vilket innebär att det finns re-
gelbundna riktlinjer beträffande deponering av forskningsdata mellan Formas och 
Vetenskapsrådet. En annan sådan relation kan också märkas i ett internationellt 
perspektiv genom Vetenskapsrådets koppling till ArXiv. Samspelet med och be-
nämnandet av Max-Planck-Gesellschaft visar vidare på framtagandet av nationella 
riktlinjer genom att rikta blicken mot en institutionaliserad nod inom den internat-
ionella open access-rörelsen. 

Dessutom efterlevs EU-kommissionens riktlinjer inom ramen för programmet 
Horizon 2020. Vetenskapsrådet har en i svensk bemärkelse myndighetsmässig 
funktion över flertalet spatiala, skalmässiga och geografiska gränsdragningar. Inte 
minst visas detta genom medlarmässiga kopplingar gentemot Sveriges regering, 
Nätverket för forskande myndigheter, Sveriges lärosäten för högre utbildning, 
SUHF, Kungliga biblioteket och Huvudmannarådet. Men också till nämnda 
Svensk nationell datatjänst och European Climate Data Sweden. Vetenskapsrådet 
får en nationellt sammanförande funktion samtidigt som ett utblickande gentemot 
internationella noder också finns. Detta såväl beträffande öppen tillgång till veten-
skapliga publikationer som till forskningsdata. 
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Figur 2: Modell över svenska och brittiska forskningsfinansiärers nätverk för öppen tillgång till 
vetenskaplig information 

Blå noder är svenska forskningsfinansiärer. Gröna noder är brittiska forskningsfinansiärer. Gula 
noder är aktörer/aktanter. Blå linjer är intermediära kopplingar. Röda linjer är medlarmässiga 
kopplingar. Gröna linjer är intermediära/medlarmässiga kopplingar. Pilar indikerar vilken annan 
nod som noden är kopplad till.  
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Intressant är att Vetenskapsrådets kopplingar i huvudsak utgörs av medlar-
mässiga sådana. Insikten om denna koppling kan med fördel relateras till hur Ve-
tenskapsrådet ofta tydligt nämner sina olika aktörers roller och funktioner. Där-
med uppkommer tydliga medlarmässiga roller i själva brödtexten på ett sätt som 
direkt inte görs vid ett kort omnämnande. Samtidigt tydliggör Vetenskapsrådets 
på så sätt att flertalet aktörer har haft faktisk inverkan på deras förslag medan en 
nod som HEFCE snarare omnämner eller adresserar sina aktörer. 

I ett brittiskt perspektiv ser fördelningen av agenser för vetenskapsråden an-
norlunda ut, mycket på grund av att Storbritannien som vetenskaplig region be-
traktad är en större sådan än Sverige. Därför blir nätverket större och därtill mer 
fragmentiserat. I fallet med HEFCE:s policydokument visar det på performativa 
kopplingar och översättningar gentemot flertalet aktörer i ett större perspektiv. 
Medarbetande aktörer i Skottland, Wales och Nordirland benämns inte uttrycklig-
en funktionsmässigt på samma vis som motsvarande aktörer i Sverige. Däremot 
specificeras riktlinjer beträffande deponeringspraktiker och tillgänglighetsaspekter 
mycket uttryckligt. En huvudsaklig skillnad gentemot svenska Vetenskapsrådet är 
emellertid hur HEFCE inte är att betrakta som en spindel i nätet på samma vis 
som Vetenskapsrådet. Detta med tanke på att det brittiska nätverket för öppen 
tillgång till vetenskaplig information och dess samlade aktörer är påtagligt större. 
Sålunda finns det fler aktörer med fler agenser som bör tas i anspråk. Anmärk-
ningsvärt är emellertid att British Library inte uttryckligen nämns i brittiska poli-
cydokument. Visserligen bör British Library kunna inräknas i aktören Brittisk 
biblioteks- och informationsadministration, men till skillnad från det svenska nät-
verket har British Library inte samma performativa funktion. Detta har sin förkla-
ring i att Kungliga biblioteket är påtagligt drivande inom den svenska open ac-
cess-rörelsen, vilket kopplingar till flertalet forskningsfinansiärer visar. Jämförel-
sevis kan British Library inte sägas ha samma magnitud inom det brittiska nätver-
ket som Kungliga biblioteket har i det svenska. 

HEFCE har alltså en gemensam agenda om att sammanföra open access-
verksamhet med syftet att forskningsresultat ska tillgängliggöras så fritt som bara 
är möjligt. Detta med vissa begränsningar: i huvudsak rör riktlinjerna vetenskap-
liga artiklar och konferensbidrag och är adresserade till överhuvuden för brittisk 
forskningsadministration och brittiska utbildningsinstitutioner, till skillnad från 
hur Vetenskapsrådet inverkar på en större del av nätverket. Därför kan RCUK 
som vetenskapsråd betraktat, i brittisk mening härledas till en annan del av nät-
verket, med en mer direkt inverkan på specifika forskningsråd. Här återfinns flera 
kopplingar gentemot forskningsråd företrädandes flera olika forskningsdiscipliner. 
Som tidigare nämnts finns kopplingar till de råd som utgör RCUK som helhet, så 
som Arts and Humanities Research Councils, Engineering and Physical Science 
Research Council och Medical Research Council. Därtill verkar man enligt den så 
kallade Finch-gruppens dokument Accessibility, sustainability, excellence: how to 
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expand access to research publications. Dessutom finns som tidigare nämnt rikt-
linjer beträffande deponering av forskningsdata i enlighet med JISC Repository 
Interoperability och Vocabularies For Open Access. Därtill återfinns kopplingar 
gentemot JISC Collections, Research Libraries UK och the Society of College, 
National and University Libraries i frågan om förhandlingsprocesser för publice-
ringsavgifter. RCUK tar på så vis på sig administrationen för andra delar av open 
access-nätverket än HEFCE. Detta tydliggör hur det brittiska vetenskapsråds di-
rekta nätverk är mer fragmentariska än det svenska, mycket på grund av att dess 
storlek medför att aktörernas funktioner delas upp i mindre aktörer som tillsam-
mans disciplinärt och teknikmässigt verkar för riktlinjer för öppen tillgång till 
vetenskaplig information. 

En aktör som jag vill beskriva som gemensam mellan länderna är Creative 
Commons. Av nätverksmodellen framgår nämligen att Creative Commons förfo-
gar över en intermediär koppling till såväl Vetenskapsrådet som HEFCE, RCUK 
och Wellcome Trust. Sålunda sker själva kopplingarna mellan de två ländernas 
respektive forskningsfinansiärer i ett open access-relaterat perspektiv i två led. 
Genom att 1) i ett övergripande avseende driva open access-frågor i samröre med 
andra forskningsfinansiärer och 2) gemensamt använda en tredje part för att möj-
liggöra licensmodeller för öppen tillgång av vetenskapliga framsteg och konstnär-
liga verk. Här kan alltså urskiljas direkta översättningar som bidrar till samspel 
mellan de två länderna. 

Periferi och spretande noder: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och 
EPMC 
Härnäst kommer jag att diskutera ytterligare en dikotomi kopplad till forsknings-
finansiärer för biovetenskap, biomedicin och teknik, nämligen Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse och EPMC. Det har visat sig att medan Knut och Alice Wal-
lenbergs stiftelses närmaste nätverk får sägas vara det som i helhetsbilden är det 
mest perifera så har EPMC en mer central roll för spretande interme-
diära/medlarmässiga kopplingar. 

Av policydokumentet att döma har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse en 
nod gemensam med Vetenskapsrådet i form av Sveriges lärosäten för högre ut-
bildning men är i övrigt skilt från vidare kopplingar. I ett aktör-nätverk-mässigt 
perspektiv innebär detta inte att kopplingar inte finns ändå, även om det bör fast-
slås att dessa inte görs i ett direktanknutet avseende. I huvudsak är det interna 
aktörer och aktanter som i det här fallet får sägas ha en medlarmässig inverkan på 
själva utarbetandet av anslagspolicyn som sådan eller som direkt ger stöd till fors-
kare som beviljats nämnda anslag. På så sätt är Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse den främst autonoma stiftelsen, åtminstone i relation till de aktörer som 
nämns och framhålls i policydokumentet i fråga. I ett illustrerat nätverksschema 
tydliggör detta hur Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utgör en perifer del av 
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det svenska nätverket för öppen vetenskaplig information. De interna aktanter 
som utgör Wallenberg Scholars, Wallenberg Clinical Scholars och Wallenberg 
Academy Fellows fungerar vidare stödjande för den egna verksamheten och det är 
anmärkningsvärt att dessa noder benämns som upprättade för att verka inom just 
dessa forskningsfält. Här går det sålunda att se tendenser till utarbetandet av inter-
na funktioner för open access-verksamhet, som håller sig till nationella riktlinjer 
men på samma gång verkar inomorganisatoriskt för att befästa och stödja den spe-
cifika disciplinära inriktningen. Rent aktörsmässigt kan dessa uppdelningar i ak-
tanter jämföras med RCUK:s organisatoriska uppdelning i forskningsråd efter 
disciplinär tillhörighet, även om detta naturligen sker i mindre skala hos Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse. De fyra riktlinjer som Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelses (2016b) anslagspolicy framhåller utgör i sin tur kopplingar till Sveriges 
lärosäten för högre utbildning, i synnerhet genom rektorsprioriteringar vid an-
slagsansökningar. Detta utgör i sin tur en koppling till stiftelsens verksamhet som 
tillsammans med styrelsens koppling genererar ömsom intermediära ömsom med-
larmässiga agenser. En sådan koppling medför ett nätverk vari de anknutna aktö-
rernas nätverk i huvudsak utgör antingen intermediära eller medlarmässiga kopp-
lingar och inget däremellan. 

Nätverkets utformning och koppling skiljer sig åt markant i fallet med EPMC, 
som får sägas motsvara den stora och spretande noden för forskningsfinansiering 
inom biovetenskap och biomedicin i Storbritannien. Här återfinns i huvudsak en-
bart intermediära/medlarmässiga kopplingar. Detta på grund av att policydoku-
mentet i sig är kort men i huvudsak riktar sig till de många medlemmar och forsk-
ningsfinansiärer inom gruppen som har egna policydokument för öppen tillgång 
till vetenskaplig information inom respektive forskningsdisciplin. Samtidigt fogar 
dessa noder och aktörer in sig under det gemensamma paraply som utgör PubMed 
Central, vilket också får sägas ha en intermediär inverkan på hur själva forsk-
ningsframstegen publiceras och tillgängliggörs. Här återfinns sålunda en betydlig 
skillnad gentemot det svenska perspektivet, vilket också visar på hur brittiska 
forskningsfinansiärer inom biovetenskap och biomedicin är välutvecklade när det 
gäller policyer för open access. Det gemensamma tak som utgör EPMC kan där-
med beskrivas som en övergripande helhet som verkar för att tydligt stärka den 
öppna tillgången till vetenskaplig information för såväl Storbritannien som i en 
större europeisk kontext. Detta är givetvis välkommet för open access-rörelsen 
som helhet. Värt att notera är även hur EPMC som tidigare nämnts yrkar på att det 
tillgängliggjorda resultatet bör presenteras på ett sådant sätt att det blir möjligt 
med text- och datamining-relaterad vidare forskning. Nämnas ska även de aktörer 
som har gemensamma kopplingar till andra forskningsfinansiärer. I fallet med 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse fann jag en koppling till Vetenskapsrådet 
genom Sveriges lärosäten för högre utbildning. I fallet med EPMC finns också 
kopplingar till vetenskapsrådet RCUK, om än genom vetenskapsråd och forsk-
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ningsfinansiärer som båda har intermediär/medlarmässig funktion för EPMC och 
RCUK. Kopplingen sker alltså inte genom universiteten i sig utan genom andra 
former av forskningsråd. Dessutom har somliga forskningsråd, däribland British 
Heart Foundation, Bloodwise, Cancer Research UK och Arthritis Research UK 
kopplingar till Wellcome Trust vilket ytterligare stärker det brittiska open access-
nätverket som helhet men också vidare påvisar dess många spretande noder och 
kopplingar. 

Hälsovetenskapliga infrastrukturer: Formas och Wellcome Trust 
Vad beträffar Formas och Wellcome Trust – som kan beskrivas fungera som 
forskningsfinansiärer för hälsovetenskap och miljövetenskap – framgår likheter i 
nätverkens funktioner genom tydliga kopplingar till befästandet av infrastrukturer 
för repositorier. Såväl datanoder som SweCRIS, Svensk nationell datatjänst, 
European Climate Data Sweden, PubMed Central som den för Wellcome Trusts 
nätverk stärkande aktören Charity Open Access Fund framhålls som skapare av 
dessa infrastrukturer. 

I fallet Formas tydliggör nätverksmodellen såväl intermediära som medlar-
mässiga kopplingar av aktörer så som SweCRIS, Svensk nationell datatjänst och 
European Climate Data Sweden liksom en intermediär koppling från Vetenskaps-
rådet. Påtagligt är här att Formas genom sin policy för öppen tillgång till veten-
skaplig information utmärker sig genom att hänvisa till organisationer och aktörer 
av teknologisk karaktär. Såväl SweCRIS som Svensk nationell datatjänst och 
European Climate Data Sweden är aktörer som verkar för tillgängliggörandet och 
bevarandet av forskningsdata och metadata. European Climate Data Sweden är 
dessutom med sin svenska gren företrädare för en forskningsnod med basis i andra 
europeiska länder. Här ser vi således att den forskningsfinansiära aktör som verkar 
inom de vetenskapliga fälten miljö, areella näringar och samhällsbyggande i sitt 
policydokument fäster stor vikt vid tekniska spörsmål i framhållandet av riktlinjer 
för framskridandet gentemot ett öppet vetenskapligt forskningsklimat. Kopplingen 
till Vetenskapsrådet innefattar relationen till SweCRIS men visar också hur Ve-
tenskapsrådet i ett svenskt avseende fungerar som en central nod med både kopp-
ling till och från Formas. Detta eftersom man som nämnt tidigare syftar till att 
”offentliggöra och kommunicera svensk forskning, samt för att möjliggöra aggre-
gerade statistiska analyser” (Formas 2015). Både i fallen med gold och green 
open access är det därför tydligt att man från svenskt forskningsfinansiärt håll 
beträffande hälsovetenskap och miljövetenskap lägger stor betydelse vid upp-
byggning av infrastrukturer för lagring och tillgängliggörande av forskningsdata. 

I en brittisk kontext är det forskningsfinansiären Wellcome Trust som, bort-
sett från forskningsråd, i huvudsak verkar inom naturvetenskap, hälsovetenskap 
och medicinsk innovation. Wellcome Trusts nätverk ser dock lite annorlunda ut än 
Formas sådana. Liksom Formas verkar man i samröre med en annan part, en ak-
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tör, för att tillgängliggöra själva forskningsresultaten. I Wellcome Trusts fall ut-
görs denna aktör av EPMC:s PubMed Central, vilket både den intermediära kopp-
lingen till PubMed Central och den intermediära/medlarmässiga sådana till EPMC 
visar. Dessutom distribueras forskningsresultaten genom PubMed Central av 
Open Access Publishing In European Networks. Även här tydliggörs att forsk-
ningsfinansiärer som verkar inom en naturvetenskaplig forskningsdisciplin i sitt 
policydokument uttryckligen nämner hållsaktörer som tillhandahåller datatjänster 
som nödvändiga för framväxten av i synnerhet green open access. Detta tolkar jag 
som en förlängning av dessa forskningsdiscipliners mål att tillgängliggöra forsk-
ningsdata i högre utsträckning än inom exempelvis samhällsvetenskapligt och 
humanistiskt inriktad forskning. I fallet med Wellcome Trust kan detta också ur-
skönjas genom en koppling till PMC Bookshelf, som tillhandahåller databasmäss-
iga lösningar för tillgängliggörande av monografier och forskningsresultat i längre 
textform. Infrastrukturerna för forskningsdata är således betydelsefulla både i ett 
svenskt och brittiskt perspektiv. 

I likhet med de forskningsfinansiärt uppdelade nätverken föreligger det mel-
lan brittiska forskningsfinansiärer nätverk mellan nätverken, vilket i Wellcome 
Trusts fall kan utläsas genom kopplingarna till och från Charity Open Access 
Fund. Tydligt är hur det i brittisk kontext återfinns översättningar av agenser mel-
lan enstaka forskningsfinansiärer med koppling till såväl Wellcome Trust och 
EPMC. Charity Open Access Fund fungerar som en stärkande aktör mellan Well-
come Trust och EPMC i sitt arbete med att stödja finansiering av publiceringsav-
gifter för gold open access. Detta innebär att det både beträffande gold och green 
open access finns samstämmigheter mellan aktörerna inom det brittiska nätverket 
som ger upphov till ett stärkt nätverk för open access-rörelsens progression. Det 
hela kan liknas vid Vetenskapsrådets funktion i ett svenskt nätverk, om än i 
mindre omfattning och kopplat till ett givet forskningsfält. 

Monografiförvaltning: Riksbankens jubileumsfond, Forte och Well-
come Trust 
Som en avslutning till mitt resultat- och analysavsnitt kommer jag beskriva hur 
forskningsfinansiärer relaterade till samhällsvetenskap och humaniora –
Riksbankens jubileumsfond, Forte och Wellcome Trust – i sina nätverk till stor 
del agerar som kopplingsnoder rörande förvaltning av monografier och vetenskap-
liga resultat i längre textlängder. Aktörer som belyses är Directory of Open Ac-
cess Journals, Kungliga biblioteket, Directory of Open Access Books och Creative 
Commons. 

Riksbankens jubileumsfond fungerar i sig som en nod med flertalet interme-
diära kopplingar till svenska och internationella aktörer, däribland Directory of 
Open Access Journals, Directory of Open Access Books, Ubiquity Press, Open 
Library of Humanities, Stockholm University Press, Lund University Press, Krite-
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rium och SwePub. Här finner vi således internationella kopplingar. Då Riksban-
kens jubileumsfond i huvudsak agerar forskningsfinansiär för samhällsvetenskap 
och humaniora tyder detta på att forskningsfinansiärer inom dessa fält i sitt poli-
cydokument skapar ett nätverk där riktlinjer för deponering och finansiering för 
monografier och bokkapitel befästs. Samtidigt ger man genom kopplingen till 
Sherpa/ROMEO en performativ vink gentemot open access-rörelsen som helhet. 
Dessa aktörer har i sig ingen direkt inverkan på den forskning som finansieras 
med anslag ifrån Riksbankens jubileumsfond. Istället agerar de som distributörer 
och vägledare för tillgängliggörandet av öppna vetenskapliga framsteg och bidrar 
på så sätt till en internationaliserad utvidgning av nätverket. Av den anledningen 
blir de i huvudsak intermediärer. Detta gäller dessutom den intermediära kopp-
lingen till Vetenskapsrådet. En springande punkt, såväl i förhållandet till Veten-
skapsrådet som till Forte, är den medlarmässiga koppling som görs genom Kung-
liga biblioteket. Genom att Kungliga biblioteket bistår med riktlinjer till modeller 
för tilläggsavtal vid publicering finns här en relation som knyter samman Kung-
liga biblioteket med såväl Riksbankens jubileumsfond som Vetenskapsrådet och 
Forte. Detta gör att Kungliga biblioteket i ett svenskt nätverk får anses ha en bety-
dande inverkan på tillblivandeprocesser i ett open access-kontinuum. 

Vad Forte beträffar så klargör analysen att detta är den forskningsfinansiär 
som har minst antal kopplingar till andra aktörer. Anmärkningsvärt är dock att alla 
dessa kopplingar är medlarmässiga. Således är det tydligt att det inom forsknings-
finansiering av fälten hälsa, arbetsliv och välfärd ifrån myndighetsbaserade orga-
nisationer finns en aktörrelaterad inverkan på open access-nätverkets kopplingar. I 
det här fallet gör detta sig till känna genom SUHF:s inflytande kring kvalitetskrav 
och kostnadsfördelningar. Kungliga biblioteket kan dessutom nämnas som inver-
kan genom sitt nationella program OpenAccess.se, syftandes att ifrån biblioteks-
håll värna om öppen tillgång till vetenskapligt resultat. Fortes koppling till Veten-
skapsrådet visar sig också ha en medlarmässig koppling genom deltagande i dia-
logmöten och workshops beträffande författandet av de nationella riktlinjerna för 
öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. 

Fortes företrädare i det brittiska open access-nätverket för forskningsfinansiä-
rer rörande hälsovetenskap är som tidigare nämnts Wellcome Trust. Därför passar 
det sig att kontrastera Fortes nätverk med just Wellcome Trusts. Bortsett från de 
aktörer som i huvudsak ägnar sig åt medicinsk forskningsfinansiering kan som 
tidigare nämnt urskiljas PMC Bookshelf, Creative Commons, PubMed Central 
och diverse förlag för publicering av vetenskaplig information kopplade till Well-
come Trusts nätverk. Detta innefattar alltså ett nätverk vars aktörer i stor utsträck-
ning ägnar sig åt riktlinjer och tekniska lösningar för deponering och tillgänglig-
görande av vetenskaplig information. Policydokumenten för brittisk öppen till-
gång till samhällsvetenskaplig och humanistisk vetenskaplig information talar 
sålunda om dels licensmodeller för själva tillgängliggörandet (i form av Creative 
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Commons) och dels databaser för hur detta tillgängliggörande kan ske (i form av 
PMC Bookshelf). Detta kan i en intermediär aspekt urskönjas också i Riksbankens 
jubileumsfonds policydokument genom kopplingar till bland andra Lund Univer-
sity Press, Directory of Open Access Journals och Kriterium. Däremot finns inte 
några sådana direkta kopplingar i förhållande till Forte, som snarare talar om kva-
litetskrav och kostnadsfördelningar. Tydligt är emellertid hur den längre textmas-
san som vetenskapligt resultat betraktat är framträdande inom samhällsvetenskap-
liga och humanistiska open access-aktörer, vilket tyder på att tillgängliggörandet 
av denna typ av medium är av stor betydelse inom dessa forskningsdiscipliner. 
Inte minst märks det genom Wellcome Trusts inverkan på själva förlagen vad 
gäller riktlinjer för utveckling av open access-processer i form av hybrid och 
green open access. 

Konklusion 
Innan slutdiskussionen nedan vill jag i det här avsnittet kort sammanfatta de mest 
betydelsefulla resultat som jag i analys- och resultatavsnittet nått fram till. 

Det tydligaste resultatet är av förklarliga skäl modellen över svenska och 
brittiska forskningsfinansiärers nätverk för öppen tillgång till vetenskaplig 
information. Detta till stor del för att den på ett lättfattligt vis visualiserar det 
övergripande aktör-nätverk som själva analysen och läsningen som helhet visat 
på. Men också för att den på samma gång tydliggör forskningsfinansiärernas 
likaledes de två ländernas respektive förhållningssätt till den samtida open access-
rörelsen. 

Detta illustreras i sin tur genom de ovan nämnda performativa tendenserna. 
Vetenskapsrådet framstår som en spindel i nätet rörande svensk öppen tillgång till 
vetenskaplig information. Detsamma kan sägas om HEFCE och RCUK även om 
dessa bär drag av ett mer fragmentariskt nätverk med anledning av Storbritanniens 
större forskningsmässiga nätverk. 

Inom biovetenskap, biomedicin och teknik finns den i huvudsak största skill-
naden mellan de två ländernas forskningsfinansiära arbete rörande öppen tillgång 
till vetenskaplig information. Detta då Knut och Alice Wallenbergs stiftelse enligt 
dess policydokument verkar i en perifer om än koncentrerad del av den svenska 
open access-rörelsen medan EPMC i ett brittiskt perspektiv basar över en spre-
tande och vildvuxen utbredning över flertalet forskningsdiscipliner, och samlar 
dessa under samma tak. 

Beträffande Formas och Wellcome Trust finns i båda fallen en samfälld mål-
sättning gentemot att inrikta verksamheterna liksom nätverken kring upprättandet 
och handhavandet av hälsovetenskapliga infrastrukturer. Detta visas genom de 
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många repositorier och datainfrastrukturella aktörer som i den schematiska mo-
dellen ovan kan härledas till finansiärerna i fråga 

Riksbankens jubileumsfond och Forte liksom Wellcome Trust har i sina 
respektive nätverk klara kopplingar till förvaltare och repositorier av 
vetenskapliga resultat, vare sig dessa utgör publikationer, monografier eller 
forskningsdata. Detta innebär en tydlig koncentration på förvaltning av 
monografier som inte kan synas på samma sätt i övriga forskningsfinansiära 
nätverk. 

De performativa tendenser som jag i analys- och resultatdelen har presenterat 
tydliggör hur forskningsfinansiärer beroende på inom vilken vetenskaplig 
discipliner de verkar påverkar de nätverk som de befinner sig i och vilka aktörer 
dessa rymmer. Detta påverkar vidare deras samtida och givna fokus inom open 
access-rörelsens utveckling och prioriteter. Dessa insikter tas nu med till 
uppsatsens slutdiskussion. 
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Slutdiskussion 

Jag har inom ramen för den här masteruppsatsen sökt analysera aktörer, nätverk, 
agenser och kopplingar beträffande open access-riktlinjer för vetenskaplig kom-
munikation i Sverige och Storbritannien. Detta har gjorts genom en posthumanist-
iskt inriktad aktör-nätverk-teoretisk närläsning av nio forskningsfinansiärers poli-
cydokument för öppen tillgång till vetenskaplig information. Det har varit min 
ambition att lyfta fram mönster och agenser, likheter och skillnader i de två län-
dernas respektive nationella och internationella open access-arbete. Därigenom 
har jag sökt finna svar på vad dessa likheter och skillnader bland relationer, nät-
verk och kopplingar kan säga om samtida tendenser i de två ländernas övergri-
pande strävan gentemot ett forskningsklimat som eftersträvar öppen tillgång till 
vetenskaplig information. 

Jag återkommer i den här slutdiskussionen till de tre huvudsakliga frågeställ-
ningar som jag i uppsatsen har utgått ifrån: 
 
• Hur ser de nätverk av aktörer ut som framställs i policydokument hos 

svenska och brittiska forskningsfinansiärer och som yrkar på öppen publi-
cering av forskningsresultat? 

• Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan dessa nätverk av aktörer? 
• Vad kan dessa likheter och skillnader säga om samtida tendenser i svensk 

och brittisk verksamhet för öppen tillgång till vetenskaplig information? 

För att besvara dessa frågeställningar går det att med fördel återgå till den modell 
över svenska och brittiska forskningsfinansiärers nätverk för öppen tillgång till 
vetenskaplig information som jag visualiserat genom utfallet i analys- och resul-
tatavsnittet (figur 2). Modellen visar hur nätverken med tillhörande aktörer och 
kopplingar ser ut hos de nio forskningsfinansiärer – Formas, Forte, Knut & Alice 
Wallenbergs stiftelse, Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet, EPMC, 
HEFCE, RCUK och Wellcome Trust – som fungerat som analysnoder för studien. 
Nätverket visar som helhet kopplingar mellan de aktörer som verkar i de två re-
spektive länderna genom intermediära (blå), medlarmässiga (röda) och interme-
diära/medlarmässiga (gröna) kopplingar. Vissa aktörer kopplas till flertalet andra 
aktörer och kan ha olika former av kopplingar beroende på hur de beskrivs i re-
spektive policydokument. Exempelvis har Sveriges lärosäten för högre utbildning 
en intermediär koppling till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse men en medlar-
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mässig koppling till Vetenskapsrådet. Detta är i sig inte motstridigt utan visar i ett 
aktör-nätverk-mässigt perspektiv på en dynamik där aktörerna har olika funktion-
er relaterade dels till det nätverk de tillhör och dels till hur de omnämns och be-
nämns i ett givet policydokument. Att på det sätt som den här uppsatsen presente-
rar kartlägga och diskutera likheter, skillnader och tendenser i det svenska respek-
tive brittiska open access-klimatet på forskningsfinansiär nivå skapar en handfast 
schematisk bild över aktörer som samsas inom vetenskaplig kommunikation som 
fält betraktat. Samtidigt visar det också på de kopplingar som saknas aktörerna 
emellan, även om fokus inte har legat där. 

Modellen (figur 2) ger vidare ett inledande svar på uppsatsens första till-
komstsyfte, nämligen en önskan från representanter för Kungliga biblioteket om 
att jämföra open access-verksamhet i ett internationellt perspektiv. På så sätt bi-
drar den till att tydliggöra aktörer och nätverk för open access-verksamhet i Sve-
rige och Storbritannien. Genom den posthumanistiska infallsvinkeln har jag kun-
nat redogöra för såväl mänskliga som icke-mänskliga, materiella, faktorer med 
semiotisk innebörd. Sålunda har jag kunnat inbegripa såväl överhuvuden för eng-
elska högre utbildningsinstitutioner som konkreta teknologiska plattformar i form 
av bland andra PMC Bookshelf i nätverket i helhet. Detta har vidare lett till ett 
nätverk i den holistiska tradition som aktör-nätverk-teorin föreskriver. Samtidigt 
har jag visat hur forskningsfinansiärernas respektive policydokument fungerar 
som en vidareutveckling av många av de open access-upprop som diskuterats i 
den forskningspolitiska kontextualiseringen. Därmed tydliggörs hur forskningsfi-
nansiärerna med tillhörande närliggande nätverk av aktörer i ett praktiskt avse-
ende efterlever de många upprop och styrdokument på högre nivå som författats i 
Europa på senare år. Jag tänker här närmast på Budapest Open Access Initiative, 
Berlindeklarationen, ”Finch report” och Open Access 2020. En studie som den 
här kan sålunda fungera som en redovisning av hur de aktörer som verkar inom 
ramarna för dessa upprop fungerar i relation till närliggande aktörer och inom sina 
respektive verksamhets- och forskningsfält: inte för att skapa polemik utan för att 
redogöra för det nuvarande läget. 

Likheterna forskningsfinansiärernas policydokument är många. Flera är de 
mindre aktörer som nämns gemensamt i olika forskningsfinansiärers policydekla-
rationer och som verkar som sammanlänkande noder. I synnerhet syns detta ge-
nom Kungliga biblioteket, Creative Commons och Charity Open Access Fund 
med sina respektive kopplingar till flertalet forskningsfinansiärer och övriga 
mindre aktörer. Aktörerna Sveriges lärosäten för högre utbildning, Sveriges uni-
versitets- och högskoleförbund, Svensk nationell datatjänst, European Climate 
Data Sweden, Medical Research Council, Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council, PMC Bookshelf, PubMed Central, Open Access Publishing in 
European Networks och flertalet forskningsfinansiärer med koppling till EPMC 
ska här också nämnas. Även om det alltid är eftersträvansvärt med vidare samspel 
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och samarbete inom ett nätverk så är det för en rörelse som eftersträvar global 
samstämmighet för vetenskaplig kommunikation glädjande att det föreligger 
kopplingar mellan flertalet aktörer på såväl nationell som internationell basis. 

 Det går också att urskilja kopplingar mellan svenska och brittiska forsknings-
finansiärer, vilket i huvudsak tydliggörs genom Vetenskapsrådet. Dels med den 
direkta intermediära/medlarmässiga kopplingen till Wellcome Trust och dels med 
den intermediära kopplingen till Creative Commons som i sin tur har intermediära 
kopplingar till HEFCE, Wellcome Trust och RCUK. Detta visar på direkta kopp-
lingar mellan det svenska och brittiska nätverket, varför det också går att tala om 
ett svensk-brittiskt nätverk för forskningsfinansiärer som yrkar på öppen tillgång 
till vetenskaplig information. Noterbart är som jag tidigare framhållit hur forsk-
ningsfinansiärerna med flest kopplingar i de respektive länderna – Vetenskapsrå-
det och EPMC – förfogar över olika typer av kopplingar. Således finns också tyd-
liga skillnader medan specifika aktörer som företräder de två länderna. Medan 
Vetenskapsrådet i huvudsak har medlarmässiga kopplingar så har EPMC i huvud-
sak intermediära/medlarmässiga sådana. I Vetenskapsrådets fall handlar detta om 
de många aktörer som genom dialogmöten, workshops eller på annat sätt accepte-
rats som deltagare i författandet av förslag till nationella riktlinjer för öppen till-
gång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. I EPMC:s fall beror det i 
sin tur på de många forskningsfinansiärer som ingår i den grupp av finansiärer 
som EPMC utgör som helhet. Dessa finansiärer har sina respektive policydoku-
ment samtidigt som de performativt är en del av EPMC. 

När det gäller de performativa tendenser som jag i den här uppsatsen har nått 
fram till – spindel i nätet/fragmentariskt nätverk, periferi och spretande noder, 
hälsovetenskapliga infrastrukturer samt monografiförvaltning – bör de betraktas 
som en redogörelse för nuvarande riktningar i det fortskridande arbetet med öppen 
tillgång till vetenskaplig information. Det är min förhoppning att dessa kan vara 
behjälpliga i behovet av att förstå open access-rörelsens spridning och utveckling. 
Samtidigt bör det svara gentemot en akademisk inriktning och önskan att ge möj-
ligheter till vidare samstämmighet och kritik rörande rådande modeller – åt-
minstone när det gäller det svenska respektive brittiska nuvarande läget. Tenden-
serna talar lika mycket om hur själva de organisatoriska, institutionella och ak-
törmässiga nätverken ser ut för forskningsfinansiering, som vilka riktlinjer som 
dessa tycks ta i diskussionen om öppen tillgång till vetenskaplig information. 

I ljuset av dessa tendenser är det tydligt att det såväl i tidigare studier som i 
politiska förslag och i enskilda övergripande policydokument på högre nivå är 
önskvärt med en vidare samstämmighet bland open access-rörelsens många aktö-
rer och nätverk. Harnad (2015, 138) framhåller hur man bör fordra mandat för 
open access-publicering för att vidareutveckla open access i en global kontext. 
Såväl Sveriges som Storbritanniens regering har de senaste åren föreslagit en 
skiftning mot att publicera vetenskapliga resultat open access (Working Group on 
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Expanding Access to Published Research Findings 2012; Prop 2016/17:50). Det 
är därför min förhoppning att påpekandet av disciplinära skillnader på det sätt som 
jag har gjort kan bidra till en förståelse för i synnerhet det svenska perspektivet 
och dess riktning mot en internationell företrädare. De typer av mandat som Har-
nad (2015) talar om bör – om de ska kunna omsättas i ett fungerande praktiskt 
förfarande – vara anpassade efter de tendenser som min analys har påvisat. Om nu 
det humanistiska nätverket och dess forskningsfinansiära kopplingar till stor del 
bygger på förvaltning av monografier och längre publicerade textavsnitt så bör 
också eventuella mandat anpassas efter det nätverk och det rådande läget där. Dels 
för att det är pragmatiskt rimligt men också för att i ett aktör-nätverk-teoretiskt 
perspektiv anamma agenser efter andra agenser, vilket bidrar till en dynamisk 
helhet vari noderna påverkar varandra genom en ständig växelverkan. 

Vad gäller den här uppsatsens förhållande till det rådande forskningsläget 
kring open access i en biblioteks- och informationsvetenskaplig kontext vill jag 
framhålla hur den ger ett posthumanistiskt perspektiv rörande forskningsfinansiä-
rers policydokument för öppen tillgång till vetenskaplig information. Som nämnt i 
avsnittet om tidigare forskning har aktör-nätverk-teori använts av Higman & Pin-
field (2015) för att beskriva forskningsdatahantering och dess förhållande till öp-
penhet i relation till forskare, forskningsfinansiärer och högre utbildningsinstitut-
ioner. Den här uppsatsen kan därmed sägas ha författats i samma sfär, även om 
den tar ett större och som nämnt komparativt perspektiv mellan två länders re-
spektive förhållningssätt och tendenser. Det är min uppfattning att det är en rimlig 
undersökningsmässig utgångspunkt när det gäller open access-rörelsens nuva-
rande och fortsatta strävan efter samordning och samröre (Open Access 2020, 
2016; Proposition 2016/17:50; Kungliga biblioteket 2016c). 

En fråga som under uppsatsarbetets slutfas har vuxit fram är hur de performa-
tiva tendenserna ska kunna tas i anspråk för att vidare verka för en gemensam 
open access-rörelse. Detta både i ett svenskt och i ett brittiskt fall. Utifrån de per-
formativa tendenserna går det att urskilja idéer till fortsatta riktningar. Som spin-
del i nätet för svensk öppen tillgång till vetenskaplig information har Vetenskaps-
rådet en funktion som övergripande nod för det svenska vetenskapliga nätverket. 
Någon liknande sådan finns inte i ett brittiskt perspektiv, då HEFCE och RCUK 
kantas av ett mer fragmentariskt nätverk. Att så är fallet innebär per automatik att 
det svenska nätverket bör kunna betraktas som mer centraliserat. Detta är intres-
sant i ett aktör-nätverk-mässigt perspektiv där Vetenskapsrådet därmed får sägas 
ha starkare agenser än andra forskningsfinansiärer. För britterna medför då frag-
mentiseringen att nätverket som helhet blir större och mer spretande. Detta leder i 
sin tur till att nya och kommande direktiv för öppen tillgång till vetenskaplig in-
formation kan styras på detaljnivå. Detsamma får sägas om EPMC:s många och 
spretande noder. Paradoxalt nog kan då strävan efter en samfälld open access-
publicering försvåras. Samtidigt är det rimligt att så också är fallet med tanke på 
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spännvidden i det brittiska forskningsklimatet. Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse motsvarar vidare en annan form av centraliserad, perifer nod inom sitt givna 
område. På makroskopisk nivå innebär detta att stiftelsen på sitt givna vis kan 
förhålla sig till övergripande riktlinjer för EU:s open access-diskussion. 

De hälsovetenskapligt inriktade infrastrukturella tendenser som belyses i fal-
let med Formas och Wellcome Trust kan beskrivas som typiska för forskningsfält 
som till stor del inriktar sig gentemot datadeponering av vetenskapliga resultat. 
Av den anledningen bör dessa infrastrukturer vidare beskrivas som betydelsefulla 
i samspel med forskningsfinansiärerna, men också i relation till enskilda forskare 
liksom till andra typer av deponeringsmässiga organisationer och aktörer. En rö-
relse som syftar till fri tillgång till öppna resultat bör i sig själv verka för att ge 
upphov till informativa skeenden kring hur data deponeras och vilka krav som 
ställs på de inblandade parterna. Här kan enskilda dokument och webbplatser i 
instruerande mening verka förebyggande för att säkerställa sådana informativa 
riktlinjer, särskilt i fall där nätverket består av många aktörer med olika former av 
kopplingar och relationer. Detsamma bör sägas om de organisationer som i enlig-
het med forskningsfinansiärer verkar för att ge upphov till förvaltning av mono-
grafier och längre textmassor; som i fallet med Riksbankens jubileumsfond, Forte 
och Wellcome Trust. För humaniora, samhällsvetenskap och närliggande och 
tvärvetenskapliga forskningstraditioner är dessa former av resultatmässiga depo-
neringar betydelsefulla eftersom det i huvudsak är genom dessa längre publikat-
ionsmedier som det vetenskapliga resultatet redovisas och distribueras. Sålunda 
bör också forskningsfinansiärerna ge upphov till instruktioner till de forskare som 
tilldelas finansiering i ett vidare perspektiv. På så sätt kan en gemensamhet i open 
access-rörelsen styrkas, framhållas och bevaras. 

Något ska också sägas om policydokumenten som medium betraktade. Ett 
policydokument är i första hand tänkt att ge riktlinjer för styrande av en verksam-
het, i relation till dess syfte och förhållande till andra verksamheter. Därtill kan de 
som förordningar betraktade – vilket också Banks (2017, 38) beskriver – sägas 
befinnas i ett limbo mellan lagtexter och effektiviserande verksamhetsbeslut. 
Detta ger upphov till en viss ambivalens rörande hur de i ett praktiskt förfarande 
ska träda i kraft. Trots det är det tydligt att en aktör-nätverk-teoretisk begreppsap-
parat har fungerat väl för att på ett jämnt vis undersöka nätverken hos dokumenten 
i fråga. Att göra en sådan här form av posthumanistisk närläsning av forskningsfi-
nansiärers policydokument är på många sätt att förflytta sig bortom en traditionellt 
hållen kritisk-teoretisk humanistisk teoretisk bas. Snarare än att utröna och dekon-
struera diskurser och fält så strävar posthumanistiska studier efter att kartlägga 
funktioner, utvecklingar och tillkomster. Det är min uppfattning att detta på 
många vis är en välkommen nyansering av det humanistisk-filosofiska fältet, vil-
ket inom ramen för den här studien har fungerat för att diskutera tillblivelser inom 
nätverk. Barad (2003) menar i en materiell-semiotisk tradition att själva utföran-
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det blir det meningsskapande. I ett rhizomatiskt fält som open access-rörelsen kan 
dessa teoretiska spår, metoder och tendenser väl fungera för att topografiskt för-
klara dess komplexa helhet. Det är min förhoppning att det finns vidare möjlig-
heter att undersöka denna komplexitet vidare i förhållande till den svenska och 
brittiska open access-rörelsen. 

I ett praktiskt biblioteksförfarande är det min uppfattning att i synnerhet de 
presenterade tabellerna, nätverksschemat och de performativa tendenserna är rele-
vanta resultat för såväl universitets- och högskolebibliotekspersonal. Men också 
för forskningsfinansiärer, enskilda forskare och företrädare för repositorier, data-
tjänster och forskningsadministration. Därtill även för en allmänhet intresserad av 
open access-frågor. Dessutom hoppas jag att de företrädare för Kungliga biblio-
tekets open access-program som deltagit i uppsatsidéns tillkomst har fått en bild 
av det rådande svenska open access-läget i förhållande till det brittiska sådana. 
Kartläggningar av dessa slag visar på riktningar inom ett givet fält som gärna blir 
enkla för den enskilde verksamme att ta till sig i ett praktiskt perspektiv. Dessu-
tom kan de kritiseras och bemötas för att i sin tur ge upphov till ny kunskap, vi-
dare utvecklingar och förhoppningsvis bidra till mer praktiskt inriktade verksam-
hetsutvecklingar på lokal basis. Att på ett universitets- eller högskolebibliotek 
inrikta sin open access-verksamhet disciplinärt efter de tendenser som de respek-
tive forskningsfältens finansiärer visar upp skulle kunna vara en sådan form av 
utveckling. Att använda den schematiska modellen för att ge arbetsplatsens med-
arbetare en konkret förståelse av den svenska och brittiska open access-rörelsen 
skulle kunna vara en annan. Inom hälsovetenskap, biomedicin, biovetenskap, 
samhällsvetenskap och humaniora finns tydliga riktningar gentemot förvaltning av 
publikationer, monografier och forskningsdata. Dessa tendenser tydliggör att 
biblioteken kan få en starkare inverkan som datahanterare och en given länk mel-
lan forskare och forskningsfinansiär. I synnerhet som Vetenskapsrådet (2015, 19) 
betonar upprättandet av pilotprojekt rörande tillgängliggörande, arkivering och 
långsiktigt bevarande av forskningsdata i sitt policydokument. 

De möjliga fortsatta akademiska spåren skulle kunna vara flera. Flera lik-
nande närläsande studier kunna göras med hänvisning till andra länders policydo-
kument för att i tabellform kartlägga och visualisera fler länders open access-
nätverk. Detta skulle i sin tur kunna ge upphov till en bred kartläggning över ex-
empelvis nordiska eller – i ett större perspektiv – europeiska open access-rörelser 
och likheter dem emellan. En annan möjlighet till vidare studier och forskning på 
området vore att djupdyka i aktör-nätverk-teoretiska studier av enskilda aktörer, 
eller kopplingar dem emellan. Genom att vidare inbegripa Michel Callons teore-
tiska ramverk om tekno-ekonomiska nätverk skulle det gå att närmare belysa upp-
komst, förekomst och tillkomster av agenser och funktioner mellan rent teknolo-
giska aktörer och aktanter så som repositorier och dataadministrativa system. 
Detta för att söka utröna hur agenser hos materiella aktörer inverkar på open ac-
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cess-rörelsens utveckling och möjligheter till policybeslut. I ett kritiskt-teoretiskt 
perspektiv skulle det gå att studera maktstrukturerna inom open access-nätverken i 
förhållande till den makt som forskningsfinansiärerna besitter och bör besitta i 
fördelningen av forskningsanslag. En annan tänkbar vidare studie vore att fortsätta 
arbeta med den data som jag sammanställt i tabellerna för att bedriva statistiska 
eller andra former av analytiska visualiserande studier. Detta för att föra studien 
vidare in i det digitalhumanistiska forskningsområdet. I det här fallet skulle det 
också gå att angripa policydokumenten med datalingvistiska, maskinlärande och 
statistiska metoder för att analysera nätverken på nytt och söka säkerställa den 
resultatmässiga pregnansen. En ytterligare möjlighet vore att – med Storbritanni-
ens stundande utträde ur EU i åtanke – göra en liknande studie inom några år, då 
nya policydokument sannolikt trätt i kraft, för att sedermera jämföra plausibla 
skillnader i nätverken i fråga. 

Avslutningsvis vill jag framhålla hur jag hoppas att min studie bidrar till att 
illustrera nyanser och tendenser i open access-rörelsens fortsatta riktningar 
gentemot ett samfällt öppet forskningsklimat. Inte minst är detta relevant för mig 
som kommande verksam bibliotekarie; med uppgift att handlägga kulturarvs-
material, vetenskapligt resultat, publikationer, data och metadata. Det är min för-
hoppning att jag genom den här studien har givit upphov till en teoretisk förståelse 
kring de riktningar som den svenska och brittiska open access-rörelsen för närva-
rande befinner sig i. 
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Sammanfattning 

Open access-rörelsen är en spretande sådan som trots en fragmentarisk natur strä-
var efter samstämmighet och gemensamma riktlinjer. Den här studien utgår ifrån 
denna kluvenhet för att diskutera tendenser i öppen tillgång till vetenskaplig in-
formation i ett svenskt och brittiskt perspektiv. Genom att utgå ifrån ett rådande 
forskningspolitiskt läge kring internationella policyer placeras studien i en post-
humanistiskt komparativ analys mellan svenska och brittiska forskningsfinansiä-
rers open access-nätverk. Detta för att besvara frågeställningar om hur dessa nät-
verk ser ut, vilka likheter och skillnader som kan urskiljas mellan dessa nätverk 
och vad de kan säga om samtida svenska och brittiska open access-tendenser. To-
talt analyseras policydokument av nio forskningsfinansiärer: Forte, Formas, Knut 
& Alice Wallenbergs stiftelse, Riksbankens jubileumsfond, European PubMed 
Central Group, Higher Education Funding Councils for England, Research 
Councils UK samt Wellcome Trust. Analysen görs i en aktör-nätverk-teoretisk 
och dokumentanalytisk utgångspunkt för att genom en begreppsapparat analysera 
aktörer, aktanter, intermediärer, medlare, agenser, kopplingar och nätverk i re-
spektive forskningsfinansiärs policydokument. 

Aktörer med tillhörande agenser och performativa kopplingar analyseras och 
sammanställs i tabellform efter respektive forskningsfinansiär. Därefter visuali-
seras resultatet i en schematisk nätverksmodell, varpå performativa tendenser dis-
kuteras och redogörs för. För vetenskapsrådens nätverk framhålls hur Vetenskaps-
rådet i ett svenskt perspektiv besitter en roll liknandes en spindel i nätet medan det 
brittiska nätverket är mer fragmentariskt. Rörande nätverk för biovetenskap, bio-
medicin och teknik är det svenska nätverket mer perifert medan det brittiska be-
står av spretande noder. Bland hälsovetenskap finns i båda länderna en tydlig in-
riktning kring infrastrukturer för datadeponering. Detsamma kan sägas om sam-
hällsvetenskap och humaniora rörande utveckling av monografiförvaltning. Av-
slutningsvis diskuteras dessa performativa tendenser i ljuset av rådande internat-
ionella policyer och forskning beträffande en samfälld open access-rörelse. Det 
föreslås hur företrädare för forskningsfinansiärer, bibliotek, repositorier och andra 
verksamma inom open access-rörelsen överväger dessa tendenser i utformandet 
av respektive verksamheter. Samtidigt framhålls hur nya studier rörande poli-
cydokument kan göras för att vidare kartlägga open access-nätverk såväl i ett 
biblioteks- och informationsvetenskapligt som tvärvetenskapligt förfarande. 



 80 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material 

I uppsatsförfattarens ägo 
Anteckningar från konferensen Mötesplats Open Access 2016, 2016-04-26 – 

2016-04-27. 
Anteckningar från möte med Beate Eellend och Eva-Maria Häusner, Kungliga 

biblioteket. 2016. Samtal 9 september. 
E-post från Beate Eellend och Eva-Maria Häusner, Kungliga biblioteket, 2016-08-

30. 
E-post från James Perkins, British Library, 2016-10-14. 

Tryckt material 
Banks, Chris (2017). ”Focusing upstream: Supporting scholarly communication 

by academics”, Insights, 29 (1): s. 37-44. doi: 10.1629/uksg.292 
Bannfield, Ann (2006). ”I. A. Richards”, i Literary Theory and Criticism: An Ox-

ford Guide, red: Patricia Waugh. New York: Oxford University Press, s. 96-
106. 

Barad, Karen (2003). ”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of 
How Matter Comes to Matter”, Signs, 28 (3), s. 801-831. 

Björk, Bo-Christer, Welling, Patrik, Laakso, Mikael, Majlender, Peter, Hedlund, 
Turid & Guðnason, Guðni (2010). ”Open Access to the Scientific Journal Li-
terature: Situation 2009”, PLoS One, 5 (6): e11273. 

British Library (2016). Open Access Policy. https://www.bl.uk/research-
collaboration/open-access-policy [2016-11-16]. 

British Parliament, House of Commons (2004). Science and Technology – Tenth 
Report. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmsctech/399/
39902.htm [2016-12-06]. 

Callon, Michel (1991). ”Techno-Economic Networks and Irreversibility”, i A So-
ciology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination, red: 
John Law, London: Routledge, s. 132-155. 



 81 

— (1986). ”The Sociology of an Actor-Network: The Case of the Electric 13 Ve-
hicle”, i Mapping the Dynamics of Science and Technology: Sociology of Sci-
ence in the real World, red: Michel Callon, John Law & Arie Rip, London: 
MacMillan Press, s. 19-34. 

Campbell, Karlyn Kohrs (1997). Critiques of Contemporary Rhetoric. Belmont: 
Wadsworth Publishing Company. 

Europeiska kommissionen (2011). National Open Access and Preservation Poli-
cies in Europe: Analysis of a questionnaire to the European Research Area 
Committee. https://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/open-access-report-2011_en.pdf [2016-12-
09]. 

European PubMed Central Group (2016a). About Europe PMC. 
https://europepmc.org/About [2017-01-04]. 

— (2016b). Funders. http://europepmc.org/Funders/ [2017-01-31]. 
European University Association (2008). Recommendations from the EUA Work-

ing Group on Open Access adopted by the EUA Council on 26th of March 
2008. 
http://www.eua.be/Libraries/research/Recommendations_Open_Access_adopt
ed_by_the_EUA_Council_on_26th_of_March_2008_final_1.pdf [2016-12-
08]. 

Formas (2016). Formas uppdrag. http://www.formas.se/sv/Om-Formas/ [2017-
01-04]. 

— (2015). Formas Handbok 2015 – för sökande och granskare. 
http://www.formas.se/PageFiles/14596/Formas%20handbok%202015.pdf 
[2016-11-15]. 

Forte (2016). Vårt uppdrag. http://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/ [2017-01-04]. 
— (2015). Fortes policy för open access. http://forte.se/wp-

content/uploads/2015/09/fortes-policy-for-open-access.pdf [2017-01-19]. 
Francke, Helena (2013). Publicera: svenska forskningsbiblioteks arbete med pub-

liceringsfrågor. Stockholm: svensk biblioteksförening. 
Haider, Jutta (2008). Open access and closed discourses: Constructing open ac-

cess as a development issue. Diss. City University. London: Department of 
Information Science.  

Harnad, Stevan (2015). ”Optimizing Open Access Policy”, The Serials Librarian. 
69 (2), s. 133-141. doi: 1 0.1080/0361526X.2015.1076368 

— (2012), ”United Kingdom’s Open Access Policy Urgently Needs A Tweak”, 
D-Lib Magazine, 18 (9). doi:10.1045/september2012-harnad 

— (2007). ”The Green Road to Open Acces: A Leveraged Transition”, i The Cul-
ture of Periodicals from the Perspective of the Electronic Age, red: Anna 
Gacs, Paris: L’Harmattan, s. 99-105. 



 82 

— (2005). ”Fast-Forward on the Green Road to Open Access: The Case Against 
Mixing Up Green and Gold”, Ariadne, 42. 
http://www.ariadne.ac.uk/issue42/harnad/ [2016-12-08]. 

Higher Education Funding Council for England (2016a). Policy for open access in 
Research Excellence Framework 2021. 
http://www.hefce.ac.uk/media/HEFCE,2014/Content/Pubs/2016/201635/HEF
CE2016_35.pdf [2017-02-01]. 

— (2016b). Our role. http://www.hefce.ac.uk/about/role/ [2017-01-04]. 
Higman, Rosie & Pinfield, Stephen (2015). ”Research data management and 

openness: The role of data sharing in developing institutional policies and 
practices”. Program 49 (4), s. 364–381. doi:10.1108/PROG-01-2015-0005 

International Federation of Library Association (2011), IFLA Statement on open 
access – clarifying IFLA’s position and strategy. 
http://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-open-
access.pdf [2016-12-08]. 

Jeffery, Keith G (2006). ”Open Access: An Introduction”, ERCIM News, 64 (1). 
http://ercim.eu/publication/Ercim_News/enw64/jeffery.html [2016-12-07].  

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (2016a). Anslagspolicy. 
http://www.wallenberg.com/kaw/anslagsguide/anslagspolicy [2016-11-15]. 

— (2016b). Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: Sveriges största privata forsk-
ningsfinansiär. http://www.wallenberg.com/kaw/stiftelsen/knut-och-alice-
wallenbergs-stiftelse [2017-01-04]. 

Kullman, Lars (2014). ”The Effect of Open Access on Citation Rates of Self-
archived Articles at Chalmers”. I IATUL 2014 – 35th Annual Conference –
 Aalto University, Espoo, Finland 2-5 June 2014. Ej förlagsutgivet. 

Kungliga biblioteket (2016a). Open access. http://www.kb.se/openaccess [2017-
01-16]. 

— (2016b). Vad är open access?. http://www.kb.se/openaccess/intro/ [2016-12-
07]. 

— (2016c). KB stödjer upprop för öppen tillgång till vetenskapliga tidskrifter. 
http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2016/KB-stodjer-upprop-for-oppen-
tillgang-till-vetenskapliga-tidskrifter/ [2016-12-09]. 

— (2014). Policydeklarationer och beslut. 
http://www.kb.se/openaccess/intro/Policydeklarationer-och-beslut/ [2016-12-
07]. 

Latour, Bruno (2005). Clarendon Lectures in Management Studies : Reassem-
bling the Social : An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford, GB: 
OUP Oxford. Tillgänglig från: ProQuest ebrary. 

— (1990a). ”On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few 
complications”, http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/P-
67%20ACTOR-NETWORK.pdf [2016-11-25]. 



 83 

— (1990b). ”Technology is society made durable”, The Sociological Review, 37 
(10), s. 103-131. 

Law, John (2007). ”Actor Network Theory and Material Semiotics”, http://www. 
heterogeneities. net/publications/Law2007ANTandMaterialSemiotics.pdf 
[2016-12-06]. 

— (1999). ”After ANT: complexity, naming and topology”, The Sociological Re-
view, 47 (5), s. 1-14. 

Lee, Frances (2012). ”Michael Callon: en av aktör-nätverksteorins skapare”, i 
Posthumanistiska nyckeltexter, red: Cecilia Åsberg, Martin Hultman & Fran-
cis Lee, Lund: Studentlitteratur, s. 145-152. 

Max-Planck-Gesellschaft (2003). Berlin Declaration on Open Access to 
Knowledge in the Sciences and Humanities. https://openaccess.mpg.de/Berlin-
Declaration. [2016-12-07]. 

Mayor, Susan (2013). ”Research council failed to clearly communicate its open 
access policy, says peers”, BMJ. 346, doi: 10.1136/bmj.f1277.  

Nelhans, Gustaf (2013). Citeringens praktiker: det vetenskapliga publicerandet 
som teori, metod och forskningspolitik. Diss. Göteborgs universitet. Göteborg: 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. 

Nordin, Jonas (2008). ”Historisk tidskrift i nutid och framtid. Några reflektioner 
över läsarsynpunkter, bibliometri och Open Access”, Historisk tidskrift, 
2008:4, s. 601-620. 

Open Access 2020 (2016a). Expression of Interest in the Large-scale Implemen-
tation of Open Access to Scholarly Journals. https://oa2020.org/wp-
content/uploads/pdfs/Expression%20of%20Interest.pdf [2016-12-09]. 

— (2016b). OA2020 Mission. https://oa2020.org/mission/ [2016-12-09]. 
Open Access Directory (2016a). 2016. http://oad.simmons.edu/oadwiki/2016 

[2016-12-09]. 
— (2016b). 2017. http://oad.simmons.edu/oadwiki/2017 [2016-12-09]. 
Persson, Martin (2014). Diskursiv friktion mellan öppenhet och auktoritet: En 

arkeologisk undersökning av bibliotekspolicyer för delning av bibliografiska 
data på den semantiska webben. Masteruppsats i biblioteks- & informations-
vetenskap, Lunds Universitet: Inst. för kulturvetenskaper, 2014. Finns i full-
text via DiVA, http://diva-portal.org/ 

Pontika, Nancy & Rozenberga, Dace. (2015). ”Developing strategies to ensure 
compliance with funders’ open access policies”, Insights. 28 (1), s. 32-36. doi: 
10.1629/uksg.168 

Proposition 2016/17:50. Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och 
stärkt konkurrenskraft. 

Research Councils UK (2014a). RCUK Ambition. 
http://www.rcuk.ac.uk/about/aboutrcuk/rcuk-ambition/ [2017-01-04]. 



 84 

— (2014b). About the individual Research Councils. 
http://www.rcuk.ac.uk/about/aboutrcs/ [2017-01-04]. 

— (2013). RCUK Policy on Open Access and Supporting Guidance. 
http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/rcukopenaccesspolicy-pdf/ 
[2016-11-15]. 

Riksbankens jubileumsfond (2017). Open access. http://www.rj.se/For-
forskare/Stod-till-publicering/Open-access/ [2017-02-17]. 

— (2016a). Vår organisation. http://www.rj.se/Var-organisation/ [2017-01-04]. 
— (2016b). Bidrag till publicering open access. http://www.rj.se/For-

forskare/Stod-till-publicering/Open-access/bidrag-till-publicering-open-
access/ [2017-02-17]. 

Shannon, Paul, Markiel, Andrew, Ozier, Owen, Baliga, Nitin S., Wang, Jonathan 
T., Ramage, Daniel, Amin, Nada, Schwikowski, Benno, Ideker, Trey (2003). 
”Cytoscape: A Software Environment for Integrated Models of Biomolecular 
Interaction Networks”, Genome Research, 13 (11), s. 2498-504. doi: 
10.1101/gr.1239303 

SHERPA/JULIET (2016a). About JULIET – Research funders’ open access poli-
cies. 
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en&mode=simple&page=about 
[2016-11-15]. 

— (2016b). Research funders’ open access policies. 
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en&mode=simple&search=searc
h&la=en&sortby=country [2016-11-15]. 

— (2016c). Europe PMC Funder’s Group. 
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?fPersistentID=1059&la=en&mode=
simple [2016-11-16]. 

— (2016d). Formas / Swedish Research Council for Environment, Agricultural 
Sciences and Spatial Planning. 
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?fPersistentID=452&la=en&mode=si
mple [2017-01-04]. 

Svensk nationell datatjänst (2016). Pilot för Open Access till forskningsdata i Ho-
riston 2020. https://snd.gu.se/sv/forskarsupport/horisont-2020 [2017-01-30] 

Tickell, Adam (2016). Open access to research publications: Independent advice, 
Gov.UK. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/499455/ind-16-3-open-access-report.pdf [2016-12-19]. 

Vetenskapsrådet (2016). Om vetenskapsrådet. 
http://www.vr.se/omvetenskapsradet.4.4b3ca0f810bf51c922780002034.html 
[2017-01-04]. 



 85 

— (2015). Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig 
forskning. https://publikationer.vr.se/produkt/forslag-till-nationella-riktlinjer-
for-oppen-tillgang-till-vetenskaplig-information/ [2017-01-31]. 

Wellcome Trust (2016a). Open access guidance. 
https://wellcome.ac.uk/funding/managing-grant/open-access [2017-02-06]. 

— (2016b). Open access policy. https://wellcome.ac.uk/funding/managing-
grant/open-access-policy [2017-02-02]. 

— (2016c). About us. https://wellcome.ac.uk/about-us [2017-01-04]. 
— (2016d). Charity Open Access Fund. 

https://wellcome.ac.uk/funding/managing-grant/charity-open-access-fund 
[2017-02-06]. 

— (2016e). Guidance for publishers on how to develop open access processes. 
https://wellcome.ac.uk/funding/managing-grant/guidance-publishers-how-
develop-open-access-processes [2017-02-06]. 

Working Group on Expanding Access to Published Research Findings (2012). 
Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research 
publications, The Association of Commonwealth Universities, 
https://www.acu.ac.uk/research-information-network/finch-report-final [2016-
12-19]. 

Åsberg, Cecilia, Hultman, Martin & Lee, Frances (2012). ”Möt den posthumanist-
iska utmaningen” i Posthumanistiska nyckeltexter, red: Cecilia Åsberg, Mar-
tin Hultman & Frances Lee; Lund: Studentlitteratur, s. 29-46. 

 



 86 

Appendix 

Bilaga 1: Primärlitteratur 
European PubMed Central Group (2016b). Funders. 

http://europepmc.org/Funders/ 
Formas (2015). Formas Handbok 2015 – för sökande och granskare. 

http://www.formas.se/PageFiles/14596/Formas%20handbok%202015.pdf 
Forte (2015). Fortes policy för open access. http://forte.se/wp-

content/uploads/2015/09/fortes-policy-for-open-access.pdf 
Higher Education Funding Council for England (2016a). Policy for open access in 

Research Excellence Framework 2021. 
http://www.hefce.ac.uk/media/HEFCE,2014/Content/Pubs/2016/201635/HEF
CE2016_35.pdf 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (2016a). Anslagspolicy. 
http://www.wallenberg.com/kaw/anslagsguide/anslagspolicy 

Research Councils UK (2013). RCUK Policy on Open Access and Supporting 
Guidance. 
http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/rcukopenaccesspolicy-pdf/ 

Riksbankens jubileumsfond (2017). Open access. http://www.rj.se/For-
forskare/Stod-till-publicering/Open-access/ 

— (2016b). Bidrag till publicering open access. http://www.rj.se/For-
forskare/Stod-till-publicering/Open-access/bidrag-till-publicering-open-
access/ 

Vetenskapsrådet (2015). Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till 
vetenskaplig forskning. https://publikationer.vr.se/produkt/forslag-till-
nationella-riktlinjer-for-oppen-tillgang-till-vetenskaplig-information/ [2017-
01-31]. 

Wellcome Trust (2016a). Open access guidance. 
https://wellcome.ac.uk/funding/managing-grant/open-access. 

— (2016b). Open access policy. https://wellcome.ac.uk/funding/managing-
grant/open-access-policy 

— (2016c). About us. https://wellcome.ac.uk/about-us 
— (2016d). Charity Open Access Fund. 

https://wellcome.ac.uk/funding/managing-grant/charity-open-access-fund. 



 87 

— (2016e). Guidance for publishers on how to develop open access processes. 
https://wellcome.ac.uk/funding/managing-grant/guidance-publishers-how-
develop-open-access-processes 


